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RESUMO 

 

Este trabalho investiga a gênese e a evolução de dois sistemas de solos e sua 

influência sobre o suposto processo de desertificação no Município de Irauçuba-CE.  Este 

Município caracteriza-se por apresentar índice pluviométrico abaixo de 550 mm/ano, 

déficit hídrico acentuado, solos rasos e uma vegetação bastante degradada. Por 

apresentar tais características, Irauçuba é considerada como uma das principais áreas 

em processo de desertificação do semi-árido cearense, sendo a ação antrópica apontada 

como a principal causa da implantação deste processo. Nesta tese, trata-se com a 

hipótese de que a formação e a evolução da cobertura pedológica encontram-se aliadas 

à conjugação de outras variáveis naturais – geologia, clima, geomorfologia, vegetação – 

as quais representam as causas do aspecto seco ou “desertificado” da área. Este estudo 

foi desenvolvido à luz da metodologia da Análise Estrutural da Cobertura Pedológica, 

baseando-se no fato de que os solos, como organizações pedológicas, são organizados 

desde o nível do cristal dos minerais constituintes (escala microscópica) até o nível da 

paisagem (escala macroscópica). A projeção da cobertura pedológica sob o perfil 

topográfico e a descrição detalhada dessas organizações indicaram os locais ideais para 

a coleta de amostras. Os resultados das análises de campo foram complementados por 

análises micromorfológicas, mineralógicas, granulométricas e químicas sobre amostras 

móveis (friáveis) e indeformadas realizadas em laboratórios. O estudo das 

toposseqüências e as análises de laboratório permitiram a identificação de dois sistemas 

pedológicos: o sistema argissolo com nódulos ferruginosos e o de solos litodependentes. 

Os resultados no estudo de ambos os sistemas indicam que os processos de formação e 

evolução da cobertura pedológica, aliados à conjugação das condições geológicas, 

climáticas, geomorfológicas e biogeográficas contribuem para a origem da fisionomia 

xérica da paisagem. A interferência humana, pelo uso do solo e da vegetação, contribui 

para acentuar o aspecto “seco” da paisagem. Não foram, no entanto, encontradas 

evidências de que o antropismo tenha afetado os mecanismos naturais que originaram a 

atual paisagem de Irauçuba. 

 

Palavras chave: Análise Estrutural da Cobertura Pedológica, Desertificação, 

Geomorfologia ambiental, Irauçuba. 
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ABSTRACT 

 

 This research investigates the origin and evolution of two soil systems and their 

influence over the supposed process of desertification in the County of Irauçuba-Ceará.  

This County is characterized by the occurrence of a rainfall index lower than 550 

mm/year, an accentuated hydric deficit, shallow soils and a vegetation well degraded. 

Because it presents these characteristics the region of Irauçuba is considered as one of 

the main areas in process of desertification in the semi-arid region of the state of Ceará, 

being the anthropic action pointed out as the main cause of the process. In this thesis, we 

deal with the hypothesis that the formation and evolution of the pedological coverage are 

associated   with the conjugation of other natural variables – geology, climate, 

geomorphology , vegetation – which represent the causes of the dry or “desertified” 

aspect of the area. This study was developed based on the methodology of the Structural 

Analysis of the Pedological Coverage, considering the fact that soils, as pedological 

organizations, are organized from the crystal level of the mineral constituents (microscopic 

scale) up to the landscape level (macroscopic scale). The projection of the pedological 

coverage under the topographical profile and the detailed description of these 

organizations indicated the ideal sites for sample collection. The results of the field 

analysis were complemented by micromorphological, mineralogical, granulometric and 

chemical of mobile (friable) and non-deformed samples carried out in laboratory. The 

study of the toposequencies and the laboratory analysis allowed the identification of two 

pedological systems: the podzolic system with ferruginous nodules and the system of 

lythodependent soils . The results of the study of both systems indicate that the processes 

of formation and evolution of the pedological coverage, along with the conjugation of the 

geological, climatic, geomorphological and biogeographical  conditions, contribute to the 

origin of the xeric physionomy of  the landscape. The human interference, by the use of 

the soil and the vegetation, contributes to emphasize the “dry” aspect of the landscape. 

However, evidences that the anthropism has affected the natural mechanisms that 

originated the current landscape of Irauçuba, were not found. 

 

 

KEY WORDS: Pedologial Coverage Strutuctural Analysis, Desertfication, Landscape,  

Irauçuba.. 
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INTRODUÇÃO 
_______________________________________________________________ 
 

O termo desertificação foi utilizado por AUBREVILLE (1949), que o 

empregou em relação ao aparecimento de áreas semelhantes a desertos que 

estavam surgindo na África tropical e subtropical em conseqüência da 

degradação da vegetação ou mesmo devido a processos de expansão dos 

desertos naquela região 

Em 1991 a Organização das Nações Unidas (UNEP, 1991), definiu 

desertificação como sendo a degradação das terras nas zonas áridas, semi-áridas 

e sub-úmidas secas resultante de vários fatores, incluindo as variações climáticas 

e as atividades humanas. 

Estima-se que um terço das terras do planeta Terra, ou seja, 6,1 bilhões de 

hectares estão submetidos à desertificação, ameaçando o futuro de cerca de 785 

milhões de pessoas (RODRIGUES et al. 1995). No Brasil, as áreas suscetíveis à 

desertificação estão situadas na zona de climas árido e semi-árido do País, 

localizadas na região Nordeste e no norte do Estado de Minas Gerais, 

compreendendo cerca de 980.000 km2  habitados por perto de 42% da população 

da  região em foco, ou seja,  em torno de 17.850.000 pessoas, de acordo com o 

censo de 1991, referenciado no Relatório do Ministério de Ciência e Tecnologia 

(MCT/BRASIL 2001). Dados do Ministério do Meio Ambiente, citados em 

MCT/BRASIL 2001, indicam que perto de 181.000 km2 da região semi-árida do 

País estão seriamente afetados pela desertificação, abrangendo variados níveis 

de degradação de seus solos, vegetação e recursos hídricos, concentrando-se o 

processo em maior intensidade nos 18.743,5 km2 distribuídos entre as regiões de 

Gilbués (PI), Irauçuba (CE), Seridó (RN/PB) e Cabrobó (PE). 

 Com respeito ao Ceará, os resultados de Soares et al. (1995) mostram 

que 14% de sua área são suscetíveis a desertificação, sendo mais afetadas as 

que se situam no Município de Irauçuba, no sertão dos Inhamuns e no médio 

Jaguaribe. A partir desta constatação, Irauçuba passou a ser objeto de estudo de 

várias vertentes da Ciência, tais como Geografia, Biologia, Ecologia, e outras, que 

buscam entender a desertificação ocorrente na região. Os trabalhos 

desenvolvidos sob essas diferentes ópticas quase sempre constituem estudos de 
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caracterização ambiental e apontam a ação antrópica como principal causadora 

da desertificação.  

O quadro ora descrito nada difere do que ocorre no Brasil como um todo. 

Com efeito, Rodrigues (1997), revendo os estudos e dados sobre desertificação 

no Brasil, lista cinqüenta e seis trabalhos que tratam do assunto, entre os quais 

alguns propõem metodologias de pesquisa e outros abordam aspectos 

específicos do problema. Entre esses, a maioria estuda aspectos antrópicos, tais 

como desenvolvimento econômico, efeito do uso da terra sobre a produtividade 

de culturas, capacidade de suporte de pastagens, erosão e salinização do solo, 

enquanto outros mapeiam a suscetibilidade das áreas à desertificação e a 

intensidade com que ela ocorre. Em relação aos aspectos climáticos, da 

desertificação, esses trabalhos abordam apenas suas relações com o clima atual 

em seus elementos relacionados com balanço hídrico, tais como precipitação 

pluvial e evapotranspiração, empregados para definir níveis de aridez do clima 

atual.  

Considerando-se a análise do problema da desertificação em Irauçuba em 

sua situação atual, conclui-se que, seguindo-se Conti (1995), uma corrente foi 

adotada para o estudo da evolução da paisagem seca ou em processo de 

desertificação ali encontrada: estudos que propõem para o problema uma origem 

ecológica/antrópica. O presente trabalho contesta em parte essa abordagem 

ecológica/antrópica, amplamente adotada, e introduz nova forma de interpretar o 

processo de desertificação, com base no estudo do clima, vegetação, relevo e 

litologia associado ao de transformações pedológicas, supondo que a 

convergência entre eles e suas características determinam a “desertificação” 

climática/natural na região de Irauçuba. A compreensão dessa convergência 

requer abordagem interdisciplinar da área de estudo e seus solos, de acordo com 

as variáveis geologia, clima, geomorfologia, vegetação e uso e  ocupação do solo 

e é necessária para o entendimento do aspecto da fisionomia desertificada de 

Irauçuba. Parte-se, ainda, da premissa de que a aridez do clima de Irauçuba, 

maior do que a definida no clima regional semi-árido, é decorrente da localização 

na zona de sombra de chuva da serra de Uruburetama e é, portanto, de natureza 

orográfica (Fig 1), podendo ser acentuada pelas características dos solos e da 

vegetação que dela resultam, o que aumenta ainda mais a condição de aridez.  
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Relevância 
 

A relevância deste trabalho está: 

 

1. na importância do processo de desertificação como problema mundial e do 

Brasil  

2. por sua realização no Município de Irauçuba, um dos núcleos de 

desertificação do País; 

3. pela originalidade da metodologia empregada, adotando-se um enfoque 

interdisciplinar em que o método da análise estrutural da cobertura 

pedológica é combinado com a análise integrada das variáveis  ambientais 

geologia, clima, relevo, vegetação, na busca do entendimento da 

desertificação. 

 

 

 

Objetivos da pesquisa 
 

O estudo tem como objetivo principal entender a relação entre a gênese e a 

evolução da cobertura pedológica e o processo de desertificação em Irauçuba, 

buscando-se, especificamente: 

 

• entender o funcionamento do seu meio físico através da análise integrada de 

suas variáveis ambientais; 

• identificar seus principais sistemas pedológicos;  

• relacionar a gênese e evolução dos sistemas pedológicos com os aspectos 

fisionômicos de sua paisagem. 

• contribuir para os estudos pedológicos de áreas semi-áridas, propondo nova 

óptica para as abordagens de gênese e evolução dos solos e suas influências 

na fisionomia da paisagem nessas áreas.   
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FIGURA 1 
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CAPÍTULO I - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

_________________________________________________________ 

 

 

Para conduzir um estudo interdisciplinar, visando a estabelecer a relação 

entre a evolução dos solos e a fisionomia da paisagem, adotou-se um método que 

tem por base uma abordagem sistêmica em que há uma integração entre a 

análise estrutural da cobertura pedológica e a dinâmica das variáveis ambientais 

da área de estudo.  

 
Análise estrutural da cobertura pedológica  
 

Na atualidade, os estudos sistemáticos dos solos seguem duas noções 

principais: a de verticalidade, relacionada com o perfil do solo e de seu significado 

genético, e a de bi e tridimensionalidade, relacionadas com a gênese das 

coberturas pedológicas e suas variações laterais. A primeira noção vem desde o 

início dos estudos pedológicos e a segunda foi introduzida por Milne (1934), com 

os estudos em catena (sucessão de tipos de solo), e aperfeiçoada por Bocquier 

(1971) e Boulet (1974), que foram, também, responsáveis pela introdução das 

bases metodológicas para o entendimento da diferenciação lateral da cobertura 

pedológica. 

A noção de verticalidade surgiu da observação da diferenciação dos 

horizontes do perfil do solo (DOKUCHAIEV apud BOULET,1988), nos quais a 

morfologia de cada horizonte é estudada em uma seção vertical e reflete os 

efeitos combinados dos fatores pedogenéticos (clima, geologia, relevo, 

organismos vivos e tempo), responsáveis por sua formação. No estudo do perfil 

do solo, considera-se ser a sua formação essencialmente vertical, ou seja, a 

rocha- mãe transforma-se e origina horizontes sucessivos desde a base até o 

topo do solo. Apesar da sua importância, esse procedimento metodológico se 

torna incompleto, por não considerar as variações laterais como fontes de 

informações sobre a cronologia, funcionalidade e evolução das organizações 

pedológicas. 
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Na proposta metodológica de Bocquier (1971) as variações laterais são 

estudadas do ponto de vista morfológico, desde a escala da paisagem até a 

escala microscópica, e, do ponto de vista analítico, utilizando-se de análise 

granulométrica, mineralógica, química etc. Trata-se, portanto, de estudar e 

entender, nas duas escalas de observação, as organizações pedológicas que se 

encontram ao longo de uma vertente (toposseqüência) e as relações que estas 

mantêm entre si. O arranjo dos constituintes do solo é descrito e analisado desde 

o nível da toposseqüência (escala de detalhe) até o nível microscópico (escala de 

ultradetalhe). Os dados morfológicos permitem reconstruir a geometria das 

organizações e determinar a ordem na qual certos constituintes ou organizações 

encontram-se em relação aos outros. A partir daí, podem-se estabelecer uma 

hierarquia e uma cronologia para explicar a gênese e evolução das organizações 

da cobertura pedológica. 

Os trabalhos realizados por Bocquier (1971) e Boulet (1974), atualmente 

seguidos por vários pesquisadores, introduziram a noção de sistemas de 

transformação pedológica. Essa idéia baseia-se no fato de que uma cobertura 

pedológica preexistente pode se transformar em outra, completamente diferente 

da primeira, a partir de algum desequilíbrio que pode ser de qualquer natureza. O 

conjunto da cobertura inicial e a cobertura transformante são chamados de 

sistema de transformação. A melhoria na interpretação dos sistemas de 

transformação foi possível por causa dos estudos das variações laterais que 

propiciam a reconstituição da anatomia e permite entender-se a dinâmica da 

cobertura pedológica, na sua totalidade e em todas as escalas (RUELLAN e 

DOSSO,1993). Esse enfoque é conhecido como a análise estrutural da cobertura 

pedológica. 

De acordo com Boulet et al. (1982) a análise estrutural da cobertura 

pedológica é uma metodologia que baseia seu estudo nos diferentes níveis de 

organização. Cada um deles tem características próprias que o fazem funcionar 

como uma unidade, mas que mantém relações com outras que se encadeiam 

para formar o todo. 

Essa metodologia tem como objetivo identificar não só as sucessões 

verticais susceptíveis de serem observadas nos perfis (nível de observação), mas, 

sobretudo, estudar as variações laterais. Para isso, deve ser feita uma seleção 
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das unidades representativas do modelado (bacias de drenagens, interflúvio etc.) 

a serem estudadas. A escolha da área deve ser acompanhada de interpretações 

da carta topográfica, mapa geológico, geomorfológico, pedológico, fotografias 

aéreas e de reconhecimento detalhado do terreno. 

O estudo da cobertura pedológica em toposseqüências, conforme Boulet et 

al. (1982), consiste em examinar sob o perfil da vertente escolhida três trincheiras: 

uma no topo, uma no meio e outra na base e, depois, fazer as observações 

intermediárias necessárias (Fig.I.1). O objetivo é ligar lateralmente as 

observações sucessivas, feitas verticalmente, para reduzir ao máximo as 

incertezas entre cada trincheira. Antes da instalação das trincheiras 

intermediárias, faz-se um certo número de tradagens na mesma seqüência e 

orientação das trincheiras. Utiliza-se um pedocomparador, no qual são postas as 

amostras de cada tradagem, dispostas verticalmente como no terreno. Dessa 

forma, podem ser comparadas duas tradagens. Se forem distintas, implanta-se 

outra entre as duas e assim sucessivamente até encontrar os limites de transição 

entre uma organização e outra. Achados os limites, implantam-se as trincheiras 

intermediárias. 

Fig. I.1: Procedimento para a implantação de uma toposseqüência de solos. (A)- Modo de 
implantação de tradagem ou trincheira (segundo BOULET, et al,1982a); (B)- Interpolação 
geométrica para reconstituir o limite dos horizontes pedológicos (segundo NICOLA,1993). 
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Os estudos de campo são complementados com análises de laboratório, 

seguindo a mesma metodologia. Os tipos de análises laboratoriais escolhidas 

dependem das hipóteses levantadas no decorrer do trabalho. 

 
Procedimentos realizados neste trabalho 

A análise estrutural foi a metodologia adotada para o desenvolvimento deste 

trabalho e as etapas executadas estão demonstradas no organograma da Fig. I.2  

Fig  I.2: Organograma para estudo da cobertura pedológica (Boulet et al,1982) 
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a) Procedimentos de campo 
 

A investigação da cobertura pedológica, por meio da análise estrutural, iniciou-

se com a escolha das áreas para a implantação das toposseqüências; para isso 

foram utilizadas imagens Landsat 5, na escala de 1:100.000, fotografias aéreas 

na escala de 1:39.000 do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca 

(DNOCS), carta topográfica do IBGE  (1:100.000), mapa de solos do Município de 

Irauçuba, de 1985, na escala de 1:500.000 e um minucioso reconhecimento do 

terreno, realizado em janeiro de 2001. As observações das características do 

relevo, dos tipos de solos e da cobertura vegetal foram importantes para a 

delimitação das áreas propícias à implantação das toposseqüências.  

Os sítios foram posicionados geograficamente com o auxílio de um GPS e o 

perfil topográfico das toposseqüências foi levantado com trena de 50 metros, 

régua e clinômetro. 

Inicialmente, três trincheiras foram abertas, uma a montante, uma no meio 

e outra a jusante das vertentes escolhidas. À medida que apareciam diferenças 

entre elas, novas trincheiras foram abertas. Na toposseqüência 1, foi utilizado o 

trado para encontrar os limites entre as organizações, mas, nas toposseqüências 

2 e 3, em virtude do endurecimento do solo, foram utilizadas picaretas para o 

aprofundamento das trincheiras. 

A partir da descrição detalhada da geometria das organizações e das 

características morfológicas do material dos solos, fez-se a coleta de amostras 

friáveis e indeformadas para análises em laboratório (granulométricas, química, 

mineralógica e micromorfológica). Foram coletadas, também, amostras de rochas 

para a confecção de lâminas petrográficas. 

A coleta das amostras indeformadas foi realizada na forma de monólitos, 

devidamente orientados em relação ao topo dos perfis, retirados da parede das 

trincheiras, principalmente na transição entre diferentes organizações 

pedológicas. Esses monólitos foram catalogados e embalados para não sofrerem 

deformações ou destruições da estrutura original durante o transporte até o 

laboratório. 
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b) Procedimentos de Laboratório 
 

Os procedimentos de laboratório consistiram na elaboração e descrição de 

lâminas delgadas de solos e petrográficas; análises granulométricas, 

mineralógicas e de química total. A fabricação das lâminas de solo iniciou-se com 

a impregnação das amostras, por ascensão capilar, com uma solução de resina 

poliéster, monômero de estireno na proporção de 1:1 e peróxido (catalisador), sob 

vácuo. Após, aproximadamente, 10 dias, as amostras endureceram e foram 

cortadas em pequenos monólitos, coladas em lâminas de vidro, desbastadas e 

polidas em retificadora GBROT, e com acabamento a mão, até atingir a 

espessura aproximada de 30 micrômetros. As lâminas foram elaboradas no 

Laboratório de Solos do Departamento de Planejamento Territorial – UNESP. 

As descrições das lâminas de solos e petrográficas foram realizadas no 

Laboratório de Microscopia Óptica do Departamento de Petrologia, da UNESP- 

Rio Claro-SP. Para as descrições das lâminas foi utilizada a terminologia proposta 

por Bullock (1999). Foi utilizado microscópio óptico com polarizador e objetivas 

que variam entre 2,5X a 50X. 

Para a análise granulométrica, o material foi separado seguindo o método 

da pipeta, modificado por Camargo et.al. (1986) em quatro frações: areia grossa, 

areia fina, silte e argila, segundo o diâmetro das partículas de Atterberg (Quadro 

I.1). O procedimento para esta análise está demonstrado no organograma da Fig. 

I.3. 

 

Quadro I.1. Frações Granulométricas segundo Atterberg. 

Fração granulométrica Diâmetro da partícula (mm) 

Areia grossa 2 – 0,2 

Areia fina 0,2 – 0,05 

Silte 0,05 – 0,002 

Argila < 0,002 
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Pesar 10g de T.F.S.A  

 

 

+ 50 ml de sol. dispersante 

                            .                           Agitar por 16 hs 
                                                        a 30 rpm  
 

Transferir para a proveta com jato d’água 

em uma da malhas: 

  

 

 

Medir Temperatura             0,053mm                0,2mm                               Medir Temperatura 

 

Agitar por 30’’                secar a 105º C                   secar a 105º C                         Agitar por 30’’ 

                                                                                                                                     Repouso  

                                                                                                                                      da tabela           

5 cm p/ argila                  Pesar e obter A.T.                        Pesar e obter A.G.  

pipetar 10ml  

                                                                                                             

                                                                 a 5cmp/A   10cm p/  pipeta 10ml       A+S pipeta  

Transferp/                                                                                                                               10ml  

cápsulas as  

alíquotas de argila                                                                          Transferir para a cápsulas 

Secar a 105º C   

                                                                          as alíquotas de A e A+S              

       guardar o esfriamento                                                                 Aguardar o esfriamento     

no dessecador e pesar                                                                      no dessecador e pesar     

Fig. I.3: Organograma para a realização da análise granulométrica. (Fonte: Laboratório de 
Solos do Departamento de Planejamento Regional). 

 

A técnica utilizada para a extração de argila para difração de raios X foi 

adaptada do Méthode de Preparations des Argiles des Sols pour études 

minéralogiques (ROBERT e TESSIER, 1974), pelo laboratório do 

LAFS/DEPLAN/IGCE/UNESP. A técnica consistiu do seguinte procedimento: a 

fração argila foi separada pelo método da pipeta (CAMARGO et al. 1986); de 

cada amostra do solo foram tomados 25 gramas, colocados em provetas e 
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adicionados 150 ml de água destilada e 5 gotas de hidróxido de amônia; a mistura 

foi agitada com bastão de vidro e levada ao repouso por 12 horas. 

Posteriormente, levou-se ao agitador mecânico por 4 horas. Em seguida, o 

material foi passado em malha com abertura de 0,053 mm, lavado com água, 

usando o volume máximo de 1000 ml, e colocado em proveta. O material ficou em 

repouso por 8 h, a partir do que foi agitado por 2 minutos e medida a temperatura. 

Após o repouso, a fração argila que ficou em suspensão na proveta foi 

separada com ajuda de um sifão. Esse material ficou em repouso até ocorrer a 

decantação. Da argila decantada, foram tomadas 3 alíquotas para a preparação 

das lâminas: uma foi conservada ao natural; outra foi levada à temperatura de 500 

°C, por 4 horas; e a última deixada em ambiente com etileno glicol, por 24 horas. 

A difratometria de raios X foi realizada pelo aparelho Diffraktometer D5000 

da SIEMENS, com ânodo de cobalto, numa tensão de 35 KW com foco longo. O 

ângulo de leitura foi de 40o, modo de varredura foi passo a passo com duração de 

tempo de 0,8 segundos e o software utilizado para interpretação foi o DIFRACT-

AT.  

As amostras para a realização da análise química total foram moídas até 

ser alcançada a granulometria de 150 mesh. O material foi, em seguida, 

submetido à fluorescência dos raios X para se detectar a quantidade relativa de 

elementos maiores (Si; Al; Fe; Mg; Ca; Na; K; P). 

Os resultados obtidos com o conjunto dessas análises comprovarão as 

hipóteses levantadas com as análises morfológicas de campo. Todas as 

informações em conjunto permitirão o conhecimento do funcionamento e dos 

processos atuantes na cobertura pedológica e possibilitarão comprovar ou não a 

existência da desertificação no Município de Irauçuba. 

 

Análise das variáveis ambientais  
 

A caracterização geoambiental da área de estudo foi feita com base na 

integração de suas variáveis ambientais para subsidiar a análise da cobertura 

pedológica em direção ao entendimento da gênese e evolução da fisionomia da  

paisagem de Irauçuba. 
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O estudo das variáveis ambientais foi realizado com enfoque 

interdisciplinar tendo como base as proposições de Birkeland (1974), segundo as 

quais a vegetação e o solo e, conseqüentemente, os ecossistemas são formados 

naturalmente pela ação combinada de cinco variáveis ou fatores de formação: 

material de origem, clima, relevo, organismos vivos e tempo. 

Para estabelecer a relação entre a dinâmica dessas variáveis com a 

fisionomia desertificada da paisagem da área de estudo, fez-se necessário adotar 

os conceitos sobre os tipos de desertificação de Conti (1998).  O autor considera 

a existência de dois tipos do fenômeno: a desertificação climática ou natural e a 

ecológica ou antrópica. A desertificação climática ou natural ocorre pela 

diminuição progressiva das chuvas decorrente de causas naturais, tais como 

alterações na atividade solar, mudanças na  temperatura da água do oceano etc. 

Já a desertificação ecológica ou antrópica ocorre quando o ecossistema perde 

sua capacidade de regeneração, após ter diminuído seu potencial para produção 

por causa  da ação do homem na exploração dos recursos naturais. 

Em ambos os tipos de desertificação, a fisionomia da paisagem desértica 

ou em desertificação é percebida, sobretudo, por mudanças no solo e na 

vegetação. Os tipos de desertificação de Conti (1998) têm origem por meio de 

processos que podem ser analisados de acordo com as proposições de Major 

(1951), que se baseia em Jenny (1941), e por Birkeland (1974), segundo as quais 

a vegetação (v) e o solo (s) e, conseqüentemente,  os ecossistemas (e) se 

formam naturalmente pela ação de cinco fatores de formação, segundo a 

equação:  

 

v,s,e = f (cl, r, p, o t)  (1) 
 

em que as variáveis são: 

cl é o clima 

r é o relevo 

p é o material de origem 

o são os organismos, e  

t é o tempo 
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Na equação (1) v, s e e são variáveis dependentes, enquanto  cl, r, p, o e 

t, denominados fatores de formação, são variáveis independentes. Assim, 

modificações na vegetação, no solo e no ecossistema são ocasionadas por 

processos causados por mudanças no clima, no relevo, no material de origem e 

nas atividades dos organismos que ocorram ao longo de certo período. Jenny 

(1941), Major (1951) e Birkeland (1974) expressam essas modificações em v,s,e 

como decorrentes de funções especificas que definem pelas equações que 

seguem, em cada uma das quais, variam apenas os fatores de formação e o 

tempo t, representados em negrito, enquanto as demais variáveis  permanecem 

constantes: 

 

 v,s,e = f (cl, r, p, o, t) =>  função climática    

 v,s,e = f (o, cl, r, p, t) =>  função biológica    

 v,s,e = f (r, cl, p, o, t) =>  função topográfica    

 v,s,e = f (p, r, cl, o,  t) =>  função litológica    

 

As análises dessas equações permitem supor que os tipos de mudanças 

em v,s,e dependem de qual fator de formação vai variar ao longo do tempo. Se o 

clima (cl) varia e o relevo (r), material de origem (p) e organismos (o) 

permanecem constantes, pode ocorrer uma desertificação do tipo climática, mas 

se ocorrem mudanças em v,s,e, provenientes das atividades dos organismos (o 

homem, na presente suposição), e os demais fatores permanecem constantes, a 

desertificação que pode se desenvolver aí é a antrópica. 

As variáveis ambientais consideradas, listadas de acordo com suas fontes 

de dados e metodologias empregadas em sua análise, foram de natureza 

geológica (RADAMBRASIL,1981; CPRM,1997), climática (SUDENE,1990; 

THORNTHWAITE&MATHER,1955,1957), geomorfológica (RADAMBRASIL,1981), 

pedológica  (JACOMINE,1973), fitoecológica (RADAMBRASIL,1981) e uso da 

terra (LEITE,2000).  

Os mapas geológico, geomorfológico e de vegetação foram digitalizados a 

partir da base cartográfica do RADAMBRASIL (1981) na escala de 1 : 1.000.000 e 

o pedológico, com base em Jacomine (1973) na escala de 1:600.000. Os mapas 

relativos à caracterização do clima foram gerados a partir dos dados  
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pluviométricos mensais da SUDENE (1990) e de temperatura média mensal 

estimados via regressão, de acordo com Figueiredo (1984). Esses dados foram 

empregados para confecção do mapa de precipitação e para uso do método de 

balanço hídrico de Thornthwaite ´55 (THORNTHWAITE & MATHER,1955,1957). A 

partir dos dados do balanço hídrico, foram gerados os mapas de índice efetivo de 

umidade, de evapotranspiração potencial e de número de  meses secos. Esses 

mapas foram processados pelo Sistema de Informação Geográfica Idrisi 3.2. 

(EASTMAN,2002). 
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CAPÍTULO II - CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A DESERTIFICAÇÃO 
________________________________________________________________ 
 

 

As grandes extensões de áreas semi-áridas e áridas, com restrições 

ambientais decorrentes da aridez e habitadas por um contingente populacional 

significativo, despertaram na comunidade científica preocupações de ordem 

ambiental, social e econômica. De acordo com a Convenção das Nações Unidas 

de Combate à Desertificação (1977), as regiões semi-áridas representam quase 

um 1/3 da superfície do Planeta, e nelas vivem mais de um bilhão de pessoas, 

responsáveis por quase 22% da produção mundial de alimentos. São áreas 

importantes pela extensão desta superfície (23.050.000 km2, Quadro II.1), pelo 

contingente populacional e pelo potencial econômico envolvido, assim como pelos 

desequilíbrios que podem provocar no clima, na biodiversidade e nas condições 

socioeconômicas, quando mal manejados. 

 

Quadro II.1: Extensão de terras (km2/1000) por tipo climático. 

Continentes 
Clima 

África Ásia Austrália Europa América 
do Norte 

América do 
Sul 

Total 

Hiper Árido 6.720 2.770 0 0 30 260 9.780 
Árido 5.040 6.260 3.030 110 820 450 15.710 

Semi-Àrido 5.140 6.930 3.090 1.050 4.190 2.650 23.050 
Sub-Ùmido 

Seco 2.690 3.530 510 1.840 2.320 2.070 61.500 

Total 19.590 19.490 6.630 3.000 7.360 5.430 110.140 
Fonte: Atlas Mundial Times, 1995 

 

O termo desertificação surgiu pela primeira vez na literatura científica na 

publicação “Climats, Forêsts et Desertification de l’Afrique Tropicale”, de 1949, 

empregado por André Aubreville, silvicultor francês estudioso dos problemas 

ambientais na África tropical e subtropical. O vocábulo foi usado para caracterizar 

a substituição das florestas tropicais e subtropicais por savanas, processo este 

que, a princípio, Aubreville denominou de “savanização” (AUBREVILLE 1949).  

Foi, porém, a partir da década de 1970, com a grande seca com duração 

de seis anos (1968 a 1973) ocorrida na região africana do Sahel, que houve um 
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interesse generalizado pelo fenômeno da desertificação e o despertar de uma 

consciência para a gravidade do problema. Em 1977, a The Sciences 

Associations organizou um seminário sobre desertificação que antecedeu a 

Conferência das Nações Unidas, realizada em Nairobi (Quênia) no mesmo ano 

(UNITED NATIONS, 1978).  

A primeira definição, oficialmente elaborada, teve origem nessa 

Conferência nos seguintes termos: “Desertificação é a diminuição ou destruição 

do potencial biológico da Terra, o qual conduz, em definitivo, para as condições 

do tipo deserto. A desertificação é um aspecto de deterioração generalizada dos 

ecossistemas sob as pressões combinadas de um clima adverso e flutuante e de 

exploração excessiva” (UNEP, 1991). 

A partir de então, este tema foi objeto de estudo em diversas áreas do 

conhecimento, pois, como era um assunto novo e envolvia uma complexa rede de 

elementos ambientais (clima, solo, relevo etc), antrópicos (uso e ocupação), 

sociais (pobreza e miséria), intrinsecamente relacionados, surgiram interesses por 

parte de climatologistas, pedólogos, geomorfólogos, botânicos, ecólogos, 

agronômos, sociólogos, economistas, entre outros especialistas. A falta de 

conhecimento sobre o fenômeno e a busca pela compreensão da sua gênese 

contribuíram , de certa forma, para uma abordagem sistêmica do assunto.  

Apesar dessa visão sistêmica sobre o tema desertificação, o avanço dos 

estudos encontrou problemas que residiam na falta de uma definição, quer com 

relação ao próprio termo, ou relativamente ao que venha a ser o processo. Esse 

problema persiste até os dias atuais, pois há contradições em relação às causas 

de origem da desertificação, porque, muitas vezes, estas são confundidas com as 

conseqüências. Acredita-se que essa polêmica ocorre em decorrência da busca 

de uma definição universal que enquadre todo e qualquer processo de 

desertificação. Mesmo que se chegue a uma definição única, esta há de  

considerar a história natural e de ocupação de cada região e sua vulnerabilidade 

diante dos fatores que encadeiam o fenômeno. 

É consenso, na literatura, o argumento de que a desertificação provoca 

mudanças negativas no ambiente através da ruptura do equilíbrio de uma 

condição estável para um menos estável, seja pela ação do clima, seja do homem 

ou pela ação conjunta de ambos. Para Vasconcelos Sobrinho (1974), a 
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desertificação ocorre a partir do desencadeamento de uma sucessão de fatos 

provocada pela ação antrópica, em um ecossistema considerado em equilíbrio 

ecológico instável, enquanto Conti (1995) relaciona a desertificação a processos 

climáticos e antrópicos.  

Postas essas duas linhas mais comuns sobre a gênese da desertificação 

ser natural e/ou antrópica é cabível levantar o seguinte questionamento: a 

paisagem semi-árida não reflete, através da ação conjunta de seus elementos, 

uma  fisionomia típica imposta pelas condições naturais? como será o processo 

de desertificação antrópica nesta paisagem semi-árida natural ?  

 
II.1 – Conceitos 
 

As definições de desertificação apresentam-se polêmicas por não haver um 

consenso entre os que estudam o fenômeno, pois, à medida que as pesquisas 

avançam, mais condicionantes são incorporados ao termo em decorrência da 

visão multidisciplinar com que o tema é tratado. A formação de cada pesquisador 

e os objetivos de cada pesquisa contribuíram para o aparecimento de outras 

expressões que se referem à desertificação: desertos antrópicos, desertos 

específicos, desertificação ecológica, desertificação antrópica e “saarização”. 

Nos trabalhos realizados, há concordâncias, no que se refere às causas 

antrópicas (DUQUE,1953), e aproximações, quando se referem a fatores 

climáticos (CONTI,1995) e/ou ação conjunta.  

Duque (1953) usa o termo “saarização”, referindo-se aos processos de 

degradação dos solos no NE, e sua conseqüente perda da capacidade produtiva.  

O autor relaciona as condições ambientais inóspitas de uma região à 

responsabilidade histórica dos modelos econômicos implantados nessas regiões 

e às conseqüentes miséria e fome aí registradas. Usou também a expressão 

deserto econômico para relacionar a miséria e a fome como conseqüência da 

degradação dos solos e da perda de sua capacidade produtiva na região 

Nordeste. 

Vasconcelos Sobrinho (1978a) atribui as causas da desertificação à 

fragilidade dos ecossistemas das terras secas em geral, que, em decorrência da 

pressão excessiva exercida pelas populações humanas ou às vezes pela fauna 
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autóctone, perdem sua produtividade e a capacidade de recuperação. O autor 

considera as condições climáticas, mas deixa evidente que as atividades 

humanas são responsáveis pelos processos de degradação. 

Para Auoad (1986), a desertificação é a crescente perda de capacidade do 

solo em estocar águas pluviais, ao fim da qual se torna estéril. Esta definição 

atribui às características físicas do solo a causa da desertificação.  

Boaventura (1986) diz que desertificação é o fenômeno que conduz 

determinadas áreas a transformarem-se em desertos, ou a eles se 

assemelharem. Origina-se da pressão intensa de atividades humanas sobre os 

ecossistemas frágeis, isto é, com fraca capacidade de regeneração. Aqui as 

atividades antrópicas prevalecem sobre as condições físicas do ambiente. O autor 

utiliza, ainda, a dicção deserto específico para áreas em que o fenômeno já 

alcançou o grau máximo do seu desenvolvimento, restringindo as manifestações 

vitais. 

Chaves (1986) define desertificação como um processo de degradação 

ambiental resultante do desequilíbrio causado, normalmente, pelo homem, nas 

relações do clima, solo e vegetação. A desertificação confunde-se com o 

processo de erosão acelerada. A desertificação está ligada à vegetação, 

enquanto que a erosão vincula-se ao solo. No enfoque inferido pelo autor, as 

mudanças climáticas, edáficas e de cobertura vegetal são provocadas pelo 

homem. Inicia-se o fenômeno da desertificação por meio do desmatamento, que 

está na base de quase todas as ocorrências de degradação da região, e que tem 

como conseqüência o aparecimento dos fenômenos  de erosão dos solos.  

Santos (1986) acentua que a desertificação é o evento que, por causas 

físicas ou antrópicas, transforma uma área ou região tornando-a inabitável e/ou 

inaproveitável. O autor desconsidera a ação combinada dos fatores físicos e 

humanos. 

Nimer (1988) entende a desertificação como um ressecamento crescente 

do meio ambiente natural, que pode decorrer da mudança do clima regional e/ou 

do uso inadequado dos solos pelo homem, ou de ambos, simultaneamente. Esta 

definição insere a idéia da ação conjunta dos elementos, mas não descarta a 

possibilidade do fenômeno iniciar a partir do clima ou do homem.  
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Rodrigues (1996) indica que as causas da desertificação dificilmente 

poderiam ser atribuídas às adversidades climáticas de forma significativa nas 

regiões semi-áridas, nos últimos tempos. E, ainda, que não se poderia dizer que 

fatores ecológicos (tais como aridez e seca), isoladamente, provocariam tal 

fenômeno em um período relativamente curto, mas atribui as causas às atividades 

desenvolvidas pelo homem. 

Silva (1994) define desertificação como a destruição do equilíbrio de um 

ecossistema, causada, principalmente, pelo extremo grau de deterioração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do ambiente, determinando profundas 

transformações na cobertura vegetal e na variedade e quantidade da vida animal. 

É o estado máximo da degradação do solo e é acompanhada por um rápido 

declínio na produtividade, ocorrendo principalmente nas zonas áridas e semi-

áridas do globo, onde as condições climáticas são bastante adversas. O autor 

atribui às condições ambientais restritas típicas de zonas secas - irregularidades 

pluviométricas, altas taxas de evaporação e déficit hídrico - a ocorrência de 

degradação ambiental. A localização geográfica é fator determinante imposto pelo 

tipo climático dominante. 

Sá (1994) descreve que a atuação do homem sobre o meio ambiente pode 

formar ambientes desérticos ou semidesérticos, isto é, o processo da 

desertificação. O autor considera o homem como principal elemento 

desencadeador da desertificação. 

Conti (1995) entende que a desertificação é um conjunto de fenômenos 

que conduz determinadas áreas a se transformarem em desertos ou a eles se 

assemelharem. Pode, portanto, resultar de mudanças climáticas determinadas por 

causas naturais ou da pressão das atividades humanas sobre ecossistemas 

frágeis, sendo, neste caso, as periferias dos desertos (ou áreas transicionais) as 

de maior risco, em virtude de seu precário equilíbrio ambiental. Na definição do 

autor, percebe-se que o clima é responsável pela desertificação, mas as 

mudanças que nele ocorrem podem ser de responsabilidade antrópica, daí ele 

utilizar dicções como desertificação antrópica e desertificação ecológica. 

Conti (1998) considera a existência de dois tipos de desertificação: a 

climática ou natural e a ecológica ou antrópica. A primeira ocorre pela diminuição 

progressiva das chuvas decorrente de causas naturais, tais como alterações na 
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atividade solar, mudanças na  temperatura da água do oceano etc, enquanto a 

segunda modalidade acontece quando o ecossistema  perde sua capacidade de 

regeneração após ter diminuído seu potencial para produção por causa  da ação 

do homem na exploração dos recursos naturais.   

Hare (1985) compreende a desertificação como um conjunto de processos 

que, ao atuar sob um ecossistema, faz com que este perca a capacidade de 

recuperar-se de modo natural.   

Atualmente há concordância na literatura com a idéia de que a 

desertificação é um processo de degradação ambiental. De acordo com a 

Organização das Nações Unidas (UNEP, 1991), entende-se por desertificação a 

degradação das terras nas zonas áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas 

resultante de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades 

humanas”. Os níveis de aridez do clima em que se baseia a zonação constante 

desse conceito são calculados como o quociente entre Precipitação Total Média 

Anual (P) e a Evapotranspiração Anual (ETP) operacionalizado pelo método de 

Thornthwaite (THORNTHWAITE & MATHER, 1955), como consta no Quadro II.2.  

Assim, segundo o conceito proposto pela ONU, as áreas susceptíveis a 

processos de desertificação coincidem com aquelas situadas em regiões onde a 

relação entre precipitação e evapotranspiração (P/ETP) está compreendida entre 

0,05 e 0,65, e que são denominadas como terras secas. Na aplicação desse 

índice pressupõe-se que a desertificação é uma forma de degradação dos 

ecossistemas em função de um aumento da aridez do ambiente. 

 

         QUADRO II.2: Tipos de Clima segundo a relação P / ETP 
Clima P / ETP 

Hiper-árido < 0,05 
Árido 0,05 a 0,20 

Semi-árido 0,21 a 0,50 
Sub-úmido Seco 0,51 a 0,65 

Sub-úmido Úmido > 0,65 
                   Fonte: UNEP (1991) 

 

A degradação indicadora de desertificação pode ser vista por intermédio de: 
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• deterioração de pastagens; 

• erosão dos solos; 

• encharcamento e salinização de terras irrigadas; 

• diminuição na disponibilidade e na qualidade das águas subterrâneas e de 

superfície; 

• deterioração de terras sob cultivo; e 

• destruição da vegetação e da fauna. 

 

Estes processos ocorrem quando, para suprir suas demandas, o homem 

emprega tecnologias inadequadas na utilização do ambiente, tais como (adaptado 

de Instituto Desert, 2001): 

 

• uso intensivo dos solos no cultivo da terra; 

• cultivo de áreas inapropriadas, tanto pelo seu declive como por serem de 

preservação natural para proteção de margens de cursos d’água; 

• superpastoreio; 

• desmatamento para obtenção de madeira, lenha ou aumento da produção 

de forragem herbácea; 

• irrigação; e 

• mineração. 

 

Em decorrência da degradação do ambiente que conduz a uma diminuição 

da produtividade primária e do balanço hídrico do sistema solo/atmosfera, 

aparecem como conseqüências da desertificação (adaptado de Instituto Desert, 

2001): 

 

de natureza sócio-econômica 
 

• êxodo rural; 

• aumento da mortalidade infantil; 

• redução da expectativa de vida da população; 

• desorganização da família como unidade de produção rural; 
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• queda da produção agrícola; 

• diminuição de renda e consumo das populações; 

• desorganização do mercado, do Estado e do sistema de prestação de 

serviços; 

• advento de instabilidade política; 

• crescimento da pobreza urbana em decorrência do êxodo rural;  

• desorganização das cidades, com aumento de desemprego, marginalidade 

e insegurança; e 

• aumento da poluição nas cidades. 

 

impactos sobre os recursos naturais 
 

• perda de biodiversidade; 

• impacto sobre os solos, implicando perda por erosão e de fertilidade por 

salinização; 

• assoreamento de rios e reservatórios, com suas implicações na 

disponibilidade de recursos hídricos; 

• diminuição da produtividade primária, com suas conseqüências sobre a 

produção de alimentos e outros produtos de origem vegetal;  

• diminuição da produtividade primária com suas conseqüências sobre a 

cobertura vegetal e aumento da erosão dos solos. 

 

Para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 

1984), os processos de avanço e crescimento de dunas e mantos de areia, 

deterioração de pastagem, erosão dos solos, encharcamento e salinização de 

terras irrigadas, diminuição na disponibilidade e na qualidade das águas 

subterrâneas e de superfície, destruição da vegetação e da fauna, causam a 

desertificação, expressa pelo decréscimo da capacidade produtiva dos solos das 

áreas atingidas. Tais processos, aliados a irregularidades das precipitações 

caracterizadas por longos e recorrentes períodos de seca, ao sistema de 

propriedade de terra altamente concentrador e excludente, a elevadas taxas 

demográficas (SÁ, 1994 e CONTI, 1995), e ainda à adoção de práticas 

inapropriadas de uso do solo, tanto na agricultura tradicional como na moderna, 
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como o superpastoreio, desmatamentos, queimadas generalizadas constituem 

causas que podem desencadear o fenômeno da desertificação (VASCONCELOS 

SOBRINHO, 1982, RODRIGUES, 1997, INSTITUT DESERT, 2001). 

A constatação desses processos ou a tendência que a área apresenta para 

sua ocorrência podem ser usadas como indicadores em estudos de 

desertificação. Roxo e Mourão (1998) entendem aa complexidade da 

desertificação pelos processos naturais e antrópicos, que levam à erosão dos 

solos conducente à criação das condições de desertos pela degradação dos 

recursos naturais, impressos na vegetação, no solo e na disponibilidade hídrica 

(Fig.II.1). 

 
Discussão 
 

Ao analisar as várias definições encontradas, principalmente na literatura 

brasileira, podem ser divisadas as divergências clássicas entre as causas 

climáticas e/ou antrópicas da desertificação. Essas divergências fazem parte da 

evolução dos trabalhos desenvolvidos nessa área, que procuram inferir cada vez 

mais elementos, numa tentativa de compreender a complexidade do fenômeno. 

Nas definições, todavia, percebe-se uma tendência de atribuir ao antropismo as 

origens da desertificação. 

A desertificação é um fenômeno que culmina com a modificação de 

algumas características funcionais do quadro natural de uma região. Apesar das 

suas causas serem apontadas para origens climáticas e antrópicas, o fato é que 

esse problema surge da interação complexa de fatores físicos e biológicos e 

intensificam-se através dos fatores antrópicos.  

 
  

II.2 - Noção de equilíbrio e desequilíbrio no problema da desertificação 
 

A paisagem é constituída por um conjunto de componentes ligados entre si 

por fluxos de energia e matéria e que funcionam como unidade. Se ocorrer 

alguma mudança suficiente para alterar um dos seus componentes, a 

funcionalidade do sistema será comprometida.  De acordo com Drew (1996), cada  
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componente do meio natural apresenta um limiar de capacidade para suportar as 

pressões exercidas sobre ele. Quando esse limiar é ultrapassado, a mudança se 

torna irreversível e só é possível revertê-la se a pressão for eliminada. O limiar 

varia de acordo com cada sistema, mas sempre há possibilidade de que a 

magnitude do distúrbio exceda a capacidade de recuperação, como no caso de 

mudanças climáticas que provocam alterações na vegetação, nos solos e nos 

processos geomorfológicos. Nesse sentido, a irreversibilidade passa a fazer parte 

da história da evolução do sistema. 

A mudança sucede inicialmente como uma reação do sistema ambiental a  

um esforço ou tensão que lhe são impostos. Com a cessação do esforço antes 

que o nível do limiar seja alcançado, há condições para sua recuperação e 

restauração. Por outro lado, com a continuação do esforço, até que o sistema 

ultrapasse o nível do limiar, não há mais condições para se voltar ao estado 

original. No ultimo caso, quando há a eliminação do esforço, a estabilização faz-

se em outro nível de equilíbrio. 

A paisagem mantém-se em equilíbrio até ser objeto da ação de 

modificações climáticas suficientes para romper com a sua estabilidade. O 

desequilíbrio instala-se e o ambiente passa a se transformar para dar origem a 

outro ciclo de equilíbrio pedobioclimático, em condições ambientais com outras 

características de clima, solo, relevo e vegetação.  

Ao analisar o quadro da desertificação no Nordeste sob a óptica do 

pressuposto apresentado por Drew (1996), bem como pela noção de equilíbrio e 

desequilíbrio pedobioclimáticos de Boulet (1984), faz sentido tentar entender o 

fenômeno como sendo oriundo da conseqüente ruptura de equilíbrio do conjunto 

paisagístico que, ao ultrapassar o limiar das transformações, estabeleceu-se num 

novo equilíbrio com características de semidesertos. As características de 

semideserto, deste modo, decorrem de mudanças naturais no ambiente físico 

independentes das interferências humanas que, se muito, poderão acentuar tais 

mudanças. Para que as atividades antrópicas possam ser responsabilizadas pelo 

aparecimento das características de semideserto, será necessário que o 

antropismo leve o sistema a ultrapassar seu limiar, mesmo numa situação em que 

as condições pedobioclimáticas permaneçam inalteradas. 
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Sabe-se que a paisagem de áreas semi-áridas é formada por um conjunto 

complexo de processos, determinados, principalmente, pelo clima. O fator 

climático, através dos seus elementos chuva, temperatura e circulação 

atmosférica, desencadeiam processos exógenos responsáveis pela formação de 

quadros naturais típicos do clima em que foram desenvolvidos. 

Desse modo, pode-se entender a “desertificação” das áreas nordestinas, 

principalmente da área de estudo, como sendo uma relação de equilíbrio entre as 

condições pedobioclimáticas. Essas relações devem ocorrer num processo em 

que as condições climáticas atuais influenciam a gênese e o desenvolvimento do 

solo e de suas características físicas e químicas que, juntamente com a ação do 

próprio clima, determinam a instalação de uma cobertura vegetal capaz, 

ecologicamente, de desenvolver-se em solos rasos com deficiências hídricas 

próprios das condições de aridez. Assim, as condições pedológicas e bióticas 

imprimem na paisagem uma nova organização em equilíbrio com o clima. 

Nas áreas de domínio climático seco, seus elementos solo e vegetação 

mostram-se bastante vulneráveis a desequilíbrios quando submetidos ao uso e 

ocupação. As modificações imprimem na fisionomia da paisagem um aspecto 

mais seco, em conseqüência dos prolongados períodos de estiagem que 

desencadeiam naturais retrogressões bióticas que, associadas à pressão 

antrópica, formam núcleos de degradação edáfica e biótica. 

Convém evidenciar que não é pretensão se fazer neste trabalho um estudo 

paleoclimático, mas sim considerar a possibilidade de que a área de estudo se 

encontra em evolução natural dentro de um equilíbrio dinâmico com as condições 

climáticas reinantes. 

 

 

II.3 - Seca e Desertificação 
 

A seca é um fenômeno natural que pode ocorrer em diferentes zonas 

climáticas e que está associada a um déficit hídrico. Gregory (1986) assinala que 

secas ocorrem não somente em zonas de climas secos e que em um período de 

estiagem prolongado, numa região de clima úmido, tal fenômeno se verifica,por 

exemplo, como acontece nas Ilhas Britânicas. 
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Dracup et al (1980) afirmam que não há uma definição universal de seca e 

as definições existentes dependem dos critérios adotados para defini-la, citando, 

como exemplos, que o meteorologista relaciona a seca a um índice de 

precipitações abaixo da média normal, o agricultor associa à estiagem com a 

insuficiência de água para o desenvolvimento das culturas, enquanto o 

economista a vincula aos seus efeitos sobre a relação produtividade e consumo.  

Dracup et al (1980) consideram, porém, que, não importando o conceito adotado 

para definir seca, para seu estudo, ela deve ser abordada sob três importantes 

componentes: duração, magnitude e  severidade.  

A seca, mesmo sem ser aqui caracterizada sob todos os diferentes critérios 

citados por Dracup et al. (1980), é um fenômeno que merece ser discutido no 

presente trabalho, principalmente por ser um possível agravante do problema da 

aridez e de seus efeitos sobre desertificação, pela freqüência com que ela ocorre 

e por sua área de abrangência no Nordeste brasileiro, 

A seca é o mais grave problema ambiental do Nordeste do Brasil, estando 

sua ocorrência relacionada ao índice de precipitação pluviométrica fora dos 

padrões normais para essa região, quer seja por ocorrer em valores abaixo da 

média, quer pela sua distribuição irregular ao longo da estação chuvosa. A seca 

no Nordeste tem como conseqüência um conjunto de efeitos negativos sobre o 

ambiente, a população, a economia etc. Esses efeitos são agravados pela 

existência de concentrações populacionais superiores à capacidade de suporte do 

ambiente e pelo emprego de práticas primitivas no uso da terra, atrelado a um 

sistema de propriedade da terra altamente concentrador.  

Vasconcelos Sobrinho (1973) chama a atenção para o problema que reside 

na falta de percepção sobre a relação entre seca e desertificação. Seca é um 

fenômeno periódico climático. O homem não pode interferir em suas causas e 

eclosão, mas pode minimizar os seus efeitos ou agravá-los. Já a desertificação é 

um fenômeno permanente que eclode e se agrava pela ação do homem 

conjugada aos efeitos do clima. Para o autor, após cada seca, a desertificação 

ganha novo impulso e seus efeitos tornam-se mais duradouros. 

De acordo com Sales (1999), são antigos os estudos e registros sobre as 

secas e suas conseqüências socioeconômicas. Segundo Campos e Khaw apud 

Sales (1999), as primeiras referências às estiagens foram feitas por Fernão 
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Cardin em 1587. Foi, porém, a partir da grande seca em 1878, que durou de 77 a 

79, e que mais comoveu a opinião pública, com sérias repercussões econômicas 

e financeiras que o governo passou a considerá-la como um problema nacional e 

deu início a uma política ineficiente de combatê-la que perdura até os dias atuais. 

Segundo Aguiar (1983), estudos realizados pelo Departamento de Biologia 

da Universidade Católica do Pernambuco constataram que o regime anômalo das 

precipitações do Nordeste datam de 7.000 anos, sugerindo um problema de 

natureza física e não humana.  

A seca provoca mudanças drásticas na paisagem, tornando-a ressecada, e 

isso reflete em todos os seus elementos, impondo grande sofrimento à população. 

A seca tem reflexos no lado social e tem motivado uma produção literária que tem 

o fenômeno como tema, tais como os livros “O Quinze”, de Raquel de Queiroz, e 

“Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, os quais enaltecem a bravura do sertanejo 

diante da miséria econômica provocada pela seca. A obra de Euclides da Cunha, 

“Os Sertões”, revela a influência do ambiente hostil no modo de vida do povo 

sertanejo. Estes clássicos constituem valiosos documentos que tratam da relação 

entre o homem e a seca do semi-árido nordestino.  

A produção acadêmica sobre seca e degradação ambiental introduziu, por 

meio de Duque (1953) e Vasconcelos Sobrinho (1978), discussões sobre o 

fenômeno da desertificação no Nordeste brasileiro, numa seqüência de 

publicações (VASCONCELOS SOBRINHO 1978a, 1978b, 1982 e 1983), 

destacando-se, ainda entre outros os trabalhos os Ab`saber (1977), Nimer (1980 

e 1988), Reis (1988), Rodrigues et al. (1986), Soares et al. (1992), Sá (1994), 

Ferreira (1994), Conti (1995), Sales (1998), Viana & Rodrigues (1999), Fonseca 

(2000) e Leite (2002). 

 

 

II.4 - Desertificação no Ceará 
 

Nos trabalhos conduzidos pela Fundação Cearense de Meteorologia e 

Recursos Hídricos (FUNCEME) sobre o Redimensionamento da Região Semi-

árida do Nordeste do Brasil (CEARÁ/FUNCEME, 1994), está indicado que, no 

Estado do Ceará, a área total submetida às condições severas de semi-aridez é 
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de 136.328 km, o que equivale a 92% do Território estadual englobando 117 de 

seus municípios. Nessas áreas, os impactos ambientais são expressos na 

degradação da biodiversidade, na diminuição dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, no assoreamento dos rios e reservatórios e na perda física e de 

fertilidade dos solos. 

No referencial bibliográfico sobre o semi-árido cearense, as marcas do 

antropismo são identificadas pelo desmatamento indiscriminado, pelas 

queimadas, pelo manejo inadequado dos recursos hídricos e edáficos etc. 

(CEARÁ/FUNCEME, 1994; VIANA & RODRIGUES, 1999; LEITE, 2002). 

De acordo com Leite (2002), o impacto do antropismo ao longo do tempo 

provocou desequilíbrios ambientais cuja maior ou menor intensidade é diferente 

nas diversas unidades geossistêmicas.  

No Ceará, como, em regra, nas regiões subdesenvolvidas do mundo, as 

diversificações do quadro natural e as potencialidades de seus recursos naturais 

sempre constituíram os fatores fundamentais condicionadores dos sistemas de 

uso da terra. As estruturações dos quadros econômicos sub-regionais mantêm-se 

dependente dos recursos naturais disponíveis, e, quando se trata, de modo mais 

específico, das atividades primárias, os recursos naturais assumem um caráter 

primordial para a economia familiar. 

Apesar das fragilidades, os recursos naturais são relevantes para o 

Território estadual. A extensa parcela do espaço semi-árido, marcado pela 

irregularidade das precipitações no tempo e no espaço, coloca-se como um dos 

fatores limitantes para o desenvolvimento das atividades rurais, mas a falta de 

uma política agrícola que considere as adversidades do meio constitui o principal 

fator de entrave ao desenvolvimento regional. 

Regiões como a do médio Jaguaribe, Inhamuns e Irauçuba mostram 

evidências de degradação (SOARES, 1985). O Município de Irauçuba apresenta 

uma paisagem que reflete as condições climáticas, geológicas e geomorfológicas 

nos solos e na vegetação, tornando o seu aspecto mais seco do que as áreas 

inseridas no âmbito do semi-árido cearense. Em ambientes naturalmente 

instáveis como esse, a intervenção humana contribui, de forma significativa, para 

intensificar o aspecto seco da paisagem, mas não constitui o fator determinante. 
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CAPÍTULO III – LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA 
ÁREA DE ESTUDO 
_________________________________________________________________ 
 
 

O Município de Irauçuba situa-se na parte centro-norte do Estado do Ceará 

e posiciona-se entre 3o 35’ e  4o 44’ S e entre 39o 38’ e 39o 63’ W (Fig. II.1). A 

cidade de Irauçuba, sede do Município está a 3° 44’ 45,6’’ S e 39° 47’ 00’’ W. 

Pertence à Microrregião de Sobral e possui uma área de 1.451 km2, com altitude 

de 152,5 metros. O Distrito-sede de Irauçuba encontra-se a 155 km de Fortaleza 

e o acesso a ele se faz pela rodovia BR-222, que liga a cidade de Fortaleza ao 

Estado do Piauí. Dentro do Município, os Distritos de Boa Vista, Juá e Missi e 

outras localidades são ligadas à BR 222 e interligados por meio de rodovias não 

pavimentadas. No caso específico do Missi, a via de acesso à localidade é o 

próprio leito seco do rio Missi.  

O Município de Irauçuba limita-se em sua extensão com os Municípios de 

Itapajé, Itapipoca e Miraíma ao norte; Sobral e Canindé ao sul; Tejussuoca e 

Itapajé ao leste e Sobral ao oeste.   

A caracterização ambiental da área de estudo, o Município de Irauçuba, 

será feita com base nas especificações das variáveis que constituem os seus 

ambientes – geologia, clima, relevo, solo, vegetação –  que determinam as 

características físicas e biológicas da paisagem. A combinação dessas variáveis 

cria uma variedade de efeitos específicos que diferenciam a área de estudo no 

contexto regional. A paisagem do Município de Irauçuba reflete a ação combinada 

dessas variáveis ambientais, o que a torna ímpar no contexto semi-árido 

cearense. 
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Mapa de localização 
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III.1 - GEOLOGIA 
 

No contexto regional a área de estudo está inserida na Região de 

Dobramentos do Nordeste (NEVES, 1975) ou Província da Borborema (ALMEIDA 

ET AL. 1977), que se caracteriza por apresentar uma história evolutiva complexa  

durante o Pré- Cambriano. Foi submetida a vários ciclos orogenéticos, como o 

Ciclo de Jequié (>2,7 Ga), o Transamazônico (2,2 –2,0 Ga), o Cariri Velho (1,0 a 

0,9 Ga) e o Brasiliano (500 – 600 Ma).  

A Província Borborema apresenta os domínios representados pelos 

maciços gnáissicos-migmatíticos-graníticos (maciços Pernambuco-Alagoas, 

Caldas Brandão/São José de Campestre, Rio Piranhas, Tauá, Santa Quitéria e 

marginal do Cráton São Francisco), com idades variando do Arqueano ao 

Paleoproterozóico, e os domínios formados pelas faixas móveis e/ou sistemas de 

dobramentos com idades correlatas ao Ciclo Orogenético Brasiliano, ocorrido no 

Neoproterozóico. Essas são as faixas marginais (riacho do Portal, Piancó-Alto 

Brígida, Pajeú-Parnaíba, Seridó, Jaguaribeana e rio Curu-Independência). Por 

fim, os granitóides, com idades correlatas ao Ciclo Brasiliano, representam a 

última feição importante na Província Borborema (NEVES 1975, 1983; DANTAS, 

1996). 

A área estudada faz parte da Folha Irauçuba. Pertence à subfaixa de 

dobramentos Curu-Independência, formados pelos terrenos do tipo Complexo 

Tamboriú-Santa Quitéria, que, segundo Souza Filho (1998), é representado pelo 

embasamento gnáissico-migmatítico. É constituída basicamente por ortognáisses 

básicos a ácidos, porfiríticos ou equigranulares (metatonalitos, biotita-granitos e 

meta-quartzodioritos), migmatitos e, subordinadamente, paragnaisses, 

ortoanfibolitos, metaultramaficos e rochas calciossilicatadas (SOUZA FILHO, 

1987). A idade destes terrenos ainda é objeto de controvérsia, mas estudos 

geocronológicos reunidos por Neves (1975) e Fetter et al. (1985) apontam para 

uma idade Paleoproterozóica. 

As unidades Fanerozóicas são representadas por basaltos e diabásios que 

evidenciam atividades ígneas relacionadas ao evento de abertura do oceano 

Atlântico. A idade Mesozóica sugerida é baseada nos trabalhos de Braga et al. 

(1977) e Campos et al. (1976) apud Souza Filho (1998). 
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As coberturas Cenozóicas são representadas por aluviões, depósitos de 

debris  e coluviais, formações coluvionares e cascalheiras. 

Localmente as áreas onde se encontram as toposseqüências estão 

inseridas nas unidades migmatíticas associadas aos terrenos supracrustais e 

granítica/granodiorítica e quartzodiorítica. A unidade migmatítica compreende 

migmatitos paraderivados e ortoderivados, rochas metaígneas, gnaisses 

aluminosos e anatexitos (Fig. III.2). 

A unidade migmatítica compreende rochas de alto grau de metamorfismo. 

As litologias paraderivadas (gnaisse e migmatitos) apresentam fácies de anfibólio 

com paragênese à base de silimanita + K-feldspato + plagioclásio  . As rochas 

ortognáissicas apresentam fácies anfibolito médio. O desenvolvimento da foliação 

é dado por biotitas neocrescidas e pela orientação dos materiais prismáticos (K-

feldspato, plagioclásio e anfibólio) (Fig. III.2a). 

A unidade granítica/granodiorítica consiste de granitos e granodioritos 

porfiríticos a megaporfiríticos. Associadas a esta unidade, estão litologias comuns 

no âmbito da folha de Irauçuba, como os veios e aplitos não deformados de 

composição granítica, megaxenólitos de gnaisses aluminosos, de gnaisse 

calciossilicatado e de ortognaisses dioríticos. Estas litologias estão vinculadas à 

serra de Uruburetama. 

Petrograficamente, as litologias são granitos e granodioritos de textura 

porfirítica, dadas por feldspatos inequigranulares, com granulação de grosseira a 

média. A análise mineralógica identificou os seguintes minerais nas amostras 

coletadas nos setores estudados do Município de Irauçuba: K-feldspato 

(microclina), plagioclásio (albita-oligoclásio), biotita e quartzo. Os minerais 

acessórios identificados nesse conjunto litológico foram zircão, apatita e titanitas 

presentes como inclusões nos feldspatos e biotitas. Os minerais secundários são 

muscovitas, argilominerais, minerais opacos e allanita. 
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FiGURA iii.2 
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Fig.III.2a: Rocha intensamente migmatizadas. 

 
 
Discussão 
 

O conhecimento da litologia da área é fundamental por constituir-se num 

dos principais fatores de formação do solo. Além dos produtos das 

transformações sofridas pelas rochas constituírem a base da pedogênese, eles 

determinam a organização das propriedades físicas e químicas dos solos. 

Entre as principais características das rochas e seus efeitos na formação 

dos solos, estão: sua resistência ao intemperismo físico e químico, processos que 

se constituem na fase inicial da pedogênese e que tornam possível a 

manifestação de características do solo dependentes da composição química da 

rocha - tais como cor, textura e teor de elementos nutritivos; sua estrutura – que 

se relaciona com a resistência dos minerais à decomposição diferencial segundo 

a granulometria e tem efeito sobre porosidade e permeabilidade do solo.  

As alterações intempéricas das rochas são controladas pelas 

características do ambiente em que se processa o intemperismo. Estas 

características, que são material aparente, clima, topografia, organismos e tempo,  

influenciam as reações de alteração, no que se refere à sua natureza, e a 

velocidade e a intensidade com que elas ocorrem (TOLEDO,M.C.M., 
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OLIVEIRA,S.M.B. & MELFI,A.J, 2001) e são, segundo Jenny (1941), Major (1951)  

e Birkeland (1974), os fatores de formação dos solos. 

A decomposição química das rochas é o processo mais importante na 

gênese de solos bem desenvolvidos e ocorre em condições favoráveis de 

temperatura e umidade. O regime térmico da área de estudo, onde as 

temperaturas são sempre elevadas, favorece o intemperismo, mas as condições 

naturais de semi-aridez que ali prevalecem não permitem intensas reações 

químicas entre a água e os vários minerais que compõem o seu conjunto 

litológico. A irregularidade e a má distribuição das chuvas, associadas às altas 

taxas de evaporação ocasionadas pelas temperaturas elevadas, limitam a 

intensidade das reações de hidrólise, dissolução, sínteses e outras reações que 

constituem o intemperismo químico. Portanto, as características ambientais da 

área, no que diz respeito aos seus regimes térmicos e de aridez, favorecem, de 

forma predominante, o intemperismo físico.  

As rochas possuem propriedades que imprimem nelas maior ou menor 

resistência ao intemperismo químico. Seu grau de permeabilidade, que depende 

da porosidade, da existência de juntas e fissuras, é importante elemento para a 

alteração química da rocha, controlada, também, pelo grau de solubilidade de 

seus minerais. A estrutura maciça das rochas graníticas/gnáissicas que compõem 

o conjunto litológico de Irauçuba dificulta a percolação da água, mas outras 

propriedades delas, como o tamanho dos grãos e o grau de heterogeneidade, 

facilitam o intemperismo físico que prepara a rocha, por aumentar sua superfície 

específica, para as reações do intemperismo químico.  

Os granitos são compostos por elementos de solubilidades diferentes: 

cristais de feldspato (silicatos de alumínio) e cristais micáceos (biotita) são os 

mais solúveis. Já os gnaisses  assemelham-se ao granito em textura e 

componentes minerais, porém os seus arranjos cristalinos (lineação) produzidos 

pelo paralelismo dos minerais máficos fazem com que eles resistam menos à 

alteração do que os granitos. Em razão disso, estas diferenças os solos da área 

de estudo desenvolvidos sobre granitos deverão ser menos desenvolvida do que 

os que se desenvolverem sobre os gnaisses, mesmo na condição de semi-aridez 

da região de Irauçuba, onde o fator água é limitante do intemperismo químico. 
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No contexto regional, a topografia elevada, expressa na  estrutura 

geológica da serra de Uruburetama, impede a penetração de massas de ar 

úmidas provenientes do oceano Atlântico e que se deslocam com orientação 

nordeste-sudoeste em direção ao interior da área de estudo. Este fenômeno é 

responsável pela baixa precipitação pluvial na área, situada a sotavento da serra, 

com suas conseqüentes acentuação da aridez e limitação na intensidade das 

reações químicas necessárias ao desenvolvimento de solos profundos. Essas 

limitações geram, ao contrário, solos litodependentes, que se caracterizam por 

serem rasos, com muitos minerais primários não decompostos. 

Assim, tanto as características litológicas como a estrutura geológica 

regional, associadas à dinâmica dos elementos climáticos - baixa precipitação e 

temperatura elevadas que caracterizam a condição de semi-aridez - afetam a 

formação dos solos, de modo a se poder inferir a idéia de que a litologia da área 

de estudo está em equilíbrio dinâmico com as demais variáveis ambientais. 

 

 

III.2 - CLIMA 
 

O Nordeste brasileiro apresenta um clima caracterizado por temperaturas 

elevadas associadas a um regime pluviométrico marcado por baixas precipitações 

que ocorrem com uma grande irregularidade rítmica. Conforme Monteiro (1999), a 

atuação dos centros de ação atmosférica sobre os atributos geográficos regionais 

é responsável pelas condições climáticas atuais da região. A parte setentrional do 

Nordeste do Brasil apresenta uma caracterização climática que define 

basicamente dois sistemas distintos geradores de precipitações, que são a Zona 

de Convergência Intertropical (ZCIT ou CIT) e a Perturbação nas Correntes dos 

Alísios (RIBEIRO,1981). 

Conforme RADAMBRASIL (1981), a ZCIT é originada pela convergência 

dos ventos alísios, provenientes dos anticiclones do Atlântico Norte e Sul que 

geram uma zona de movimentos ascendentes quentes e úmidos responsáveis 

pelas precipitações na região. O aquecimento das águas do Atlântico provoca 

deslocamentos da ZCIT entre os dois hemisférios, ocasionando anomalias no 

regime de precipitações do Nordeste do Brasil. Nos anos de seca, verifica-se que 
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a ZCIT situa-se ao norte de sua posição. Ao contrário, durante os anos chuvosos, 

desloca-se para o sul e nesta situação permanece até meados de março. 

Além de depender da circulação atmosférica, o clima da área de estudo é 

influenciado por fatores geográficos, os quais propiciam em conjunto um arranjo 

do quadro pluviométrico muito variável de ano para ano e altamente diferenciado 

no interior de um espaço de tempo relativo reduzido. De acordo com 

RADAMBRASIL (1981), seu clima é, segundo a classificação de Köppen, do tipo 

Bshw, ou seja, um clima quente e semi-árido com chuvas de verão. Por se tratar 

de uma área submetida a constante e forte radiação solar, o regime térmico 

assume um grau de uniformidade, em que as temperaturas médias são elevadas, 

alcançando valores médios anuais em torno de 28°C, com amplitude térmica 

entre os meses mais quentes e mais frios que dificilmente supera 3°C (LEITE, 

2000). 

Por se localizar no setor a sotavento da serra de Uruburetama, a área de 

estudo recebe forte influência da barreira orográfica, o que se evidencia pela 

ocorrência de índices pluviométricos mais baixos do que nos municípios vizinhos. 

De acordo com SUDENE (1990), os valores da precipitação média anual estão 

em grande parte da área abaixo de 600 mm (Fig.III.3). O período chuvoso está 

concentrado em poucos meses, com um período de estiagem que resulta em 9 a 

mais de 10 meses secos (Fig.III.4). Com efeito o índice efetivo de umidade é 

menor do que – 49,9 (Fig. III.5) e a evapotranspiração potencial é superior a 

1650mm (Fig. III.6). Estes índices foram calculados por meio do balanço hídrico 

de Thornthwaite ´55 (THORNTHWAITE & MATTER,1955) .  

Para melhor compreensão da dinâmica climática da área, foi feito um 

estudo de balanço hídrico seqüencial, com base nos dados médios mensais de 

precipitação obtidos de boletins da Superintendência para o Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE,1990) e de temperatura estimados por intermédios das 

equações de regressão de Figueiredo (1984), dos postos pluviométricos de 

Miraíma, Irauçuba e Juá.  Esses dados compõem uma série temporal de 55 anos 

(1933-1988) e foram analisados segundo o balanço hídrico de Thornthwaite’55 

(THORNTHWAITE & MATHER,1955). 

Os dados de clima do posto pluviométrico de Miraíma serviram de base 

para caracterização do clima do Missi, onde está localizada a toposseqüência 1, 



 50

Figura III.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.III.3: Mapa de precipitação média anual do Município de Irauçuba
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Fig. III.4: Mapa do número de meses secos do Município de Irauçuba 
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Fig.III.5: Mapa do Índice Efetivo de Umidade (Im) do Município de Irauçuba 
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Fig.III.6: Mapa de Evapotranspiração Potencial (ETP) do Município de 

Irauçuba 
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enquanto o clima de Cacimba Salgada, onde estão situadas as toposseqüências 

2 e 3, supõe-se que seja algo entre os climas dos postos de Irauçuba e Juá. 

Os resultados do estudo do balanço hídrico seqüencial estão contidos na 

Tabela III.1, indicando-se na parte I as características gerais dos climas e na parte 

II os seus tipos de clima dos postos pluviométricos considerados. Numa análise 

comparativa na parte I da Tabela III.1, pode-se observar que os três postos 

apresentam baixos índices pluviométricos, embora a média de precipitações de 

Miraíma apresente valores mais elevados do que Irauçuba e Juá, onde os valores 

de precipitação aproximadamente são iguais. A análise revela que há grande 

amplitude entre os valores mínimos e máximos anuais na série temporal, o que é 

estatisticamente indicado pelos altos valores de coeficiente de variação. O 

número de meses secos, que indica a duração do período no qual a água está 

disponível e assim favorece a ação do intemperismo nas rochas locais, também 

apresenta alta amplitude entre os valores mínimos e máximos anuais e altos 

coeficientes de variação. O índice efetivo de umidade, usado na classificação de 

Thornthwaite ´55 para indicar o tipo de clima, apresenta comportamento 

semelhante aos dados de precipitação e número de meses secos. 

Na parte II da Tabela III.1, é feita uma análise detalhada do clima das três 

localidades estudadas. É visto que o clima dessas localidades é semi-árido, 

quando a análise é feita com base na média da série temporal. Quando, porém, 

os tipos de clima das três localidades são classificados com base na análise da 

série temporal, nota-se que eles são de tipos compatíveis com a grande amplitude 

de variação indicada na análise do índice efetivo de umidade. As mais altas 

precipitações de Miraíma ocasionam o aparecimento de climas que variam do 

Úmido B2 até Árido. Com relação a Irauçuba e Juá, entretanto, os mais baixos 

valores de precipitação permitem a ocorrência de clima que varia do Seco Sub-

Úmido para Árido.  

É possível identificar também, com base nestes diagramas, que os 

percentuais de anos em que ocorrem climas mais secos são sempre maiores do 

que aqueles em que ocorrem climas mais úmidos, o que indica aridez acentuada 

da área de estudo.  
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Os resultados constantes da Tabela III.2 e Fig. III.7 mostram o estudo do 

balanço hídrico, segundo Thornthwaite ´55, do posto pluviométrico de Irauçuba. 

Na Tabela III.2 está indicado que, enquanto ocorre um déficit hídrico durante 10 

meses no ano, não acontece excedente hídrico em qualquer mês. A inexistência 

de excedente hídrico, mesmo nos meses em que não há déficit, ocorre porque ele 

é nulo no período, pelo fato da evapotranspiração potencial (ETP) e da 

evapotranspiração real (ER) serem iguais, como pode ser visto pela análise da 

Tabela III.2 e Figura III.7. 

 

 

Tabela III.2 – Valores dos elementos do balanço hídrico de Thorntwaite ’55. 

Mês To C 
 

PREC. 
(mm) 

ETP 
(mm) 

ER 
(mm) 

EXC 
(mm) 

DEF 
(mm) 

Janeiro 26.8 46.4 146 46 0 100

Fevereiro 26.3 88.1 123 88 0 35

Março 26.6 143.4 141 141 0 0

Abril 25.8 128.7 121 121 0 0

Maio 25.5 72.1 119 76 0 43

Junho 25.3 27.7 112 31 0 81

Julho 25.4 7.9 117 10 0 107

Agosto 26.1 3.7 130 5 0 125

Setembro 26.9 0.6 139 1 0 138

Outubro 27.4 0.5 151 1 0 151

Novembro 27.7 0.9 144 1 0 143

Dezembro 27.0 13.0 146 13 0 133

Total anual - 533.0 1589 534 0 1056

Média anual 26.4 - - - - - 
Fonte: SUDENE 
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Fig. III.7 – Balanço Hídrico anual do Município de Irauçuba  

 

 

 
Discussão 
 

A análise do clima revela que os valores de precipitação associados aos 

números de meses secos ao longo dos anos indicam a baixa quantidade de água 

disponível para a decomposição química das rochas e conseqüentemente dos 

materiais edáficos. Do ponto de vista climático, as precipitações escassas e, 

sobretudo, a má distribuição das chuvas, aliada a um déficit hídrico no solo, são 

indicativos de um estresse hídrico que se reflete na formação de uma paisagem  

característica de regiões áridas e semi-áridas. 
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III.3 – GEOMORFOLOGIA  
 

O Estado do Ceará é composto em sua quase totalidade por um complexo 

ígneo-metamórfico datado do Pré-Cambriano, formado e retrabalhado nos Ciclos 

Brasiliano e/ou Transamazônico. Segundo Souza Filho (1997), ao final do Ciclo 

Brasiliano, houve uma reorganização estrutural com a instalação de zonas de 

cisalhamento com direções preferenciais NE-SW e E-W. Esta reorganização 

estrutural provocou deformações que, associadas aos processos morfoclimáticos, 

explicam os traços geomorfológicos  do semi-árido cearense. 

Souza (1995) definiu 05 unidades morfoestruturais para o Estado do Ceará: 

Planície Litorânea; Tabuleiros Costeiros; Planaltos Residuais; Planalto da 

Ibiapaba e a Depressão Sertaneja. Saadi & Torquato (1992) usaram a 

terminologia de Núcleo Central Cristalino para agrupar as unidades 

morfoestruturais situadas nas regiões interioranas do Ceará.   

Este Núcleo Central Cristalino é composto pelos blocos de Itapajé, Santa 

Quitéria e Acaraú e tem como peculiaridade conter os dois compartimentos de 

relevo mais significativos em termos de extensão e altitude no Estado do Ceará: 

os Planaltos Residuais e as Depressões Sertanejas associadas, que representam 

superfícies de aplainamento. 

A área de estudo está inserida geomorfologicamente no bloco de Itapajé 

(serra de Uruburetama), que se caracteriza por apresentar uma extensa planície 

arrasada pela ação de um sistema de erosão que circunda os maciços residuais 

típicos de escudos ou núcleos cratônicos (SOUZA FILHO,1997). Em decorrência 

da heterogeneidade litológica desses núcleos, a estrutura se coloca como 

condicionadora no sentido de facilitar a ação dos agentes e processos 

modeladores. Além desse aspecto, a morfologia é influenciada pelos efeitos 

paleoclimáticos, que explicam as formas herdadas, pelos condicionantes 

climáticos da semi-aridez local, que impõem os processos de erosão e comandam 

a dinâmica atual, e pelos solos e cobertura vegetal que possibilitam uma ação 

mais direta dos processos morfoclimáticos. 

Segundo Mabesoone (1975), durante o Pleistoceno, vigoraram condições 

climáticas semi-áridas interrompidas por período úmido, que levaram à 
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elaboração da Superfície de Aplainamento do norte do Ceará. As evidências, para 

o autor, baseiam-se na inexistência de pedimentos embutidos, o que comprova a 

larga permanência de condições semi-áridas durante o Pleistoceno Médio e 

Superior, quando, possivelmente sob os efeitos de chuvas torrenciais típicas de 

climas mais secos, ocorreram a expansão dessa superfície de piso e uma 

mudança no sistema de drenagem, que assumiu um caráter exorréico atual. Esta 

mudança no caráter da drenagem é evidência de que climas úmidos devem ter 

atuado nos períodos que antecederam a elaboração do piso pediplanado, pois, do 

contrário, a drenagem dificilmente assumiria o exorreísmo observado no presente. 

A Superfície de Aplainamento sertaneja caracteriza-se por apresentar 

amplas superfícies de erosão embutidas entre os planaltos cristalinos e 

sedimentares, em cotas altimétricas inferiores a 350 metros, elaboradas por 

processos de pediplanação que truncam indistintamente várias litologias. 

Morfologicamente, ela exibe-se como rampas inclinadas para a direção dos 

fundos de vales e litoral. Na sua morfogênese, em virtude das condições 

climáticas, predominam os processos  físicos de alteração das rochas. Deve-se, 

no entanto, considerar a atuação da erosão diferencial que devido à 

heterogeneidade litológica, isola  os relevos residuais que se apresentam em 

formas de planaltos e cristas, constituindo Maciços Residuais (SOUZA, 1979 e 

1986; RADAMBRASIL,1981). 

Os Maciços Residuais são formas de relevo caracterizados por serem 

dissecados por erosão diferencial em rochas cristalinas e cristafolianas, 

principalmente metamórficas. Suas feições morfológicas são representadas por 

cristas de topos aguçados, colinas de topos convexos e vales em forma de V. As   

altitudes dos Maciços Residuais (400-600 e 700-800 metros), desníveladas em 

relação as áreas rebaixadas da Depressão Sertaneja, possibilitam alto poder de 

entalhe da rede de drenagem. 

As unidades geomorfológicas da área de estudo estão representadas na 

Fig. III.8. 

Em observações feitas no campo puderam ser inferidas algumas idéias 

sobre os efeitos que a geologia imprime nas formas topográficas de Irauçuba, 

numa demonstração de interação dos processos endógenos e exógenos. 
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Na região de Irauçuba, a feição morfológica difere do conjunto homogêneo da 

serra de Uruburetama devido ao isolamento e distanciamento dos maciços 

residuais, mas identifica-se pelas  mesmas dimensões de interflúvios e entalhe 

de drenagem. Nos vales interiores, é possível observar vertentes sulcadas por 

caneluras, principalmente na zona de sombra da serra. Os eventos tectônicos 

deixaram registros importantes na morfologia, indicando que o soerguimento 

inicial não foi acompanhado por intemperismo químico. Essa evidência  baseia-

se na inexistência de matacões arredondados, pela presença de vales de 

calhaus angulosos ao longo das vertentes e o grau de arredondamento dos 

blocos. Em decorrência das deformações tectônicas recentes, parece que os 

corpos rochosos sofreram fraturamentos que resultaram na formação de caos 

de blocos. Os blocos mais arredondados estão inseridos nas superfícies 

rebaixadas, enquanto os mais angulosos permanecem nos topos sob a 

influência do lineamento N-S que influi na geologia local. 

Assim, os maciços isolados com vertentes rochosas escarpadas 

expressam, na sua estrutura Pré-Cambriana, reativações recentes que 

imprimiram feições de desmantelamento no relevo. Dessa maneira, a 

topografia coloca-se como fato relevante para marcar a passagem ou limite 

entre os Planaltos Residuais e as Depressões Sertanejas associadas, o que se 

dá a partir de rupturas de declives proeminentes (Fig.1).  

Nos trabalhos de campo, percebeu-se também a influência geológica 

nas variações altimétricas que ocorrem no piso mais rebaixado (Depressão 

Sertaneja). Nos setores onde estão inseridas as toposseqüências, foram 

identificados dois níveis de superfície que podem ser explicados pelo mergulho 

mais acentuado das camadas no sentido N-S. Isso faz com que os distritos de 

Juá e Missi estejam em níveis topográficos diferentes dentro da área de 

pediplanação. Juá está a 183 metros de altitude, enquanto Missi está a 147 

metros (Fig.III.8a). 
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      Fig.III.8a: Unidades do relevo da área de estudo  
 

 

Discussão 
 

A proximidade entre a área de estudo e o relevo de Uruburetama, que 

tem variada orografia em suas vertentes principais e disposição frente à costa 

do Atlântico, quase paralela a esta, determina a existência de ambientes 

climáticos diferenciados entre eles. Tais ambientes, assim como os seus 

respectivos âmbitos de influência, são percebidos por meio das mudanças que 

ocorrem na paisagem e que se refletem, tanto na vegetação, como nas 

formações geomorfoedáficas, como traços distintos em cada ambiente. 

Essas mudanças que se observam na paisagem e, especialmente, a 

distribuição espacial de cada uma delas dentro da área de estudo, demonstram 

que o relevo, assim como a altitude, influem de forma importante na direção 

dos fluxos úmidos procedentes da costa (alísios), provocando diferenças de 

umidade entre as áreas elevadas  e as planícies  muito mais secas.  

As diferenças de umidade entre as áreas elevadas e as planícies a 

sotavento ocorrem porque as massas de ar úmido procedentes do Atlântico 

predominantemente de E, ENE e NE que se dirigem ao interior do Estado, ao 

alcançarem a barreira orográfica, começam a ascender pelas escarpas 

setentrionais e meridionais, resfriando-se adiabaticamente ao ganharem 

Área pediplanada

Maciços  Residuais
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altitude. Quando, nesse processo, alcançam a temperatura de saturação 

hídrica, as massas de ar precipitam sobre essas vertentes, sob a forma de 

chuvas orográficas, toda a umidade que contêm. Assim, essas vertentes, em 

razão desse fenômeno, são os locais onde ocorrem os maiores totais 

pluviométricos da área.   

A vegetação de grande porte e a constatação do incremento da 

meteorização química dos materiais edáficos e geológicos na vertente 

setentrional sugerem que a incidência dos fluxos marinhos sobre o maciço é 

regular e freqüente ou seja, que a quantidade de umidade aportada por esses 

fluxos possui magnitude suficiente para garantir o desenvolvimento de uma 

cobertura vegetal de grande porte e o intemperismo químico  das rochas. 

Ao contrário, o setor a sotavento do maciço de Uruburetama, onde se 

localiza a área de estudo,  não se beneficia desses aportes de umidade. Sua 

aridez se vê acentuada pelo efeito dos ventos já secos, provenientes das 

vertentes setentrionais que ultrapassam as elevações do maciço e descem 

pelas vertentes meridionais, esquentando catabaticamente de forma 

progressiva até alcançarem as planícies, o que determinará um incremento da 

ETP e, conseqüentemente, da aridez, num regime de pouca precipitação 

pluvial. Essa  condição que prevalece nas planícies limita o crescimento da 

cobertura vegetal e o processo de meteorização química das rochas.   

Portanto, a morfologia local propicia o desenvolvimento de processos 

naturais que explicam, por si, a atual fisionomia de aspecto mais seco em 

Irauçuba do que nas áreas circunvizinhas. 

 

 

III. 4 - SOLOS 
 

As unidades pedogenéticas que se desenvolveram no Nordeste semi-

árido são dotadas de características físico-químicas provenientes da interação 

de seus fatores de formação, sobretudo do clima, sobre a rocha. A escassez de 

umidade e a pouca permanência, ao longo do ano, das águas no solo numa 

condição de temperaturas elevadas produzem baixo índice de decomposição e 

elevada desagregação mecânica das rochas, o que contribui para originar 

solos rasos e problemáticos do ponto vista agrícola, pois as reservas minerais 
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ficam contidas nos fragmentos de rocha provenientes dessa desagregação 

mecânica em formas não disponíveis para as plantas. 

Na área de estudo, foram identificados, de acordo com o Levantamento 

Exploratório de Solos do Estado do Ceará (JACOMINE, 1973), oito 

Associações de Solos (Fig. III.9, Tabela.III.3). Algumas características de 

quatro tipos de solo indicados neste levantamento e selecionados, por sua 

importância agrícola e pela percentagem que ocupam na área de estudo, são 

aqui discutidas: o Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico (antigo Podzólico 

Vermelho-Amarelo equivalente eutrófico), encontrado sob caatinga hipoxerófila 

e hiperxerófila, nas regiões de relevo ondulado a forte ondulado, originado de 

gnaisses e granito; o Luvissolo (antigo Bruno não Cálcico), sob caatinga hiper e 

hipoxerófila em área de relevo plano a montanhoso, proveniente de saprolito de 

micaxistos e gnaisses; o Planossolo, recoberto pela caatinga hiperxerófila, que 

ocorre, predominantemente, em áreas de relevo plano e também é proveniente 

de saprolito de micaxistos e gnaisses. Entre esses solos ocorrem inclusões de 

Neossolos (antigos solos Litólicos e Regossolos). 

A escolha do Levantamento Exploratório de Solos do Estado do Ceará 

(JACOMINE, 1973) como base para caracterização dos solos decorre dos 

critérios utilizados no trabalho para o mapeamento. Neste trabalho, os tipos dos 

solos levantados foram identificados e classificados segundo a distribuição 

geográfica, as características físicas, químicas e mineralógicas, alem da ênfase 

que foi posta nos fatores de formação, sobretudo no relevo, na vegetação e no 

material de origem. Jacomine (1973) ressalta, nesse mapeamento, a 

importância de se considerar, o fato de que, em zona de clima semi-árido, são 

consideráveis a heterogeneidade e a complexidade no arranjamento e 

variações dos solos dentro de uma pequena área. Por isto é grande a 

quantidade de inclusões em cada unidade mapeada. 

Para melhor entendimento da distribuição e dos tipos de solos da área 

de estudo, foram descritas, de modo geral, as principais características 

morfológicas, no intuito de obter informações relevantes que tornem o solo um 

indicador significativo de uma evolução pedológica recente refletida na 

paisagem em equilíbrio com os demais componentes. 
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Os Argissolos Vermelho-Amarelos equivalentes eutróficos são solos 

minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural e argila de atividade 

baixa. Têm de média a alta saturação de bases, baixa saturação com alumínio. 

Apresentam seqüência de horizontes A-Bt-C. O horizonte A tem uma 

estrutura normalmente granular, de moderada a fracamente desenvolvida, de 

consistência ligeiramente dura, quando seco, e friável quando úmido. Transita 

de maneira plana ou ondulada e clara ou gradual para o horizonte inferior. O 

horizonte B caracteriza-se por apresentar estrutura geralmente em blocos 

subangulares de moderada a bem desenvolvida. 

De acordo com Jacomine (1973), são solos que possuem um elevado 

potencial agrícola, com fertilidade natural que varia de média a alta, em razão, 

principalmente, da quantidade de minerais primários decomponíveis que 

possuem, os quais constituem fontes de nutrientes para as plantas.  

Esses solos encontram-se na área de estudo como pequenas manchas 

que ocorrem em seu setor norte, onde se localiza a toposseqüência do Missi 

(T1), na Fazenda Bueno. Eles apresentam, no entanto, pela sua morfologia, 

indícios de formação prématura. Atualmente, são utilizados com a cultura do 

algodão e sua principal limitação é a falta de água   

Os Luvissolos são solos não hidromórficos, possuem horizonte B 

textural, saturação e soma de bases alta e alta fertilidade natural em virtude da 

sua composição mineralógica. São de moderadamente profundos a rasos, 

numa seqüência de horizontes A, Bt e C. O horizonte A exibe estrutura 

granular, de consistência dura a extremamente dura, quando seco, e muito 

friável a firme quando úmido. A transição para o horizonte B é plana e abrupta. 

Já o horizonte B é bastante singular por apresentar textura argilosa e média, 

estrutura em blocos subangulares a angulares de moderada a forte, com 

fendilhamentos verticais, no período de estiagem, por causa das argilas 

dominantes do tipo 2:1, do grupo da montmorilonitas. Apresentam cerosidade e 

slickensides na transição para o horizonte C. 

São solos importantes, em decorrência das grandes extensões que 

ocupam na área de estudo e por serem bem providos de bases trocáveis, o 

que os torna quimicamente férteis. A falta de água, porém, impõe limitações ao 

uso agrícola, de modo que somente culturas resistentes a longos períodos de 

estiagem se desenvolvem neles e a irrigação de forma malconduzida pode 
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Estrutura colunar

inutilizá-los pela salinização para a agricultura, em vista da ocorrência de sódio, 

em teores significativos, nos horizontes inferiores. 

Os Planossolos apresentam horizonte B textural com feições associadas 

à umidade (mosqueados e/ou cores de redução), em face da drenagem 

imperfeita, apresentando problema de encharcamento durante o período 

chuvoso e ressecamento e fendilhamentos durante o período de estiagem. São 

solos que têm seqüências de horizontes A, Bt e C. O horizonte A apresenta 

estrutura em grãos simples ou maciça pouco coesa ou ainda simplesmente 

maciça; consistência, quando seco, de solto a macio (raramente duro) e solto 

friável quando úmido. O horizonte B os particulariza por sua cor e estrutura. A 

estrutura é forte ou moderada, prismática ou colunar, composta de blocos 

angulares e subangulares, de consistência dura quando seco e extremamente 

firme quando úmido (Fig.III.9a). No horizonte C, é característica a presença de 

materiais primários semi-intemperizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fig. III.9a: Em detalhe a estrutura colunar do planossolo.  

 

 

Esses solos ocorrem em grande extensão no Município de Irauçuba, 

sempre associados ao relevo plano e ondulado e recobertos com pastagem 

natural (capim panasco) e algumas espécies da caatinga hiperxerófila. Apenas 

ocasionalmente esses solos são aproveitados na área, com o cultivo do 

algodão arbóreo que, segundo Neves Filho (1973), constitui uma das poucas 
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culturas que tolera os teores de sódio trocável neles existentes. Foram 

posicionadas, sobre eles, duas toposseqüências (T2 e T3), que se localizam no 

Distrito de Juá, na localidade Cacimba Salgada. 

O ressecamento pela falta de água no período seco e o seu ligeiro 

excesso no curto período chuvoso que impõem condições físicas desfavoráveis 

à penetração de raízes, além do caráter pedregoso e a susceptibilidade à 

erosão, representam as limitações mais acentuadas para a utilização destes 

solos. 

Os Neossolos (antigos Regossolos) compreendem seqüências de 

horizontes A-C pouco desenvolvidos e arenosos. No horizonte A, quase não se 

nota estrutura, sendo geralmente em grãos simples ou maciça e raramente 

granular pequena e muito fraca, de consistência solta, macia ou ligeiramente 

dura quando seco a muito friável quando úmido. O horizonte C geralmente 

compreende C1, C2 e C3 , muitas vezes constituindo fragipan nos últimos 

horizontes, logo acima da rocha. A espessura deste horizonte C é variável, de 

acordo com  maior ou menor proximidade da rocha. Apresenta-se sem 

desenvolvimento perceptível de estrutura, que é maciça, de geralmente coesa 

a muito coesa, de consistência dura a muito dura quando seco  e muito friável a 

firme quando úmido. Na área, eles aparecem associados aos Neossolos 

(antigos Solos Litólicos) e  são utilizados com culturas de subsistência.       

Os Neossolos (antigos Solos Litólicos) embora não apareçam no mapa, 

por causa da junção de classes de solos, são citados como inclusões em 

quase todas  as unidades mapeadas. Por serem importantes, devido sua 

distribuição,  fertilidade natural e utilização, convém fazer deles uma descrição 

breve. São pouco desenvolvidos, de rasos a muito rasos, apresentam-se com 

perfil A-R, com horizonte A disposto sobre a rocha ou sobre um incipiente 

horizonte C. Normalmente, são de bem a fortemente drenados, com 

características morfológicas, físicas e químicas variáveis em função do material 

de origem. Quase sempre apresentam bastante pedregosidade e rochosidade 

na superfície. 

Esses solos ocorrem dispersos em toda a área e apresentam limitações 

ao uso agrícola impostas por deficiência hídrica, pedregosidade, rochosidade, 

pouca profundidade, presença de concreções e elevada susceptibilidade à 

erosão. Por serem providos, em geral, de boa fertilidade, principalmente 
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quando localizados nas encostas,  são utilizados para o plantio de culturas de 

subsistência (milho e feijão) no sistema de agricultura tradicional. Ocorrem em 

áreas dissecadas, ocupando posições nas encostas, em relevo ondulado, e em 

áreas de relevo praticamente plano. 

 

Discussão 
 

Diante das características morfológicas dos solos que ocorrem na área 

de estudo em Irauçuba, podem ser feitas algumas inferências que validam a 

noção de equilíbrio entre as formações pedogenéticas e o meio natural semi-

árido. 

Os fatores de formação do solo (clima, material de origem, relevo, organismos 

vivos e tempo) em relação recíproca e inseparável, constituem unidade que se 

concretiza na paisagem. De acordo com Oliveira (1972), o solo, se não é o 

elemento mais evidente da paisagem, é o mais típico porque reflete, 

geralmente de maneira fiel, a interação de todos os fatores há pouco citados.  

O clima e os organismos vivos são os dois fatores essencialmente ativos 

nos processos pedogenéticos. Em ambientes secos, os elementos climáticos, 

temperatura, precipitação e déficit  hídricos inibem a velocidade desses 

processos. As temperaturas elevadas associadas às baixas precipitações 

ressecam as camadas dos solos e diminuem as reações químicas. Em 

conseqüência, os horizontes são pouco profundos e o grau de alteração do 

material de origem que apresentam é menor. As altas taxas de 

evapotranspiração, em contraposição aos baixos índices pluviométricos, 

acentuam o déficit hídrico, pois é a água existente no solo que constitui fator 

pedogenético ativo, especialmente nos processos de decomposição de 

lixiviação. 

As ações das condições climáticas aliadas aos outros fatores de 

formação do solo, que serão comentadas mais adiante, indicam que os solos 

da área de estudo são produtos de uma baixa pedogênese, causada, 

sobretudo, pela falta de água tanto de superfície como de subsuperfície.   

A baixa densidade da vegetação de caatinga permite maior exposição 

dos solos às intensas chuvas torrenciais que podem provocar perdas dos 

horizontes superficiais, através da erosão pluvial e podem condicionar uma 
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instabilidade estrutural do solo, com perdas significativas de matéria orgânica, 

argila, carbonato de cálcio etc. Atrelado a esse comportamento natural, o uso 

inadequado amplia a instabilidade natural desses meios, o que infere 

características peculiares de ambientes mais secos. 

Em suma, os solos da área de estudo refletem a interação dos fatores 

de formação (clima, material de origem, relevo, organismos vivos e tempo) que 

determinam uma particularidade do sistema ambiental seco. As funções das 

propriedades dos solos podem ser reconhecidas pelo fato de que mudam no 

tempo e no espaço por meio do uso irracional, mas efetivamente não 

ocorreram mudanças, nos solos de Irauçuba, que pudessem interferir nas suas 

características morfológicas determinadas pelos efeitos simultâneos dos 

fatores de formação.  

 

 

II.5 - VEGETAÇÃO 
 

O padrão paisagístico atual do semi-árido cearense está particularmente 

vinculado ao ambiente seco determinado pela geologia, clima, relevo, solo e 

vegetação. Neste ambiente, encontra-se o domínio fitogeográfico denominado 

Província das Caatingas (FERNANDES, 1998). Caatinga (caa – mata; tinga – 

clara, branca) é nome de origem indígena que significa mata clara, em razão 

do seu aspecto no período de estiagem. 

Fernandes (1998) e Sampaio & Rodal (2000) consideram o grau de 

endemismo na vegetação como uma das principais características para o 

reconhecimento da Província das Caatingas como unidade fitogeográfica 

autônoma. 

De acordo com Fernandes (2000), as caatingas devem ser consideradas 

como um tipo de vegetação seca, sempre associadas à caducifolia das plantas 

(perdas das folhas). Representa uma vegetação estacional, de caráter 

xerofílico, tropofilítica pela acentuada caducifolia, e freqüentemente espinhosa. 

Tais atributos estão relacionados com as condições de semi-aridez de origem 

climática, de natureza hídrica ou pedológica, como conseqüência dos baixos 

índices de precipitação, das elevadas taxas de evapotranspiração e da baixa 

capacidade de armazenamento de água no solo. 
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Para Kuhlmann (1974), Fernandes (1998) e Sales (2003) as condições 

climáticas de semi-aridez do Nordeste brasileiro condicionaram, ao longo de 

sua evolução, a instalação de uma flora com características de natureza 

morfológica, anatômica e fisiológica capazes de protegê-la das adversidades 

ambientais, sobretudo climáticas. 

Fernandes (1998) reconhece como principais características 

morfológicas à predominância de folhas pequenas e compostas, o 

desenvolvimento de xilopódeos (intumescência caulinar) e cladódios carnosos 

(caule modificado, ex. cactáceas). As características anatômicas são 

evidenciadas pelas cascas finas e lisas, pela estrutura radicular destinada à 

acumulação de reservas nutritivas; e pelo grande número de estômatos nas 

folhas para reduzir a transpiração. Entre as características fisiológicas mais 

importantes, estão: a germinação rápida, a alta velocidade de brotação e 

floração, a intensa atividade clorofiliana, a caducifolia na estação seca, o 

funcionamento estomático que regula a transpiração e o dobramento ou 

disposição das folhas para diminuir a superfície exposta à transpiração. 

Na área de estudo, a vegetação da caatinga se expande sobre a 

Depressão Sertaneja e os Maciços Residuais, e adquire esses mecanismos de 

defesa às adversidades do clima. Dessa forma, a vitalidade das plantas é 

mantida na estação seca devido à utilização das reservas de água acumuladas 

no sistema radicular e da queda temporária das folhas, que é a defesa mais 

observada nas plantas contra a falta de água no ambiente. Assim, as plantas 

se mantêm sob a ação de um controlado processo vital comandado pelas 

variáveis ambientais.  

Jordy Filho & Salgado (1981) classificaram e mapearam a vegetação da 

área como caatingas dos tipos: Estepe Arbórea aberta com Palmeiras, Estepe 

Arbórea Aberta, Estepe Parque, Estepe Arbórea Densa, além dos domínios 

agrícolas (Fig.III.10).  

Neste trabalho, será conferida maior ênfase às formações vegetais 

restritas às áreas dos estudos específicos, ou seja, às áreas onde estão 

situadas as toposseqüências. 
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Fig.III.10
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A vegetação do tipo Estepe Arbórea Aberta ocupa a maior parte do município 

de Irauçuba, recobrindo quase totalmente as áreas pediplanadas da Superfície 

Sertaneja e as vertentes dos Maciços Residuais. Essa formação apresenta dois 

aspectos fisionômicos: 

a) as áreas de acentuado déficit hídrico e solos com incipiente horizonte 

superficial arenoso e horizonte B extremamente duro exibem uma 

vegetação marcada pela presença de um estrato herbáceo composto 

predominantemente pela ocorrência da Gramínea (Poaceae) conhecida 

como capim panasco (Aristida setifolia), tipo de vegetação considerado 

como uma formação natural, produto das condições climáticas e 

edáficas, e que apresenta limitações ao número de espécies adaptáveis 

ao ambiente (JORDY FILHO & SALGADO,1981), (Fig. III.10a)  

 

     Fig. III.10a: Aspecto da vegetação predominante da área. 

 

b) nas áreas onde os solos são mais profundos e apresentam menos 

limitações edáficas, observou-se a ocorrência de uma vegetação em 

fase de regeneração, formada por espécies arbóreas e arbustivas 

entremeadas por um estrato herbáceo de Gramíneas. Essa vegetação 

apresenta-se mais ou menos densa, com altura homogênea, e é 

proveniente dos cortes sistemáticos realizados para formação de pastos 

que foram posteriormente abandonados (JORDY FILHO & 

SALGADO,1981).  

Capim panasco

Caatinga arbustiva
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Atualmente essa vegetação está bastante alterada, sobretudo pela 

prática do desmatamento para aumento da produção de pastagem destinada à 

pecuária extensiva. Isso expõe a paisagem de Irauçuba a níveis de degradação 

que estão indicados pela exposição dos solos aos processos erosivos que 

dificultam a regeneração da vegetação. Em substituição à flora original, 

instalam-se outras espécies, ecologicamente menos exigentes, que 

caracterizam a vegetação secundária, cujas alturas são reduzidas, os galhos 

são profusos e com amplos espaçamentos entre as espécies arbóreas. As 

espécies da vegetação primária que mais se destacam na área são o mofumbo 

(Combretum leprosum) e o marmeleiro (Croton sp), seguidos de espécies 

secundárias, como a jurema (Mimosa spp) e o sabiá (Mimosa caesapiniaefolia). 

Na recuperação natural da vegetação, a jurema é uma das primeiras espécies 

arbóreas a retornarem à área, sendo, por esta razão, reconhecida como 

bioindicadora de solos e vegetação degradados. 

Nas áreas próximas aos pequenos vales, a vegetação é caracterizada 

por árvores de baixo porte, intensamente ramificadas, que se agrupam 

formando pequenos capões. Os espaços abertos entre os agrupamentos são 

ocupados pela carnaúba (Corpenicea  cerifera), indicadora de ambientes 

úmidos. 

 

 Discussão 
 

Oliveira (1973) ressalta a importância da ação da cobertura vegetal 

sobre os fatores pedogenéticos ativos, tanto pelo poder em minimizar os efeitos 

do clima sobre as camadas superficiais do solo, reduzindo as amplitudes das 

variações térmicas e hídricas, como pela criação de condições favoráveis às 

atividades biológicas. 

As formações vegetais encontradas na área de estudo apresentam 

características que indicam sua capacidade de exercer papel incisivo sobre os 

processos pedogenéticos. Seu caráter caducifólio permite maior tempo de 

exposição das coberturas pedológicas às ações dos elementos climáticos – 

precipitações, temperaturas e ventos. Em regiões de climas secos, onde a 

evaporação é maior do que a precipitação, a percentagem de água que não 

participa da pedogênese é importante, pois um sentido inverso do movimento 
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normal descendente da água se processa nos perfis de solos. Oliveira (1973) 

chama a atenção para a importância desses movimentos ascendentes de água 

no solo que decorrem de evaporação intensa, pois podem originar deposições 

de cátions básicos e alcalinos na superfície, elevando o pH dos horizontes 

superficiais. 

Oliveira (1973) chama, ainda, a atenção para os longos meses em que 

os solos ficam desprovidos da cobertura vegetal em razão do caráter 

caducifólio da caatinga. Este fato permite que ventos atuem sobre o balanço 

hídrico por meio de sua ação removedora da umidade das camadas 

superficiais do solo, o que promove o fenômeno da ascensão capilar da água 

das suas camadas sub-superficiais, com o conseqüente ressecamento do perfil 

do solo por inteiro. 

Como pode ser observado, existe uma influência mútua entre o solo e a 

vegetação, que impossibilita uma separação dos efeitos de um sobre o outro, 

desde que eles são condicionados por um mesmo conjunto de fatores 

ambientais que atua concomitantemente sobre ambos. 

Um melhor entendimento da relação entre cobertura pedológica e 

cobertura vegetal pode ser alcançado quando se consideram as proposições  

de  Major (1951), segundo as quais tanto o solo (S) como a vegetação (V) de 

uma área se originam concomitantemente pela ação dos mesmos fatores de 

formação, ou seja, do clima (cl), do material de origem (p), relevo (r), 

organismos (o) e tempo (t). Major (1951) indica suas proposições pela equação 

que segue, com apoio em Jenny (1941) e aceita por Birkeland (1974) e 

Gregory (1992), entre outros: 

 

S,V =  f (cl,p,r,o e t), 
Em observações feitas no campo, pode-se perceber essa interação dos 

solos com os padrões fisionômicos da vegetação. Isto acontece, por exemplo, 

nas áreas de solos com horizonte superficial arenoso sobreposto a um 

horizonte B de estrutura colunar ou prismática extremamente duro. Aí ocorre 

uma vegetação arbustivo-arbórea esparsa, com predomínio de uma cobertura 

de Gramíneas. É a característica morfológica do horizonte B que impossibilita a 

penetração de raízes e o conseqüente crescimento de espécies arbóreas, 
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favorecendo, no entanto, a instalação do estrato herbáceo que tem sistema 

radicular de subsuperfície ajustado às condições edáficas. 

O que está expresso na equação de Major (1951) pode ser comprovado 

pelo fato da geologia, aliada às condições climáticas de baixa umidade, 

favorecer o desenvolvimento de solos litodependentes rasos com pavimentos 

detríticos em superfície, com baixa capacidade de retenção de água. Sobre 

estes solos, desenvolve-se, também, uma vegetação semelhante à que ocorre 

nas áreas de solos com horizonte superficial arenoso sobreposto a um 

horizonte B de estrutura colunar ou prismática extremamente duro, dada a 

semelhança de limitações que ambos os solos oferecem. 

Como, de acordo com Major (1951) a partir da evolução dos solos a 

vegetação se instala e parece que o solo e a vegetação evoluem 

concomitantemente ao longo do tempo.  

Portanto, a partir dessas interações do solo com a vegetação, pode-se 

dizer que a ação mutua dos componentes ambientais determina tanto as 

propriedades físicas e químicas do solo como as propriedades fisiológicas e 

morfológicas da vegetação.  

 

 

II.6 – ESTRUTURA FUNDIÁRIA, USO E OCUPAÇÃO  
 

O conhecimento das formas de utilização da terra torna-se de 

fundamental importância na medida em que os efeitos de mau uso implicam 

mudanças fito-edáficas que causam a degradação da paisagem. Nas áreas 

semi-áridas, o uso irracional da terra, vinculado aos longos períodos de 

estiagem, agrava ainda mais o quadro econômico e socioambiental. 

De acordo com Ab`Saber (2000), o nordeste seco possui uma área total 

da ordem de 700 mil km² , onde vivem 23 milhões de brasileiros – entre os 

quais 4 milhões de camponeses sem terra – “marcados por uma relação 

telúrica com a rusticidade física e ecológica dos sertões, sob uma estrutura 

agrária particularmente perversa”. É uma das regiões semi-áridas mais 

povoadas entre todas as terras secas existentes nos trópicos ou entre os 

trópicos, segundo uma apreciação de Jean Dresch (comunicação oral).  
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É uma região sob intervenção, onde o planejamento estatal define 

projetos e incentivos econômicos de alcance desigual, mediante programas 

incompletos e desintegrados de desenvolvimento regional. A especificidade 

dos problemas sociais está diretamente relacionada com o balanço entre o 

número de pessoas que a região precisa alimentar e as potencialidades 

efetivas do meio físico rural, dentro dos limites impostos pelas relações 

dominantes de produção. 

Desde a sua ocupação com o cultivo da cana-de-açúcar na Zona da 

Mata, principalmente em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte 

e Bahia e, posteriormente, com a criação de gado, para alimentar a mão-de-

obra canavieira, seguida pelo o cultivo do algodão no sertão seco do Ceará e 

Maranhão, iniciaram-se os ciclos econômicos – ciclos do couro e do binômio 

gado-algodão - que perduram até os dias atuais, sem nenhum avanço nas 

relações sociais de produção  O binômio gado-algodão foi por muito tempo 

explorado em larga escala, mas, o algodão, em virtude da queda nas 

exportações e à praga do bicudo (Anthonomus grandis), deixou de ser um dos 

principais produtos da economia rural nordestina. Atualmente, o algodão é  

cultivado somente em áreas restritas e a grande extensão de terras antes 

ocupada por ele foi substituída pela pastagem. Quanto ao sistema pecuário 

extensivo, não houve mudanças, continua sendo o mais utilizado – os 

proprietários criam o gado solto em grandes porções de terras com pastagem 

nativa - sem uso de tecnologia e com baixo rendimento econômico  A 

agricultura de subsistência (cultivo de milho, feijão, arroz e mandioca) constitui 

a principal atividade agrícola nas pequenas propriedades, que se restringem, 

na maioria das vezes, a pequenas parcelas de terra sem água e com solos 

rasos e pedregosos.  

A atividade agropecuária na área semi-árida nordestina é praticada num 

contexto de recursos naturais e socioeconômicos escassos. O processo 

histórico de ocupação mostra que o sistema de produção teve por base as 

grandes fazendas de gado, a lavoura algodoeira e a policultura de milho, feijão 

e mandioca.  

A estrutura fundiária e o cultivo da terra sem uso de práticas 

conservacionistas  geraram, desde o início, um declínio na qualidade socio-

ambiental da região. Os métodos primitivos utilizados na lavoura, baseados na 
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monocultura do algodão, na criação de gado de forma extensiva e nas 

queimadas, são vistos como as principais causas da baixa produtividade 

agrícola. Essas atividades, efetivadas pela ação humana, afetam a estrutura 

socioeconômica e ambiental e conduzem a um maior empobrecimento da 

biodiversidade.  

Nesse contexto, a economia do semi-árido cearense apresenta-se como 

um complexo de agricultura de baixa produtividade e pecuária extensiva 

(SOARES, 2001). Este tipo de exploração é caracterizado pela pecuária e pela 

cultura de subsistência que mantêm uma relação de dependência com o curto 

período chuvoso, apresentando única safra anual.  

À semelhança do que ocorre em quase todo o interior do Ceará, a 

economia do Município de Irauçuba está vinculada ao setor primário, baseada 

na pecuária extensiva e na agricultura de subsistência. As principais atividades 

agrícolas estão relacionadas às culturas do milho, feijão e arroz e à criação de 

bovinos e caprinos de forma extensiva. Não há políticas públicas no sentido de 

promover assistência técnica e extensão rural capazes de auxiliar, 

efetivamente, o agricultor. A política fundiária colabora para intensificar a 

concentração de terras  em poder de poucos e grandes proprietários  e reduzir 

as condições de sobrevivência dos pequenos proprietários e trabalhadores 

rurais. O pequeno agricultor sem terra passa a ocupar com o plantio de milho e 

feijão as vertentes íngremes dos maciços residuais, visto que as áreas planas 

são utilizadas para a criação de animais. 

A respeito da estrutura fundiária, o padrão de distribuição das 

propriedades é o mesmo estabelecido na zona canavieira - a pequena 

propriedade ao lado das grandes fazendas que abrigavam os rebanhos de 

gado e cultivavam o algodão e as culturas de subsistência. A população fixada 

nas margens dos latifúndios sempre foi marcada pelo isolamento tecnológico e 

pela subordinação aos grandes proprietários de terras  

O quadro III.1 apresenta dados importantes sobre a distribuição de 

terras no Município de Irauçuba. As grandes e médias propriedades 

representam 77,7% dos imóveis cadastrados, dos quais 77,3% estão na 

categoria de improdutivos. A partir desses dados podem ser feitas algumas 

reflexões sobre a recuperação das terras improdutivas. 
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A área total do Município de Irauçuba é de 1.451 km2, os imóveis 

improdutivos correspondendo a 608,75 km², ou seja, 44% da área total do 

município (INCRA, 1998). O fato de não serem observadas mudanças na 

fisionomia da paisagem dessas áreas pode indicar que elas não são utilizadas 

para atividades de qualquer natureza por decisão de seus proprietários ou por 

suas limitações de ordem pedobioclimática.  

 
Quadro III.1: Distribuição de Uso e Ocupação do Município de Irauçuba   

Produtiva Não produtiva Módulos 
fiscais Imóveis Área total Imóveis Área 

(ha) Imóveis Área 
(ha) 

Total 352 78.290,9 65 17.433,7 287 60.857,2
Minifúndio e 

não 
classificado 

127 2.759,9  

Pequena 
propriedade 139 14.230,8 41 4.336,0 98 9.894,8

Média 
propriedade 70 28.518,3 15 5.599,1 55 22.919,2

Grande 
propriedade 16 32.781,9 5 7.498,6 11 25.282,3

Fonte: INCRA, 1998 

 

 

Discussão 
 

Considera-se que as atividades antrópicas, quando são usadas 

tecnologias inadequadas, exercem papel importante na degradação ambiental 

e na queda da produtividade agrícola de algumas áreas. Outros fatores, 

também, devem ser considerados para uma melhor compreensão dos limites 

que cada ambiente impõe no uso e ocupação da terra para que se evitem 

efeitos negativos das atividades antrópicas. 

Com efeito, fora as atividades antrópicas, os fatores de natureza 

pedobioclimática limitam o uso da terra na agricultura tradicional na área de 

estudo, onde, além da inexistência de projetos de irrigação, os programas de 

integração nacional criados pelo governo federal e os planos assistencialistas 

incentivados pelo governo estadual contribuem para ocorrência do alto 

percentual de propriedades improdutivas no Município de Irauçuba.  
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CAPÍTULO IV - ORGANIZAÇÃO DA COBERTURA PEDOLÓGICA 
_______________________________________________________________
__ 
 

 

O estudo do solo por meio da análise estrutural da cobertura pedológica 

considera que ela possui vários níveis de organização relacionados entre si, 

relações que vão desde a escala microscópica até a macroscópica. Esses 

níveis foram identificados em Ruellan e Dosso (1993) como: 1) Organizações 

Elementares (agregados, esqueleto e poros); 2) Assembléias (conjunto de 

Organizações Elementares); 3) Horizontes (volumes pedológicos organizados 

em uma série de camadas de aspecto e constituição diferentes que se dispõem 

paralelamente à superfície do solo) e 4) Sistemas de Solos (volumes 

pedológicos formados pelas relações dos horizontes, tanto no sentido vertical 

como no horizontal, na escala da unidade de relevo). As estruturas 

identificadas nas várias escalas resultam da maneira como os constituintes da 

cobertura se organizam hierarquicamente e traduzem as relações entre esses 

constituintes, assim como as propriedades físico-químicas, os meios de 

funcionamento e as dinâmicas da cobertura pedológica (RUELLAN E DOSSO, 

1993). Assim, o funcionamento da cobertura pedológica imprime na 

organização estrutural, em várias escalas de observações, informações sobre 

sua gênese e evolução e sua influência na fisionomia da paisagem.  A análise 

estrutural da cobertura pedológica é conduzida pelo estudo de 

toposseqüências localizadas em vertentes que contenham a trama dos solos 

da região sob estudo.  

 

 

IV.1– Localização, descrição macro e micromorfológica, granulométrica, 
mineralógica e química das toposseqüências  
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As organizações pedológicas foram analisadas pelo estudo de três 

toposseqüências, usando-se o método da análise estrutural da cobertura 

pedológica (BOULET, et al. 1982) nas toposseqüências T1 e T2 onde as 

descrições das organizações pedológicas seguiram a terminologia proposta por 

Boulet et al. (1982). A Toposseqüência 3 (T3)  foi descrita  seguindo o que 

preconizam Lemos e Santos. As referências aos limites verticais foram 

descritas de acordo com os levantamentos feitos em campo. As descrições dos 

horizontes foram feitas do topo para  a base das trincheiras para que as 

relações de filiação vertical fossem identificadas.  

Os trabalhos de campo permitiram identificar, na escala da paisagem, 

dois sistemas de solos: sistema Argissolo com nódulos ferruginosos e sistema 

de solos litodependentes: Luvissolo e Planossolo. 

Os trabalhos de laboratório restringiram-se às análises 

micromorfológicas, à determinação da textura, ao estudo da mineralogia da 

argila, à determinação da composição química das amostras de solos das 

principais trincheiras e à descrição petrográfica das rochas. 

 

 

IV.1.1 – Sistema Argissolo com nódulos ferruginosos/ Aluvissolos 
 

Esse sistema está representado pela toposseqüência 1 (T1), localizada 

na Fazenda Bueno, situada no Distrito de Missi, a 31,6 km da cidade de 

Irauçuba. Posiciona-se a 3° 36` 70`` Sul e 39° 50` 83´´ oeste, numa altitude de 

147 metros (Fig. IV.1).  Está situada na base de um pequeno inselbergue que 

expressa na sua estrutura geológica como uma apófise pegmatítica inserida 

num relevo pedimentar que se apresenta com vertentes fracamente inclinadas. 

Além do inselbergue, há afloramentos rochosos a montante da topossequência, 

sendo toda a superfície do terreno recoberta por pavimento detrítico. A 

toposseqüência estende-se por 250 metros a partir da base do inselbergue e 

alonga-se até a um fundo de vale. Sua superfície tem desnível de 1,80 m entre 

seus pontos inicial, na base do inselbergue, e final, no local da sua última 

trincheira (Tr3) . Está situada na bacia do rio Riachão, constituída por 

pequenos riachos que permanecem secos durante a maior parte do ano. De 

acordo com a  associação de solos (PE 42) mapeada por Jacomine (1973) 
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para a área de estudo, os solos ali encontrados são Podzólico Vermelho-

Amarelo equivalente eutrófico e Regosolo, que na atual classificação da 

EMBRAPA (1999) equivalem, respectivamente, a Argissolo e Aluvissolo. De 

acordo com a classificação de Thornthwaite & Mather (1955), o clima é semi-

árido com Índice Efetivo de Umidade de –33,4 a –49,9,  

com valores médios anuais de precipitação entre 700 e 800 mm e 

Evapotranspiração  Potencial  entre 1600  e 1650 mm e número médio  de  

meses secos entre 9 e 10 (Figs. III.3, III.5 e III.6). No setor que corresponde à 

toposseqüência, existe um remanescente da vegetação representado por  uma 

caatinga arbórea e é utilizado para plantio de algodão mocó.  

Esta toposseqüência foi estudada por meio de oito tradagens e sete 

trincheiras, que revelaram, segundo a posição topográfica e disposição dos 

horizontes e suas relações geométricas, a existência de dois setores a 

montante e a jusante. O setor a montante  é representado pelas fases entre as 

trincheiras Tr1, Tr4, Tr6 e Tr7; o setor a jusante pelas fases entre as trincheiras 

Tr7, Tr5, Tr2 e Tr3.  

O setor a montante se individualiza por conter em suas fases situadas 

entre Tr1 e Tr4 nódulos ferruginosos que são envolvidos por uma matriz 

arenosa e exibem, em sua fábrica interna, grãos minerais semelhantes aos da 

matriz que os envolve. A partir de Tr4, esses nódulos desaparecem, surgindo, 

até o fim do setor, um conjunto de horizontes de areia lavada.  

As características de superfície mostram, tanto no setor a montante 

como no setor a jusante, a predominância na sua textura da fração areia 

grossa, classe granulométrica mais significativa no setor a jusante. Fragmentos 

de quartzo e feldspato formam pavimentos detríticos em quase toda a 

superfície da toposseqüência.   

 

IV.1.1.1- Geometria das organizações 
 

A vertente onde se encontra a topossequência tem maior declividade no 

setor a montante, onde os horizontes são inclinados e paralelos à superfície. 

Esse setor corresponde à área de trânsito dos materiais detríticos que vêm do 

inselbergue. A declividade decresce ao longo da zona de transição, tornando-

se a superfície praticamente plana no setor a jusante. A partir da TR3, a 
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topografia torna-se um pouco côncava em decorrência da presença de um  

pequeno vale.  

As organizações pedológicas dessa toposseqüência aparecem 

representadas na Fig. IV.2. 
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FIG.IV.2



lxxxiii 

De modo geral, os horizontes vermelho-amarelos com nódulos restringem-se 

ao setor a montante, enquanto que o seu horizonte de alteração, representado 

na cor verde, apresenta-se contínuo e  mergulha na direção de jusante. A zona 

de  transição  diferencia-se  por  apresentar  horizonte superficial mais arenoso 

que o horizonte superficial de montante, por marcar o fim do horizonte nodular 

e pelo aparecimento de um horizonte arenoso de aspecto maciço. 

Somente o horizonte de alteração e os demais horizontes do setor a 

montante possuem nódulos ferruginosos e fragmentos minerais de microclina, 

biotita, plagioclásio e quartzo. Já esses fragmentos e os  indícios de suas 

alterações vistos por meio de pontuações ocres e brancas se encontram em 

todos os conjuntos de horizontes da topossequência. 

 

 

IV.1.1.2 - Morfologia das organizações pedológicas 
 

A descrição morfológica da topossequência será apresentada pelos 

setores:  montante e jusante, considerando-se separadamente cada uma das 

fases que os compõem.  
O horizonte de alteração será descrito apenas junto à fase trincheira 1 a 

4  com o setor a montante já que ele tem as mesmas características ao longo 

de toda a toposseqüência. 

 

Setor a montante 
 

Fase entre as  trincheiras Tr1 e Tr4 (FaseTr1 - Tr4) 
 

A Tr1 está a 29,5 metros da Tr4 e o intervalo entre elas constitui uma 

fase que varia uniformemente com a profundidade.  Entre 0 e 16 cm. de 

profundidade, é encontrado uma matriz de cor bruna (7,5YR4/2), constituído 

por material de textura franco-arenosa com quantidades de areia (areia grossa 

+ areia fina) em torno de 79%. A quantidade de material fino (argila + silte) 

constitui 21% dessa matriz. Esse material se estrutura em pequenos blocos e 

apresenta porosidade proveniente do arranjo de grãos. Nele foram encontrados 
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fragmentos minerais opacos e de feldspato. Na direção da base do horizonte, 

esse  material transita gradualmente pelo leve clareamento da cor. 

Entre 16 e 27 cm. de profundidade: existe um material de cor 

homogênea, bruno-amarelado (10YR5/4), de textura franco-argilo-arenosa com 

um pouco mais de argila do que o horizonte superior, com quantidades de silte 

e argila superiores a 2 e 20%, respectivamente. Esse material se estrutura em 

pequenos blocos poliédricos de consistência mediana. A porosidade é tubular 

no nível superior do horizonte onde há maior concentração de raízes, e do tipo 

arranjos estruturais na sua parte inferior. Nessa camada, foram observadas 

pontuações vermelhas, vinculadas às alterações dos minerais ricos em ferro. 

Na direção da base, a variação dos parâmetros morfológicos é caracterizada 

por uma transição gradual indicada pelo avermelhamento da cor. 

A camada entre 27 e 40 cm. de profundidade corresponde a um 

horizonte B incipiente, de cor vermelho-amarelada (5YR5/6). A textura é franco-

argilo-arenosa com quantidades de argila e silte superiores 31 e 8%, 

respectivamente. Este material se estrutura em pequenos blocos poliédricos e 

a porosidade é do tipo arranjo de grãos. As pontuações vermelhas, idênticas às 

observadas no horizonte superior, aumentam em quantidade em direção à 

base do horizonte, começando o aparecimento de pequenos nódulos 

ferruginosos. A transição para o horizonte inferior que se segue é gradual pelo 

avermelhamento da cor e aumento desses nódulos. 

Entre  40 e 60 cm. de profundidade, aparece um horizonte de cor 

vermelha- amarelada (5YR5/8), de textura franco-argilo-arenosa com 

percentuais de argila e silte em torno de 36 e 6%, respectivamente, e 

percentuais de areia grossa e fina em torno de 29 e 27% respectivamente. A 

estrutura do material é medianamente forte a forte e organizada em pequenos 

blocos poliédricos, com porosidade do tipo arranjo estrutural. Ocorrem muitos 

fragmentos minerais, nódulos ferruginosos e pontuações brancas. Estas 

pontuações podem estar ligadas a alteração da microclina. A transição para o 

horizonte inferior é gradual e indicada pelo escurecimento da cor e aumento 

significativo na quantidade de nódulos ferruginosos. 

A partir da profundidade de 60 cm. é encontrado um horizonte cuja 

matriz possui cor 5YR 5/8, textura franco-arenosa com valores percentuais de 

fração areia em torno de 63,8%. A estrutura pedológica, em alguns pontos, 
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organiza-se em pequenos blocos poliédricos com porosidade do tipo arranjo 

estrutural. Ocorrem muitos fragmentos minerais e acúmulo de nódulos 

ferruginosos. Esses nódulos se apresentam na cor bruno-escura e são 

envolvidos pela matriz arenosa e, às vezes, apresentam no seu entorno uma 

fina camada  ferruginosa de cor alaranjada. Comumente, no interior desses 

nódulos, são encontrados fragmentos de minerais. Estes nódulos, aqui, são 

considerados reliquiares. A transição para o nível horizonte inferior é abrupta 

pela mudança de cor que passa de vermelho a bruno-oliváceo e pelo 

desaparecimento parcial dos nódulos.  

A partir da profundidade de 90 cm, é encontrado o horizonte de 

alteração ou alterita, que pode ser dividido em dois subhorizontes: na parte 

superior deste horizonte, há um  material de cor  bruno-oliváceo (10YR5/4) com 

textura franco-argilo-arenosa, cujos valores percentuais de argila e silte são, 

respectivamente  de 15,5 e 12,8%, enquanto os valores de areia grossa e fina 

são, respectivamente, 53,7 e 12,8%. Estrutura-se em blocos angulares de 

consistência de medianamente firme a firme. Nessa matriz foram, ainda, 

observados grandes fragmentos minerais. Nesse material, predomina uma 

matriz conhecida regionalmente como barro de louça, caracterizado pelo teor 

da fração argila com valores percentuais acima de 30%. Abaixo dessa camada 

e em contato com a rocha, aparece um segundo sub-horizonte que apresenta 

características de um saprolito grosseiro de cor bruno-olivácea (10YR5/4), 

textura franco-argilo-arenosa, com percentual da fração areia em torno de 58% 

e muitos fragmentos de rochas, principalmente, feldspato. Este horizonte de 

alteração possui nódulos semelhantes aos encontrados nos horizontes 

superiores do perfil.  

 
Fase entre as  trincheiras Tr4 e Tr6 (FaseTr4 - Tr6) 
 

A trincheira 4 está a 21,0 metros da trincheira 6. Esta fase marca o fim 

do conjunto de horizontes avermelhados/amarelados de superfície e 

subsuperfície da fase anterior e do horizonte nodular (Figura IV.2). Esta fase 

caracteriza-se por apresentar um horizonte de superfície até 18 cm. de 

espessura, de cor cinza- pardacento-claro (10YR6/2), textura arenosa, 

estrutura em pequenos blocos e poros alveolares e de arranjo de grãos.  A 
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transição para o horizonte inferior é gradual e indicada  pela mudança da cor. O 

horizonte inferior numa  profundidade entre 18 e 35 cm. tem cor 10YR5/4, 

textura franco-argilo-arenosa, estrutura-se em pequenos blocos e apresenta 

poros tubulares e de arranjo de grãos. Nele ocorrem domínios ocres de cor 

vermelho-escuro (2,5YR 3/6). A transição para o nível inferior é gradual, 

ocorrendo pelo clareamento da cor, aumento dos fragmentos minerais e dos 

domínios ocres. Este horizonte situa-se entre 35 e 68 cm. de profundidade e as 

outras características morfológicas como textura, estrutura e porosidade são as 

mesmas do horizonte imediatamente superior.  Este material transiciona para o 

horizonte de alteração descrito na fase entre trincheira a 1 e 4. 

 
Fase entre as  trincheiras Tr6 e Tr7 (FaseTr6 - Tr7) 
 

As trincheiras 6 e 7 distam 56 metros uma da outra. Nesta fase, surge 

em Tr6 um horizonte superficial que se aprofunda gradativamente até alcançar 

em Tr7 profundidade de 45 cm. Este horizonte superficial é caracterizado por 

apresentar cor bruna (10YR5/2) e textura arenosa, onde a média da fração 

areia (fina + grossa) está em torno de 92%. A transição para o horizonte 

inferior, que tem as mesmas características morfológicas do horizonte 

superficial da fase anterior, é gradual, indicada pela mudança  de cor, que 

passa para a cor 10YR5/4,  e pelo surgimento de pontuações ocres a partir de 

31 cm de profundidade. A espessura deste horizonte subsuperficial decresce 

de cerca de 20 cm. de Tr6 até anular-se em Tr7, onde ele desaparece.  Este 

horizonte transita para um inferior que tem as mesmas características 

morfológicas do horizonte subsuperficial da fase Tr4 A Tr6 e tem espessura 

média de 15 cm. A transição deste material é gradual para o horizonte de 

alteração.  

 

Setor a jusante 
 

Fase entre as trincheiras Tr7 e Tr5 (FaseTr7 - Tr5) 
 

Esta fase marca o início de um novo sistema pedológico onde ocorre 

acumulação de material grosseiro (67% de fração areia grossa). As trincheiras 
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7 e 5 estão a 22,2 metros de distância uma da outra. Essa fase é diferenciada 

da fase anterior em razão do aparecimento em Tr7 de um horizonte de areia 

solta lavada que alcança a espessura aproximada de 6 cm em Tr5. Este 

horizonte é caracterizado pela cor bruno-acinzentada (10YR3/2), textura 

arenosa constituída por mais de 75% de fração areia, estrutura em blocos 

malformados e poros tubulares e de arranjos de grãos. Transita gradualmente 

para o horizonte inferior, de espessura entre 45 e 55 cm., com características 

semelhantes ao horizonte superficial da fase anterior, exceto pelo 

aparecimento de um aglomerado de seixos quartzosos de 3 cm de tamanho 

envolvidos pela  matriz de areia grossa lavada que aumentam em tamanho até 

cerca de 10 cm. e quantidade com a profundidade, chegando a formar um 

pavimento entre 31 e 53 cm de profundidade. A partir de 53 cm, os seixos 

desaparecem gradualmente e surge um horizonte, com espessura média de 15 

cm, semelhante ao segundo horizonte subsuperficial da fase anterior que, por 

sua vez, transita gradualmente para o horizonte de alteração que perpassa 

toda a toposseqüência.  

 
Fase entre as  trincheiras Tr5 e Tr2 (FaseTr5 - Tr2) 
  

Essa fase, pela disposição de horizontes, é semelhante à fase anterior, 

exceto pelas espessuras, por: - 1) espessura do horizonte subsuperficial que 

decresce gradativamente de 45 cm em Tr5 até desaparecer em tr2; 2) 

inexistência do pavimento de seixos quartzosos. Esta disposição dos 

horizontes decorre da aproximação da rocha a superfície, fato que ocorre na 

posição correspondente à localização da Tr2.  
 
Fase entre as  trincheiras Tr2 e Tr3 (FaseTr2- Tr3) 
 

A trincheira Tr2 está a 90,8 metros de distancia da Tr3. Esta fase 

caracteriza-se por apresentar horizontes arenosos com predomínio da fração 

areia grossa. A disposição dos horizontes dessa fase é semelhante à fase 

anterior, exceto por : 1) aprofundamento gradativo do horizonte superficial de 5 

cm em Tr2 até 60 cm na Tr3; 2) desaparecimento do horizonte superficial da 
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fase anterior; 3) mergulho dos horizontes subsuperficiais decorrente do 

aprofundamento do material de origem até cerca de 100 cm.  

 
Interpretação 
 

- Dentro do setor a montante podem-se observar dois tipos de materiais: um 

em pequenos blocos, que não apresentam traços de endurecimento e outro em 

nódulos ferruginosos. Apesar de não serem identificadas, no nível 

macroscópico, as relações entre esses dois materiais, pode-se inferir que a 

presença dos minerais da rocha nos pequenos blocos e no interior dos nódulos 

indica que eles são formados a partir da rocha matriz. 

 - As transições verticais graduais de cor, textura e das unidades do domínio 

ferruginoso mostram uma diferenciação do perfil sobre o mesmo material de 

origem.  

- O alto teor da fração areia grossa, em todo o perfil, causa alta porosidade  

que pode levar à perda da fração argila e a uma segregação do ferro, porém 

não gera condições favoráveis à formação de nódulos, processo que requer 

redução de permeabilidade. 

-  O desaparecimento gradual dos nódulos, lateralmente, assim como na 

direção da superfície, corrobora a hipótese que a fase ferruginosa se encontra 

em processo de “deferruginização” mantida pelas atuais condições de 

umidade. A fase inicial de formação desses nódulos, no entanto, deve decorrer 

de processos hidrolíticos comandados por um clima mais úmido do que o atual. 

De forma geral, nesta toposseqüência, podem-se observar quatro tipos 

de materiais: 1) com estrutura em pequenos blocos mal formados que não 

apresentam traços de endurecimento; 2) com nódulos ferruginosos; 3) com 

estrutura maciça e consistência extremamente dura; e 4) com muitos 

fragmentos de rocha. 

As fases do setor a jusante da toposseqüência caracterizam-se por 

apresentar horizontes arenosos de deposição  

Apesar de não se poder precisar, no nível macroscópico, qual a relação 

entre esses materiais, pode-se fazer algumas inferências quanto à formação 

dos nódulos: 
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• O fato de haver nódulos nos horizontes da trincheira 1 indica que houve um 

desenvolvimento vertical  dessa cobertura, o que é visto hoje, apenas na 

montante. Como há diminuição desses nódulos, tanto em tamanho como na 

quantidade, até desaparecer no horizonte superficial, indica que esses 

nódulos não se formam atualmente mas se destroem. Também, o fato de não 

haver continuidades desses nódulos e dos materiais avermelhados  no 

sentido de jusante, mas apenas pontuações ocres e domínios ferruginosos 

reforçam as primeiras inferências.  

• O nível do lençol freático pode ter sido mais alto que o atual e essa flutuação 

do lençol permitiu a formação dos nódulos.  

• O intemperismo químico foi pouco atuante pois não propiciou o transporte dos 

nódulos, daí, sua permanência no local de origem. 

• Um processo pedogenético, diferente daquele ligado à oscilação do lençol, 

permitiu a individualização do ferro, levando-o à nodulação. 

• O fato de haver semelhança dos traços dos nódulos litorreliquiares dos 

horizontes superiores com os nódulos preservados dentro do horizonte de 

alteração apóia a segunda inferência.  

 

Com relação à morfologia do setor jusante é possível supor:  

• a partir da trincheira 2 (Tr2), instala-se outro sistema pedológico que parece 

estar associado à forma do relevo que permite a ocorrência de processos 

deposicionais. Essa hipótese é reforçada pela classe textural de seus 

horizontes superiores semelhantes ao material de superfície do setor a 

montante. 

 
IV.1.1.3 - Descrição micromorfológica das organizações pedológicas 
 

A descrição micromorfológica dessa topossequência será apresentada 

também para os setores montante e jusante da vertente. O setor a montante 

está representado por TR1 e Tr4 e o jusante por Tr5 e TR3, desde que das 

demais trincheiras estudadas na análise morfológica não foram coletadas 

amostras indeformadas indispensáveis para o estudo da micromorfologia . 
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Setor a montante  
 
1 – Trincheira 1 (Tr1) 
 

Entre 0 - 16 cm de profundidade, a análise das lâminas delgadas revelou 

a existência de dois domínios. Um constituído por um fundo matricial amarelo- 

avermelhado (Fig.IV.3 A,B) e outro formado por separações ferruginosas 

(Fig.IV.3. B,C). 

O fundo matricial amarelo-avermelhado apresenta um esqueleto 

quartzoso composto por fragmentos de rocha com diâmetros que vão desde 

0,1 mm (quartzo) até 5,2 mm (microclina), na objetiva de 4X. Eles ocupam 70% 

desse fundo matricial, são subangulares, mal selecionados, possuem grau de 

rugosidade do tipo ondulada e possuem distribuição de base aleatória. Os 

fragmentos de rochas são constituídos por microclina, plagioclásio, quartzo, 

biotita e opacos. Os plagioclásios apresentam-se com padrão de alteração do 

tipo paralela bandada, e nos fragmentos de microclina foram observadas 

alterações lineares cruzadas, ambos impregnados por um plasma ferruginoso. 

Já as biotitas apresentam um nível de alteração elevado completa (97,5 – 

100%). Os  vazios são representados por canais e cavidades com distribuição 

inter e intrapedais e suas paredes internas apresentam rugosidade ondulada. O 

plasma é amarelo-avermelhado, em luz normal (LN) e luz polarizada (LP), e  

exibe birrefringência salpicada granítida. O domínio ferruginoso é composto por 

glébulas ferruginosas em torno dos grãos de esqueleto e por algumas 

concentrações ferruginosas que impregnam o fundo matricial. Essas 

concentrações chegam a formar nódulos de aproximadamente 3,4 mm de 

diâmetro em aumento de 4X , aparentes em LP , cor vermelho-escuro e suas 

formas são irregulares, com contraste muito distinto e nítido com o fundo 

matricial adjacente (Fig.IV.4A) No fundo matricial desses nódulos, aparecem 

grãos de esqueleto similares aos do domínio adjacente, e nas suas  bordas  

ocorre uma  descoloração  que indica dissolução periférica. Existem também 

nódulos ferruginosos de cor vermelha, com fundo matricial contendo restos de 

biotita e plagioclásio (Fig.IV.4B), o que pode indicar seu caráter litorreliquiar. 
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Essas características microestruturais permitem se supor que:  

• em todos os níveis do horizonte a presença de grãos minerais com estrutura 

petrográfica preservada indica baixa decomposição química da rocha em 

decorrência dos baixos índices pluviométricos na vertente.  

• Esse fundo matricial, composto por aproximadamente 70% de grãos minerais, 

permite que a porosidade se organize de acordo com o arranjo do 

empilhamento dos grãos de esqueleto e, como efeito, a perda do material 

fino, mantendo o plasma somente em torno destes grãos. 

• A pouca movimentação de água nesses horizontes é comprovada pelo grau 

de rugosidade, do tipo ondulada, nas paredes internas dos canais e 

cavidades (vazios). Segundo Thus et al. (1977), quando se tem movimento 

contínuo de água no solo, as paredes dos vazios se tornam lisas. Portanto, a 

rugosidade das paredes dos vazios indica que um baixo volume de água é 

disponível para sua pedogênese atual. 

Entre 16 e 27 cm. de profundidade, foram observados dois fundos 

matriciais: no topo da lâmina, um fundo matricial amarelo-avermelhado similar 

ao encontrado na lâmina anterior e que transita gradualmente para marrom- 

avermelhado em direção à base (Fig.IV.5A).  

O domínio marrom-avermelhado caracteriza-se pelo escurecimento da 

cor e aumento do plasma, em torno de 15%, em relação aos horizontes 

superficiais. Os grãos de esqueleto compostos por fragmentos minerais 

ocupam 60% na seção delgada. Exceto pela presença da hornblenda e 

aumento de fragmentos de biotita e opacos, eles são semelhantes em 

composição mineral, grau de seleção, formas (euhedral e subhedral), 

orientação e distribuição de base aos observados no horizonte superior. Os 

opacos aumentam de tamanho e quantidade em profundidade na seção 

delgada. Alguns deles, em aumento de 10X, apresentam descoloração 

periférica de cor marrom e são fragmentados. As bordas dos fragmentos são 

mais claras, o que indica perda de cor por deferruginização (Fig. IV.5.C, D), 

processo que permite inferir que o domínio marrom avermelhado está se 

transformando. 
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Os vazios ocupam em torno de 25 a 30% do fundo matricial e são  de 

empilhamento complexo, formando cavidades e canais cujas paredes internas 

apresentam rugosidade ondulada. O plasma, embora modestamente, possui 

orientação de base manchada e forte contínua. Exibe orientação referida dos 

tipos sem relação e paralela e distribuição relativa quitônica no topo e 

enáulica/porfírica na base. É constituído por material argiloso e ferruginoso 

(ferri-argilãs) com birrefringência salpicada em mosaico (95%) e estriada (5%). 

A estrutura estriada se divide em poroestriada (95%) e  granoestriada (5%). A 

passagem gradual do topo para a base da lâmina se dá pelo aumento do 

material ferruginoso que impregna o fundo matricial  marrom-avermelhado.  

As feições pedológicas do tipo cutãs desse material são poroestriadas 

com orientação de base forte contínua e granoestriadas com orientação de 

base manchada. Em torno dos fragmentos de hornblendas encontrados nesse 

material ocorrem cutãs texturais de composição ferruginosa (ferrãs), vermelho 

escuro em luz normal e em luz polarizada.  

O domínio nodular é composto por nódulos de cores marrom e preta. O 

nódulo de cor preta apresenta um fundo matricial com distribuição relativa 

porfírica constituída de grãos de esqueleto quartzoso. Seu contraste é muito 

proeminente e sua nitidez é abrupta com o fundo matricial adjacente, embora o 

esqueleto seja compartilhado por ambos. Os nódulos de cor marrom atingem o 

tamanho de 1,9 mm na objetiva de 4X e possuem formas irregulares e a cor 

bruno-amarelado de suas bordas indica deferruginização.  

Apesar de pouca umidade no solo, a presença de cutãs pode indicar 

translocação do material argiloso que tende a assumir uma orientação ou por 

reorganização local do plasma .   

A birrefringência salpicada pode significar herança direta dos materiais 

de origem, intemperizados in situ por uma alteração muito lenta da rocha que 

permitiu a permanência dos restos dos cristais.   

A orientação forte contínua dos cutãs argilosos pode ser interpretada 

como sendo depósitos a partir do material em suspensão na água que percola 

no perfil em fluxo  entremeado por períodos de secamento. 

Entre 27 e 40 cm. de profundidade, a matriz é composta por dois fundos 

matriciais. Um, pouco dominante, marrom-avermelhado, que se localiza no 

topo e passa gradualmente para vermelho-amarelado na base da seção 



xciv 

delgada. Este domínio marrom-avermelhado possui distribuição relativa 

quitônica, esqueleto composto por fragmentos de rochas de microclina, 

plagioclásio, quartzo, biotita,  hornblenda, opacos e zircão, que preservam as 

suas estruturas cristalinas que exibem formas do tipo euhedral com 

estabilidade moderada com relação a alteração, exceto o quartzo, que se 

caracteriza por ser um mineral muito estável. A porosidade é de empilhamento 

complexo. A distribuição do plasma ocorre como um fino revestimento em torno 

dos vazios e dos grãos de esqueleto com extinção manchada (Fig.IV.6A,B.)  

A transição do primeiro domínio para o outro domínio, de cor vermelho- 

amarelada ocorre, sobretudo, pelo escurecimento da cor, pelo aumento, em 

tamanho, dos fragmentos de rocha (microclina ≅ 5,1 mm em aumento de 4X), 

pela alteração dos opacos que impregnam o fundo matricial em profundidade e 

pela distribuição relativa, que passa de quitônica  para  gefúrica. Os opacos 

medem em torno de 0,3 mm em aumento de 4X e apresentam maior freqüência 

no topo da seção e maior alteração ou destruição na base. Em aumento de 

50X, são observadas bordas de descoloração de cor bruna, com o contraste 

fraco e limite difuso que indicam dissolução. Em torno dos vazios ocorrem 

concentrações de material ferruginoso de cor vermelha (Fig.IV.6C). Ocorrem, 

ainda, concentrações plásmicas de tamanho de 2,0 mm (4X) com formas 

arredondadas provenientes, principalmente, do arranjo de biotita e hornblenda 

que preservam as suas estruturas cristalinas (Fig.IV.6D).  São observados, 

também, nódulos com 1,9 mm de diâmetro (em aumento de 4X) de cor 

vermelho-escuro em LN e LP (Fig.IV.7A).  Em aumento de 5X pode-se 

observar fragmentos de quartzo e  plagioclásio entre vazios cavitários no 

interior de seu plasma, como também a formação de cutãs com orientação 

forte contínua (Fig.IV.7B).  

Entre as profundidades de 40 e 60 cm, o fundo matricial apresenta, de 

um modo geral, cores heterogêneas que variam de amarelo-avermelhado no 

topo do horizonte até o glei na sua base. O fundo matricial amarelo-

avermelhado apresenta esqueleto constituído por uma grande quantidade de 

cristais minerais que ocupam aproximadamente 50% do fundo matricial. 
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Os maiores fragmentos, que são de microclina com 6,0 mm (com aumento de 

4X) e os menores de quartzo e medem aproximadamente 0,3 mm (com 

aumento de 4X), possuem formas cristalinas dos tipos subhedral e euhedral 

(Fig.IV.8A,B). O plasma, que aumenta em relação aos horizontes superiores, 

possui orientação de base manchada e orientação referida paralela em torno 

dos vazios e distribuição relativa gefúrica e enáulica no topo e porfírica na base 

da seção delgada. Este plasma apresenta estrutura granular com domínios 

microagregados, nos quais o grau de pedalidade é moderadamente 

desenvolvido e não acomodado. Sua micromassa é composta por material 

argiloso e ferruginoso com birrefringências salpicada em mosaico e  estriada, 

com  estrias poroestriadas e granoestriadas. A porosidade do domínio é 

constituída por cavidades, canais e câmaras com distribuições intrapedais 

(predominante), interpedais e poucas transpedais. Há formação de pedotúbulos 

preenchidos com grãos de esqueleto (granotúbulos) e microagregados 

(agnotúbulos) com distribuição relativa enáulica. Esse material transita para a 

base pela mudança de cor (Fig.IV.8B,C) e de grandes concentrações de 

material ferruginoso cujo fundo matricial é constituído por fragmentos de biotita 

(Fig. IV.8D) que marcam o início de um domínio nodular.  
A base desse horizonte apresenta dois domínios: um, amarelo 

esverdeado e  outro nodular. Em ambos os domínios o esqueleto ocupa 70% 

da lâmina, onde a microclina se apresenta como o maior fragmento mineral 

(5,3 mm, 4X) e o quartzo como o menor (0,1mm, 4X). A composição e as 

características destes fragmentos minerais são as mesmas dos horizontes 

superiores.  O plasma ocupa 17% da seção, com grau de orientação de base 

manchada e forte contínua. Embora sejam evidenciadas as formações de 

microagregados, o grau de pedalidade é pouco desenvolvido. Possui 

anisotropia salpicada em mosaico e estriada (granoestriada e poroestriada). A 

porosidade é formada por cavidades e fissuras (zig-zag) intrapedais, sendo que 

as fissuras só aparecem na base da lâmina.  
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O domínio nodular é responsável por ~40% do volume total da base do 

horizonte e exibe cor bruno-avermelhada (Fig.IV.9A). Os nódulos possuem 

tamanhos que variam de 11,0  mm a 0,3 mm (4X), são isalteríticos, pois 

mantêm a estrutura do mineral, e pseudomórficos, por serem compostos por 

um mais ou mais material cristalino (Fig.IV.9B). A passagem desses nódulos 

para o fundo matricial adjacente é abrupta, embora grãos de esqueletos sejam 

compartilhados por ambos. O fundo matricial dos nódulos apresenta grandes 

quantidades de grãos minerais, principalmente de biotita, seguidos por quartzo, 

microclina e plagioclásio, em diferentes níveis de alteração e um plasma com 

distribuição relativa porfírica. São observados, também, no fundo matricial dos 

nódulos maiores, pedotúbulos preenchidos com o material do fundo matricial 

adjacente. Nas paredes desses canais, formam-se cutãs de material 

ferruginoso justaposto com material argiloso (Fig.IV.9C). A passagem do 

horizonte nodular para o horizonte de alteração se dá pela destruição do 

plasma, em torno de 80%, aumento dos grãos de esqueleto, principalmente 

dos cristais minerais e predomínio da matriz bruno-esverdeada (Fig.IV.10). 

O horizonte de alteração, que ocorre acima de 60 cm de profundidade,  

apresenta um fundo matricial de cor bruno-esverdeado, tem 75% de seu 

volume  formado por esqueleto quartzoso onde os cristais de quartzo estão 

associados a grandes quantidades de cristais de microclina, plagioclásio e 

biotita. Estes fragmentos minerais possuem formas, padrões de orientação e 

de distribuição semelhantes aos descritos nos horizontes superiores. O plasma, 

que exibe cor bruno-esverdeada, ocupa apenas 5% da seção delgada. Os 

vazios são de empilhamento simples e intragranular, provenientes do arranjo 

de grãos. Observam-se, ainda, nódulos ferruginosos com cores marrom-

avermelhado e vermelho, cujo fundo matricial apresenta distribuição relativa 

porfírica. Os fragmentos minerais que integram o fundo matricial nodular são 

semelhantes ao do fundo matricial adjacente. Entre as fraturas dos fragmentos 

minerais, ocorre deposição de material ferruginoso onde se destacam algumas 

separações plásmicas de cor vermelho-amarelada em seu interior. 
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A micromorfologia desse horizonte nos permite supor que, neste setor 

da toposseqüência, ocorre: 

• a descoloração periférica dos nódulos pode ser entendida como decorrente 

da remoção e mobilização do ferro por processo de deferruginização que 

ocasiona a destruição dos mesmos; 

• a ocorrência isolada desses elementos ferruginosos, no fundo matricial 

permite que eles sejam interpretados como reliquiares de um ambiente mais 

ferruginizante que o atual; 

• o principal processo que ocorre atualmente no perfil é a deferruginização que 

leva à degradação do material dos nódulos ferruginosos, isolados no fundo 

matricial. Esses nódulos são elementos reliquiais mais resistentes de uma fase 

ferruginosa em processo avançado de deferruginização. A deferruginização, 

que é praticamente total na base do perfil, onde condições redutoras imperam, 

gradativamente torna-se menos acentuada para o topo do perfil, onde as 

condições promovem a preservação dos nódulos ferruginosos; 

• a preservação dos nódulos nesse nível do perfil decorre se deve a 

estabilidade do ferro. Por outro lado, sua destruição em direção a superfície 

pode decorrer da mobilização do ferro pela ação de soluções ácidas 

percolantes, cuja acidez está associada à decomposição da matéria orgânica 

de superfície.  

 
2 – Trincheira 4 (Tr4) 
 

Esse conjunto é constituído por um fundo matricial com domínios 

arenoso e  ferruginoso (Fig. IV.11 e IV12). O domínio arenoso de cor cinza-

pardacento  é constituído por ≅ 70% de esqueleto com predomínio de cristais 

de quartzo que atingem 10,0 mm de diâmetro no aumento de 4X, além de 

fragmentos de microclina, plagioclásio, anfibólio e opacos. Esses componentes 

minerais exibem forma anhedral e se distribuem aleatoriamente por toda a 

seção. A estrutura é de grãos simples e sua distribuição relativa é enáulica 

gerando porosidade de empilhamento simples que ocupa ≅ 25% da lâmina. 

Alguns vazios cavitários atingem diâmetro de 6,1 mm (4X). O plasma ocupa ≅ 
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5% do fundo matricial e apresenta uma coloração cinza pardacento pontuada 

por pequenas manchas avermelhadas (Fig.IV.11A).  

O domínio ferruginoso é constituído por um volume vermelho, 

grosseiramente arredondado, circundado por um halo amarelado. Observam-

se, no interior da zona vermelha, espaços vazios indicando que este volume 

era maior e que está sendo destruído por uma deferruginização gradual dessa 

zona (Fig. IV.11.B).  

O horizonte de alteração apresenta cor bruno esverdeado com muitos 

fragmentos minerais semelhantes ao da trincheira 1 (Fig. IV.12). 

Essas observações microscópicas permitem supor que o material 

ferruginoso aqui encontrado, e que gradativamente vai sendo destruído pelo 

domínio arenoso, é semelhante ao do domínio nodular da Tr1.  
 
Setor a jusante  
 
1 – Trincheira 5 (Tr5)  
 

O horizonte superficial, com profundidade de 56 cm, dessa trincheira 

apresenta dois fundos matriciais, um bruno-acinzentado e outro bruno- 

esverdeado. O fundo matricial bruno acinzentado tem esqueleto quartzoso 

composto por fragmentos minerais predominantemente de quartzo (≅ 1,9 mm, 

4X), seguidos por microclina (≅ 2,1 mm, 4X), plagioclásio, pequenos 

fragmentos de opacos e poucas biotitas. Estes constituintes perfazem 80% do 

fundo matricial e suas formas são dos tipos anhedral e subhedral e se 

distribuem aleatoriamente por toda a seção. O plasma totaliza apenas 2% do 

volume total da área observada e sua cor bruno escuro (LN) e preto (LP), 

provavelmente decorre da interferência da matéria orgânica. Sua distribuição 

relativa é mônica e a estrutura de base é de grãos simples. A porosidade é de 

empilhamento simples resultante do arranjo dos grãos de esqueleto (Fig. 

IV.13). 

A partir da profundidade entre 56 e 67 cm., predomina um domínio 

bruno-esverdeado com fase ferruginosa de cor bruno-avermelhada 

(separações plásmicas) que impregnam o fundo matricial (Fig. IV.14). Aqui 

ocorre ligeira diminuição dos grãos de esqueleto, que ficam em torno de 70% 
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do fundo matricial, enquanto o plasma constitui cerca de 8%. Os componentes 

minerais são  semelhantes  aos  observados no  horizonte  superior  em  

termos  de  forma, 
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orientação e distribuição. O plasma possui cor bruno-esverdeada com 

algumas manchas avermelhadas, orientação de base fraca com extinção 

manchada e distribuição porfírica quitônica na base e predominando a porfírica 

espaço simples nos peds prematuros cujo grau de pedalidade é pouco 

desenvolvido e não se acomodam.  

A partir de 67 cm. de profundidade, surge o horizonte de alteração da 

rocha, cujas características micromorfológicas são semelhantes às descritas do 

horizonte de alteração do setor a montante (Fig.IV.15). Com relação ao 

horizonte superior deste perfil, os grãos de esqueletos diminuem para 63%, 

enquanto os tamanhos dos fragmentos minerais aumentam, a microclina 

alcança o diâmetro de 7,4 mm e o plasma possui cores bruno-amarelada (LN) 

e vermelho-amarelada em LP no topo, com fase mais escura de cor bruno-

avermelhado, Essa fase exibe separações plásmicas dos tipos cutãs e quasi-

cutãs (Fig.IV.16A,B), na base, predominando o domínio bruno-esverdeado em 

luz normal, exibindo padrão de orientação de base com extinção manchada e 

distribuição porfírica. Predominam vazios alongados com distribuição 

intrapedal, interpedal e transpedal. Já os cavitários são intrapedais e 

interpedais. Os poros alongados são fissurais, provocadas pelo umedecimento 

e ressecamento da fração argila. Esses domínios possuem anisotropia 

salpicada em mosaico e marcam a passagem dos horizontes arenosos para  a 

rocha. 

 

2 – Trincheira 3 (Tr3) 
 

O horizonte superficial do perfil da Tr3, que se aprofunda até 24 cm, 

caracteriza-se por apresentar um fundo matricial de cor heterogênea bruna e 

vermelha, em L N, e um esqueleto quartzoso que ocupa 75% da área 

observada (Fig. IV.17) A composição mineralógica desse esqueleto é 

semelhante à dos horizontes que compõem o setor a montante da encosta. O 

plasma é responsável, somente, por 2% do fundo matricial e possui orientação 

de base fraca e ao acaso. Sua distribuição relativa, no topo da lâmina é mônica 

e na base é enáulica. A porosidade é proveniente do empilhamento simples 

dos grãos de esqueleto que formam cavidades no topo do horizonte e 

alongados na base. Restos de raízes com bordas periféricas de cor bruno- 
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avermelhado compõem, ainda, esse fundo matricial, atingindo 2,00 mm de 

comprimento em aumento de 4X. 

A partir da profundidade de 24 até 95 cm, foi observado ligeiro aumento 

do plasma, possibilitando a formação de pequenos peds de 2,6 mm, com 

distribuição relativa quitônica. Alguns fragmentos de plagioclásio, com 

diâmetros de 5,00 mm (4X), apresentam-se com alteração linear pelicular, 

impregnada com material ferruginoso. Isso ocorre também com a microclina.  

As biotitas, embora demonstrem níveis de alteração, conserva a sua estrutura 

laminar. São encontrados alguns nódulos de cores bruno-escuro no centro e 

bruno mais claro nas bordas e outros de cor bruno-avermelhada em LN, 

medindo 0,9 mm, com contraste forte e abrupto com o fundo matricial de cor 

bruna. Aparecem, ainda, alguns opacos distribuídos aleatoriamente por toda a 

seção, com diâmetros  médios de 0,9 mm (Fig.IV.18). 

Nas profundidades entre 95 a 136 centímetros, ocorre a transição para o 

horizonte de alteração da rocha. O fundo matricial, desse conjunto, é 

constituído por dois  domínios: bruno-amarelado e bruno-esverdeado, com fase 

ferruginosa (Fig. IV.19). Os esqueletos quartzosos dos dois domínios são 

constituídos por grãos minerais de microclina, plagioclásio, quartzo, biotita e 

óxidos, perfazendo em torno de 70% da área observada, sendo de plagioclásio 

o maior grão observado, com 5,2 mm de diâmetro. O plasma ocupa 20% do 

fundo matricial e possui padrões de orientação manchado e forte contínuo. Há 

formação de peds moderadamente desenvolvidos (Fig.IV.20), mas não 

acomodados. O plasma possui anisotropia salpicada em mosaico e estriada. 

As estrias ocorrem em torno dos vazios (poroestriadas) e dos grãos de 

esqueleto (granoestriadas). No domínio bruno esverdeado a porosidade é de 

empilhamento complexo, com os poros dos tipos alongado (70%) e cavitários e 

câmaras (30%), e, se distribuem, dominantemente entre os peds e, 

ocasionalmente os atravessam. A fase de transição entre o domínio ferruginoso 

e o domínio bruno-esverdeado é marcada pelo domínio amarelo que se forma 

pela destruição do domínio ferruginoso realizada pelo bruno-esverdeado. Em 

todos os domínios, observa-se a presença  de opacos que  variam de 0,9 mm a  

0,1 mm de diâmetro. 
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Esta matriz bruno esverdeada na base da seção delgada corresponde 

ao horizonte de alteração da rocha. 

A porosidade planar do domínio bruno esverdeado ocorre porque a 

matriz argilosa sofre expansão por umedecimento e contração pelo 

ressecamento. Na fase amarela, os poros alongados estão revestidos por 

material ferruginoso de cor vermelha, de contraste forte com o fundo matricial. 

 
Interpretações 

 

A descoloração dos plasmas, o desaparecimento dos nódulos, o 

aumento da fração areia grossa e a discordância entre os fundos matriciais 

indicam que a pedogênese desses materiais é incipiente, resultando em solos 

pouco desenvolvidos, sendo possível constatar que apenas no compartimento 

extremo de setor a jusante há formação de um aluvissolo. 

No setor a montante, onde o solo se formou sobre material in situ, a 

transformação e perdas dos plasmas avermelhados levam à permanência de 

um esqueleto arenoso ainda com minerais primários, como os feldspatos e o 

quartzo próprio dessa evolução atual. Esta história pedogenética é responsável 

pelo aspecto seco da paisagem.  

Como a alteração e a pedogênese atuais são incipientes, não há 

aprofundamento dos solos, mas um maior progresso na formação dos 

horizontes arenosos, o que contribui de forma significativa para o aspecto seco 

e desertificado da área. 

Esses processos pedogenéticos atuais com alteração incipiente são 

mais bem compreendidos com o estudo das duas toposseqüências situadas no 

Juá.  

 

 
IV.1.1..4 – Análises granulométricas 
 

Os resultados da análise granulométrica dos perfis de solo estudados na 

topossequência do Sistema Argissolos com nódulos ferruginosos/aluvissolo 

estão resumidos na Tabela IV.1.  
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Tabela IV.1 – Granulometria da topossequência 1 (T1) do Sistema  Argissolos       
com  nódulos ferruginosos. 
 

Frações Granulométricas (%) 
Profundidade Areia 

grossa 
Areia 
fina 

Silte Argila 

 
Classe textural 

TR1 

4-16 40,3 39,9 9,2 10,4 Franco arenosa 

16-27 38,8 38,1 2,7 20,3 Franco arenosa 

27-40 29,9 30,2 8,5 31,3 Franco argilo arenosa 

40-60 29,4 27,6 12,8 36,5 Franco argilosa 

60-90 53,7 17,8 12,8 15,5 Franco arenosa 

90+ 28,6 28,4 10,1 32,3 Franco argilo arenosa 

TR7 

2-12 83,7 5,3 1,7 9,1 Areia 

12-31 81,6 12,4 3,5 2,3 Areia 

50-53 60,5 21,9 6,3 11,2 Areia franca 

TR5 

6-31 72,4 22,1 0,8 4,4 Areia 

31-56 76,5 17,4 1,4 4,6 Areia 

56-67 74,4 9,5 8,1 7,8 Areia 

TR2 

1-9 46,0 39,1 1,65 13,1 Areia franca 

9-17 43,3 32,2 19,7 4,7 Areia 

17-28 37,7 31,7 2,1 28,3 Franco argilo arenosa 

28-59 31,0 25,9 12,5 30,5 Franco argilosa  

59+ 27,6 51,2 11,4 29,4 Franco argilo arenosa 

TR3 

3-24 60,5 31,3 4,3 3,7 Areia 

24-39 53,8 31,2 8,2 6,6 Areia 

39-61 67,1 23,0 5,1 6,4 Areia 

61-95 62,9 24,1 8,1 4,6 Areia 

95-136 57,1 22,1 12,4 8,5 Areia 

(*) 0 código das amostras denomina pela ordem: horizonte – profundidade; ex. 4-16 

corresponde ao horizonte com 4 – 16 cm de profundidade. 
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A análise da Tabela IV.1 mostra, que em todos os perfis da 

toposseqüência, a fração areia (grossa + fina) tem uma pequena variação nos 

seus altos valores percentuais na direção da superfície, enquanto as frações 

silte e argila apresentam baixos percentuais. Em todos os perfis, a fração areia 

grossa predomina com distribuição variável entre os horizontes, apresentando, 

às vezes, as maiores percentagens nos horizontes superficiais. A fração de 

argila oscila quanto ao teor em profundidade, mas é nos horizontes 

intermediários e no de alteração onde ocorrem seus maiores percentuais. Ao 

longo da toposseqüência, os teores da fração argila são mais significativos nos 

horizontes de subsuperfície da trincheira 1 e no horizonte de alteração. 

As descrições dos resultados dessas análises granulométricas serão 

apresentadas por setores, de acordo com as descrições morfológicas e 

micromorfológicas.  

 

Setor a montante 
 

O setor a montante do sistema argissolo com nódulos ferruginosos 

começa na Tr1 e termina na Tr7. Assim, este setor será aqui estudado com 

base na Tr1 e na Tr7 e numa comparação entre a granulometria dessas duas 

trincheiras.  

A Tr1 caracteriza-se por conter, em todo seu perfil, altos valores 

percentuais da fração areia, com predominância da fração areia grossa. Os 

maiores valores percentuais das frações areia grossa e fina são, 

respectivamente, 40,3% e 39,9% na profundidade entre 4 e 16 cm. e 53,7 e  

17,8%, na camada de 60 a 90 cm. No horizonte situado entre 40 a 60 cm de 

profundidade, ocorre a maior diminuição dessa fração, com valores de areia 

grossa e fina decrescendo para 29,4 e 27,6%, respectivamente. 

A diminuição da fração areia nesse horizonte é acompanhada pelo 

aumento da fração argila, que alcança o percentual de 36,5%, o maior em todo 

o perfil, enquanto a percentagem de silte pouco varia.  

A fração silte aumenta em profundidade, passando de 2,7% entre a 

profundidade de 16 a 27 cm. para 12,8% no horizonte de alteração. 

A Tr7 apresenta da superfície até 31 cm de profundidade uma 

significativa da fração areia grossa, com valores percentuais de 81,6% e 12,4% 
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de areia fina,  acompanhados por 3,5% de silte e 9,1% de argila. À medida que 

se aprofunda no perfil, ocorre uma diminuição no teor de areia grossa, que é 

apenas 60,5% na camada de 50-53cm logo acima do horizonte de alteração, a 

fração areia fina aumentando para de 5,3% na camada superficial para 21,9%.  

As frações silte e argila mostram o mesmo comportamento quando 

comparadas suas frações nos horizontes superficial e de 50-53 cm de 

profundidade, o silte aumentando 1,7% para 6,3%, e a argila de 2,3% para 

11,2%. 

Ao comparar as granulometrias de Tr1 e Tr7, verificou-se que há, ao 

longo do setor a montante, uma variação lateral nas frações granulométricas, 

aumentando consideravelmente a fração areia grossa de Tr1 para Tr7, 

enquanto, na mesma direção,  as frações areia fina, silte e, principalmente, 

argila diminuem. 

 

Setor a jusante 
O setor a jusante será representado pelas fases compreendidas entre 

as trincheiras  Tr7 a Tr5, Tr5 a Tr2 e Tr2 a Tr3, fases estas que se 

individualizam pelas variações das granulometrias que ocorrem entre as  

trincheiras que as delimitam. 

 
Fase entre as trincheiras Tr7 a Tr5 

A Tr5 apresenta comportamento semelhante nas suas variações 

granulométricas ao da Tr7; apenas os teores de areia fina mostram-se mais 

elevados, alcançando 22% em superfície. Esta fase diferencia-se das demais 

desse setor por apresentar na profundidade de 50 cm. um pavimento detrítico 

formado por seixos quartzosos. 

 

Fase entre as trincheiras Tr5 a Tr2 
Esta fase caracteriza-se pelo desaparecimento do pavimento detrítico  e 

aumento da fração argila em Tr2, que será explicado na fase seguinte. 

 

Fase entre as trincheiras Tr2 e Tr3  
A partir da Tr2, a classe textural dominante indica que aí se instala um 

sistema de solos arenosos diferente da gênese e evolução do sistema de solos 
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do setor a montante. Esta mudança é expressa, em comparação com o setor a 

montante, principalmente  pelo aumento dos valores médios da fração areia  

em direção a Tr3. 

A maior mudança textural, em termos percentuais, ocorre entre as 

trincheiras Tr2 eTr3. Na superfície da trincheira 2, predomina a fração areia 

grossa com valores percentuais de 43%, enquanto a argila fica em torno de 

4,7% até a profundidade de 17cm. A partir desta profundidade até 59 cm., 

ocorre aumento da fração argila, que alcança o percentual de 30%.  

Os resultados das análises granulométricas da TR3 mostram que esta 

trincheira é a mais representativa da classe textural arenosa da 

toposseqüência. Aqui o valor médio dessa fração é 86,5% e, deste total, 60,2% 

pertencem à classe areia grossa. Há uma pequena variação desses valores em 

profundidade. A fração argila apresenta-se com baixos percentuais que variam 

de 3,73%, no horizonte superficial , a  8,5% no nível mais profundo do perfil. Já 

a fração silte tem o mesmo comportamento da argila: aumenta em 

profundidade. 

A análise conjunta da granulometria das trincheiras representativas 

dessa toposseqüência mostra, de um modo geral, que há uma diminuição das 

frações argila e silte em direção à superfície, com o conseqüente aumento, no 

mesmo sentido, da fração areia (areia grossa + areia fina). A Tr2, entretanto, 

tem um padrão diferente de variação, dada a pouca espessura dos horizontes 

superficiais, em conseqüência do arqueamento do material de origem e do 

horizonte de alteração em direção da superfície praticamente plana do terreno 

no setor a jusante. 

Considerando a variação granulométrica entre Tr1 e Tr3, limites da 

toposseqüência, pode ser visto que os solos de montante se apresentam mais 

argilosos com presença de nódulos e menos espessos do que no extremo 

jusante.  

Para uma melhor interpretação desses dados utilizou-se o índice de 

permeabilidade adaptado de Anderson in Guidelines for quantified soil erosion 

hazard and on-site soil erosion (1969). No setor a montante, os horizontes de 

superfície e de sub-superfície, que possuem, respectivamente, 82,2% e 76,9% 

de fração areia, correspondendo à classe textural areia franca, oferece uma 

permeabilidade rápida e moderada redução de permeabilidade no horizonte 
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sub-superficial. Ao atingir a profundidade de 40 e 60 cm, que corresponde ao 

horizonte nodular, o percentual de areia reduz para 57,0% e a classe textural 

passa para franco argilo arenosa, que permite que a permeabilidade seja 

moderadamente lenta  com redução de permeabilidade moderada.  Ao atingir à 

profundidade entre 60 e 90 cm no perfil, a fração grosseira passa a ter um 

aumento em torno de 71,5%, permitindo que a permeabilidade volte a ser 

moderadamente alta  com redução moderada.   

As aplicações desse índice nos demais setores da toposseqüência 

indicam que os mesmos possuem permeabilidade rápida com moderada 

redução nos perfis com teores mais elevados de argila. 

 

Interpretação 
 

A proporção entre as frações granulométricas dos horizontes da 

toposseqüência (T1) permite levantar algumas hipóteses sobre os processos 

atuantes no interior dessas coberturas pedológicas. 

• O maior percentual de areia grossa nos perfis de solo pode estar associado à 

prematuridade desse material pedológico.  

• Os  incipientes processos de alteração e pedogênese atuais não permitem 

maior aprofundamento do solo e sim maior progresso na formação de 

horizontes arenosos, com baixa capacidade de retenção de água, fato que  

pode ser relacionado ao aspecto seco da paisagem.  

• A presença de pavimentos detríticos em profundidade e o predomínio da 

fração areia no setor a jusante permitem inferir a idéia de que os solos deste 

setor foram formados a partir de processos deposicionais de material 

proveniente do setor a montante ou que por ele transita. 

• Apesar de o maior teor de argila dos perfis de solo do setor a jusante estar 

relacionado ao horizonte de alteração, os altos valores de argila na trincheira 2, 

a partir de 17 cm. de profundidade, são explicados pelo arqueamento do 

substrato rochoso que aproxima o horizonte de alteração da superfície. 

• A proximidade do horizonte de alteração da superfície é um indicador de uma 

antiga topografia colinosa que foi sendo gradativamente recoberta até alcançar 

o nível plano atual.   
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IV.1.1.5 – Análises químicas 
 

Essa análise foi realizada para comparar a composição química dos 

óxidos presentes nos nódulos da Tr1 , resultando nos dados indicados no 

Quadro IV.1. 

 

Quadro IV.1– Análises químicas por fluorescência de raios X dos nódulos 
ferruginosos. 
 

Óxidos identificados e sua percentagem nos nódulos 

Óxidos SiO2 TiO2 Al2O3 FeO3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

% nos nódulos 49,72 0,71 16,64 19,83 0,47 0,50 0,14 0,28 4,00 1,43

 

Buscando-se identificar a origem do material que forma os nódulos, foi 

feita uma comparação entre a composição química dos nódulos e a 

composição mineralógica da rocha subjacente.. 

A composição mineralógica da rocha é quartzo (20%),  microclina (45-

50%), plagioclásio (23%)  e biotita (3-7%). 

A análise do Quadro 02 nos mostra que, na composição química dos 

nódulos SiO2, Fe2O3 e Al2O3, são os óxidos que ocorrem em teores mais 

elevados. Os demais  apresentam-se em menores concentrações, com 

exceção do K2O, que representa de 4,00% da composição química dos 

nódulos.  

 
Interpretação 
 

Por esses dados não se pode precisar qual o processo de formação dos 

nódulos, mas é possível supor que o FeO3 neles encontrado é proveniente da 

alteração da biotita da rocha; mas, por eles estarem em processo de 

deferruginização sob o clima atual, pode-se supor que eles foram formados em 

época anterior e sob clima mais úmido do que o presente. É possível, ainda, 

supor que, dada a presença de minerais primários da rocha no interior desses 

nódulos (Fig.IV.21) e na matriz do solo, esse clima do passado não era tão 

úmido ao ponto de promover a alteração química desses materiais  
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Pode-se, também, supor que mudança climática conduziu à instalação 

de novos processos pedogenéticos em que o material erodido do setor a 

montante foi depositado a jusante, sem que aqui tenha ocorrido a formação de 

nódulos, mas que estão promovendo a deferruginização dos existentes no 

setor a montante.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.IV. 21 – Fotomicrografias do interior dos nódulos ferruginosos 

 

IV. 1.1.6 - Análises mineralógicas  
 

A identificação dos componentes minerais dos principais horizontes 

pedológicos da toposseqüência sistema argissolo com nódulos/aluvissolo foi 

realizada por meio de análise por difração de Raios  X.  Esta análise auxilia na 

compreensão das diferenciações dos horizontes, tanto no sentido vertical do 

perfil como nas variações laterais ao longo da topossequência, e contribui, 

também, para o entendimento da gênese do solo, de sua distribuição e 

cartografia. Foram analisadas 37 amostras  De um modo geral, os resultados 

demonstraram  que o quartzo e a microclina são componentes minerais 

presentes nos solos de todas as trincheiras que compõem a topossequência e 

que, neles, a mineralogia da fração argila é bastante homogênea com relação à 

composição e intensidade dos principais picos e com pequenas variações nos 

picos secundários.  

Os componentes minerais mais significativos detectados pelos 

difratogramas resultantes da análise por difração de Raios X foram quartzo, 

microclina, argilo-minerais e traços de albita e hidrobiotita. 
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Setor a montante 
A mineralogia do setor a montante está indicada no estudo da trincheira 

Tr1. 

 

 

Trincheira 1 (Tr1) 
 

Os difratômetros que se referem a esta trincheira mostraram uma 

composição mineralógica com poucas variações em todos os horizontes. O 

mineral dominante é a caolinita, acompanhado sempre pela ilita. A distribuição 

desses minerais nos horizontes até 40 cm de profundidade apresenta picos 

principais com  intensidades diferentes. A caolinita é dominante, seguida de 

ilita, vermiculita e quartzo, surgindo, então, picos de microclina e hidrobiotita 

(Fig. IV.22). Na camada entre 40 e 60 cm de profundidade, aumenta a 

intensidade dos picos da caolinita e ilita com relação aos horizontes inferiores, 

e diminuem os picos de vermiculita. Os traços de hidrobiotita diminuem 

enquanto os de microclina aumentam um pouco de intensidade, aumento esse 

que, provavelmente, decorre da sua localização junto ao horizonte de alteração 

(Fig. IV.23). Na profundidade de 60 cm, que corresponde ao horizonte nodular, 

o difratograma mostra que  a caolinita e a ilita apresentam o mesmo 

comportamento. A diferença entre este difratograma e os anteriores é a 

presença de pequenos picos de goetita e hematita.  

 

 

Trincheira 7 (Tr7) 
 

Os difratogramas referentes à trincheira 7 mostram presença da 

hidrobiotita, que é acompanhada por caolinita e seguidas por traços de 

microclina e albita (Fig.IV.24).  
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Setor a jusante 
A mineralogia do setor a montante está indicada no estudo das 

trincheiras Tr5, Tr2 e Tr3. 

 

 

Trincheira 5 (Tr5) 
 

O difratograma da Tr5 mostra que no horizonte superficial, até 31 cm de 

profundidade, picos de caolinita acompanhados de ilita. A partir de 31 cm. de 

profundidade, o pico de ilita desaparece e o pico da caolinita é seguida por 

picos, de menor intensidade, de montmorilonita e hidrobiotita (Fig.IV.25).  

 

 

Trincheira 2 (Tr2) 
 

O difratograma da TR2 apresenta a caolinita como mineral dominante 

seguida por picos, em ordem decrescente de intensidade, de ilita, quartzo e  

hidrobiotita. Aparecem traços de montmorilonita e microclina., (Fig. IV.26). Os 

picos de caolinita aumentam em profundidade enquanto a ilita diminui em 

superfície. 

 

 

Trincheira 3 (Tr3)  
O difratograma da TR3 não apresenta grandes variações com relação 

aos das trincheiras já descritas. Em todos os  horizontes do setor a jusante, a 

caolinita aparece como pico de maior intensidade, acompanhada de ilita e 

quartzo. Ocorrem picos de hidrobiotita, microclina e hematita com menores 

intensidades, (Fig. IV.27). 
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Interpretação 
 

Os resultados obtidos com o emprego de difrações de raios X mostram 

que  os argilo minerais mais comuns nos solos da toposseqüência do sistema 

argissolo com nódulos/aluvissolo foram a caolinita e a ilita. Com relação aos 

componentes minerais, os difratogramas mostram a ocorrência de picos 

secundários de quartzo e traços de feldspatos. Os difratogramas demonstram 

que a argila possui um comportamento bastante homogêneo com relação à 

composição e intensidade dos picos e que as pequenas variações 

mineralógicas ocorrem nos horizontes mais profundos.  

Com efeito, dados da literatura confirmam que a formação da caolinita é 

pronunciada em ambientes onde o intemperismo é mais intenso, como são os 

trópicos  úmidos, com  alternância de períodos úmidos e secos e em áreas com 

drenagem impedida. Allen e Hajek (1989), no entanto, associam também, em 

climas áridos e semi-áridos, como o da área de estudo, a gênese desse argilo-

mineral ao material de origem, o que explica sua formação nos solos de 

Irauçuba  O substrato rochoso do Município de Irauçuba é constituído de 

rochas ígneas do tipo granito, pegmatito e gnaisse. O feldspato é um 

componente importante na constituição mineralógica dessas rochas, portanto, 

pode-se supor que a ocorrência da caolinita, nesse ambiente, provém da 

alteração do feldspato. 

Stoops et al. (1979) propuseram cinco níveis concernentes à descrição 

de alteração durante a origem mineral,  com base na estimativa do volume 

percentual  do mineral original com o volume dele transformado ou dissolvido. 

Através da análise microscópica foi possível observar os graus de 

alteração do feldspato e enquadra-los nos níveis 1 e 2, propostos por Stoops 

(1979), que equivalem, respectivamente, de 2,5 a 25% e de 25 a 75% de 

alteração. Ao comparar esses dados com descrição petrográfica em lâminas 

delgadas das amostras de rocha granítica coletada in situ,  foi estimado o 

percentual de 45% de feldspato na sua composição mineralógica o que explica 

sua conservação na matriz do solo.  

A presença, sobretudo, da caolinita em  regiões com solos pouco 

desenvolvidos e índice pluviométrico em torno de 500 mm/anuais, como é o 
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caso de Irauçuba, pode estar  associada ao material de origem ou a 

pedogênese anterior. 

 

IV.1.2 – Sistema de Solos Litodependentes 
 

Esse sistema é representado pelas toposseqüências T2 e T3, 

localizadas no Distrito de Juá, na localidade de Cacimba Salgada.  

 
IV.1.2.1 – Toposseqüência 2 (T2) 
 

A toposseqüência T2  foi estudada por meio de quatro trincheiras que 

revelaram, segundo a descontinuidade litológica e disposição dos horizontes e 

suas relações geométricas, a existência de dois setores, a montante e a 

jusante. O setor a montante  é representado pelas fases entre as trincheiras 

Tr1 e Tr4, o setor a jusante pelas fases entre as trincheiras Tr4, Tr2, e Tr3.  

Esta toposseqüência  posiciona-se em torno de 03° 44` 78``S e 39° 46` 

80``W e 183 metros de altitude, na Fazenda Cacimba Salgada, a 2 km do 

Distrito de Juá. Esta toposseqüência está instalada em relevo pedimentar com 

vertentes suavemente convexas, fracamente inclinadas com caimento de 1,80 

metro do topo da vertente até um pequeno vale onde ela termina. A rede de 

drenagem na área é pouco densa e pouco encaixada, permanecendo seca 

durante a maior parte do ano. De acordo com a classificação de Thornthwaite & 

Mather (1955) o clima é semi-árido com valores médios anuais de precipitação 

menores que 600 mm (Fig.II.3), e número médio, de meses secos, maior que  

10  (Fig.II.4). O Índice Efetivo de Umidade é menor que – 49,9% (Fig.II.5) e a 

Evapotranspiração Potencial entre 1550 e 1600 mm (Fig.II.6). O solo, 

classificado por Jacomine (1973), faz parte da associação NC15, que engloba 

os solos: Bruno não Cálcicos Indiscriminados, Litólicos eutróficos, Planosolo 

Solódico e Solonetz Solodizados. (Tabela II.3). A cobertura vegetal é 

constituída por uma caatinga parque, com estrato arbóreo raquítico 

entremeado por vegetação herbácea em que se destaca o capim panasco 

(Aristidas setifolia) (JORDY FILHO & SALGADO, 1981). Há afloramentos de 

rochas migmatíticas do tipo paleossomas e neossomas por toda a superfície da 
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área.  Atualmente é utilizada em pecuária e sem uso em culturas de 

subsistência. 

Essa toposseqüência está posicionada em uma vertente que, apesar de 

possuir segmentos retilíneos, apresenta pequenos desníveis na sua topografia.  

As características da superfície mostraram que toda a vertente é 

recoberta por uma fina e uniforme camada de areia com 5 cm de espessura, 

fração granulométrica que diminui significativamente até  30 cm de 

profundidade, a montante da trincheira 4 (TR4). No setor a montante da 

toposseqüência predomina um solo vermelho-rosado (7,5 YR 7/4), arenoso, 

que se assenta sobre litologia granítica. A partir da média encosta, há o 

domínio de um solo de cor cinza oliváceo claro (5 YR 6/2), mais argiloso, que 

capeia uma litologia gnáissica. Existem afloramentos de paleossomas e 

neossomas e fragmentos de rochas em toda a superfície. Essa toposseqüência 

situa-se transversalmente sobre os contatos entre os sheets de granitos de 

direção leste-oeste e dos gnaisses encaixantes que formam o substrato 

cristalino da área.  

 

IV.1.2.1.1 – Geometria das organizações pedológicas 
 

De modo geral, observa-se pouca complexidade quanto à geometria da 

toposseqüência T2. No setor a montante da vertente, a topografia é levemente 

côncava, tornando-se  convexo-côncavo-convexa no setor a jusante (Fig. 

IV.28).  

O conjunto de horizontes amarelo-avermelhado/ cinza-rosados, a 

montante, que se assenta sobre a litologia granítica, termina quando se transita 

para a litologia gnáissica, sendo substituído pelo conjunto de horizontes cinza- 

oliváceos. Isto ocorre a partir da Tr4, onde se inicia o setor a jusante. O 

conjunto cinza oliváceo, além de recobrir todo o setor a jusante, mergulha em 

direção ao setor a montante, sob o horizonte amarelo-avermelhado. 

Diante dessa geometria, pode-se levantar a seguinte hipótese: 

• a geometria dessa toposseqüência indica que o substrato rochoso dessa 

área é constituído por litologias diferentes e que a associação 

solo/litologia propiciou o desenvolvimento de solos litodependentes ao 

longo da vertente. 
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Legenda

Horizonte arenoso; estrutura laminar; de cor cinza rosada clara

Horizonte arenoso de cor cinza rosada estrutura poliédrica

Horizonte areno-argiloso de cor rosa estrutura poliédrica

Horizonte arenoso de cor amarelo-avermelhado estrutura petrográfica

Horizonte arenoso; cor bruno pálido (10YR7/3); sem estrutura pedológica

Horizonte franco argilo-arenoso;  cor amarelo oliváceo (2,5Y6/2); estrutura prismática

Horizonte franco argilo arenoso; estrutura maciça (barro de louça)

Horizonte arenoso; cor cinza claro(2,5Y7/2); estrutura laminar; presença de raízes
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Figura IV.28 – Geometria das organizações pedológicas da toposseqüência (T2) do 
Sistema de solos Litodependentes 
 
 

IV.1.2.1.2 – Descrições morfológicas das organizações pedológicas 
 

A descrição morfológica dessa topossequência será apresentada por 

setores, representados por suas respectivas trincheiras, com a finalidade de 

facilitar a compreensão do sistema  de solos litodependentes ao longo da 

vertente. 
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Setor a montante   
 

Trincheira 1 (TR1) 
 

Esta trincheira localiza-se no setor a montante e, ao nível macroscópico, 

seu perfil de solo apresenta uma profundidade de 48 cm até o horizonte de 

alteração da rocha. O horizonte superficial, situado a uma profundidade de 0 – 

4 cm, é de cor bruna muito pálida (10 YR 7/2), tem textura arenosa com 

predomínio da fração areia grossa (54,4%) em que aparecem restos vegetais, 

estrutura granular e poros  tubulares. A transição para o horizonte inferior (4-16 

cm) é gradual por clareamento da cor, que passa para cinza-rosado (7,5 YR 

7/2). Este horizonte sub-superficial tem textura arenosa, estrutura pedológica 

menos friável do que o anterior, em virtude da diminuição da fração areia 

grossa (48,3%), poros dos tipos tubulares e alveolares e apresenta fragmentos 

de feldspato. A transição para o horizonte inferior (16-38 cm) ocorre de forma 

gradual, expressa pelo clareamento da cor, que passa de cinza-rosado para 

rosa (7,5 YR 7/4). Nesse horizonte, de textura arenosa, a estrutura tende a ser 

poliédrica forte, pois os teores de argila passam de 1,9 para 9,6 %, os poros 

são tubulares e alveolares ligados à atividade biológica, ao redor dos quais 

aparecem núcleos de cor rosa-avermelhada, mais argilosa, que podem indicar 

alteração do feldspato in situ. A essa profundidade são encontrados seixos de 

quartzo e poucas raízes finas. A transição para o horizonte inferior (38-48 cm) é 

abrupta, com escurecimento da cor, que passa a amarelo-avermelhado (5 YR 

6/6). Este horizonte possui textura franco-arenosa, estrutura poliédrica 

incipiente, pois a fração argila aumenta para 16,1%, embora predomine a 

fração areia grossa (39,4%). Esse material transiciona para o horizonte inferior 

(48+), cuja textura é franco argilo-arenosa em razão do aumento da argila para 

24,1%, tem estrutura maciça e aparecem, na face a montante da trincheira, 

fragmentos de quartzo e feldspato. Neste horizonte, a estrutura pedológica é 

mais significativa do que a petrográfica.  
 

Trincheira 4 (TR4) 
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Esta trincheira situa-se a 80 metros da Tr1 e seu perfil de solo marca a 

transição do domínio de horizontes rosados do setor a montante para o bruno- 

oliváceo do setor a jusante. O horizonte de superfície de  0 a 1 cm de 

profundidade corresponde ao horizonte superficial da Tr1, apresenta as 

mesmas características morfológicas, exceto pala ligeira variação na 

granulometria, mas estando ambos na mesma classe textural areia. Abaixo 

desse horizonte, na profundidade de 1 a 4cm, encontra-se o prolongamento do 

horizonte que aparece na profundidade 16-38cm da Tr1. Exceto pela pequena 

variação granulométrica que não os situa em classes texturais diferentes, as 

características morfológicas são as mesmas em ambos os horizontes.. A 

transição para o horizonte inferior (4-17cm), que é o horizonte de superfície da 

quase totalidade do setor a jusante, não tendo correspondente em Tr1, é 

gradual pela mudança de cor que passa para cinza-claro (2,5 Y 7/2). Este 

horizonte tem textura arenosa, com 83% da fração areia grossa, não mostra 

formação de estrutura e seus poros são de arranjos de grãos. O horizonte 

inferior (17-30 cm) é continuação do horizonte de alteração da Tr1, onde se 

situa numa profundidade acima de 48 cm. Caracteriza-se por apresentar 

textura franco-argilosa, estrutura poliédrica incipiente, raízes finas e muitos 

fragmentos de rochas. A transição é gradual para o horizonte inferior de cor 

cinza-olivácea de textura franco-argilosa com percentual de argila acima de 

30,6%, de estrutura maciça que, embora mergulhe em direção ao setor a 

montante, não tem horizonte correspondente em Tr1 e  forma a base do setor a 

jusante, do qual constitui o horizonte de alteração.  

A transição entre os solos cinza-rosados e o cinza-oliváceo é 

evidenciada pela diminuição da profundidade do domínio barro de louça na 

face jusante da toposseqüência. A partir desse limite, o barro de louça  

(horizonte de alteração) é capeado somente por delgados horizontes arenosos. 

Esse horizonte de alteração é semelhante ao material  que constitui a base da 

toposseqüência do Missi.  
 
 

Setor a jusante   
  
 Trincheira 2 (TR2) 
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Esse perfil localiza-se a 16,70 metros da TR4 na parte média da vertente 

e apresenta na superfície uma fina crosta formada por material de cor 

alaranjada. Sob essa crosta até a profundidade 5 cm, este horizonte apresenta 

textura arenosa com predomínio da fração areia grossa (58,2%) de cor bruna 

muito pálido (10YR7/3), porosidade elevada do tipo empilhamento e pequenos 

fragmentos de feldspato. A transição para o horizonte inferior (05-23 cm) é 

gradual, indicada pelo escurecimento da cor que passa a cinza-clara (2,5Y7/2). 

Este horizonte apresenta textura arenosa (58,2% de fração areia grossa), 

estrutura desenvolvida em finas camadas, porosidade alveolar e arranjos de 

grãos e raízes finas e médias. Aparecem alguns domínios de cor avermelhada 

(10YR7/8), próximos à transição para o horizonte inferior. A passagem para o 

horizonte seguinte (23+ cm) é marcada pelo aumento dos domínios de cor 

avermelhada e pela mudança de cor, que passa para cinza-olivácea (5YR7/2). 

Este horizonte apresenta textura franco-argilo-arenosa e estrutura maciça e 

corresponde ao prolongamento do horizonte de alteração de Tr4 

 

Trincheira 3 (TR3) 
 

A trincheira 3 (TR3) localiza-se a 140 metros da tr2 e seus horizontes de 

superfície, 0-5 e 5-12 cm. de profundidades, são o prolongamento dos 

horizontes superficiais de 0 a 5 e de 5 a 23 cm. de profundidade da Tr4. A 

transição é abrupta para o horizonte inferior (12 a 35 cm.), onde há 

desenvolvimento de uma estrutura colunar, extremamente dura. Os blocos 

colunares medem 22 cm de altura por 13 cm de largura e se individualizam por 

fissuras que são preenchidas pelo material arenoso encontrado em sua 

superfície. Este horizonte, de cor amarela-olivácea (2,5Y6/2), apresenta textura 

franco-argilo-arenosa, com 25,5% de argila e 49,1% de areia fina e tem poros 

fissurais. Há uma transição abrupta para o horizonte inferior (35-48 cm) pela 

mudança de cor, que passa para cinza-olivácea (5YR7/2), com aumento do 

teor de argila para 30% e aparecimento de uma estrutura maciça 

extremamente dura, que impossibilita a penetração de raízes, aparecendo 

muitos fragmentos de feldspatos. O horizonte transiciona para alterita  (48+}, o 

que é indicado  pela presença de pontuações brancas que correspondem à 
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alteração do feldspato. Nesse nível, aumentam, em tamanho e quantidade, os 

fragmentos de rochas semi-alteradas. 

 
IV.1.2.1.2 – Descrições micromorfológicas 
 

Setor a montante 
 
Trincheira 1 (Tr1) 
 

Os horizontes superficiais (0-16 cm) formam um domínio bruno com 

esqueletos quartzosos constituídos por fragmentos minerais 

predominantemente de quartzo (2,6 mm, 4X), acompanhados por  fragmentos 

de cristais de plagioclásio, microclina, biotita e opacos. Os grãos  não são 

selecionados, não possuem orientação de base e se distribuem aleatoriamente 

por toda a seção delgada. Suas formas são dos tipos anhedral e subhedral, 

com padrão de alteração isoterítico e grau de alteração paralela linear, 

sobretudo nos fragmentos de microclina (Fig.IV.29A). O plasma parece ser 

composto por material orgânico de cor bruna em LN e preto em LP. Os vazios 

têm formas arredondadas (cavitários) e alongadas (canais), estes últimos estão 

associados às atividades biológicas promovidas pelas raízes. Por serem 

horizontes de superfície, apresentam muitas raízes com 2,2 mm de diâmetros 

no aumento de 4X (Fig.IV.29B). As separações plásmicas existentes podem 

ser associadas à deferruginização dos opacos, que indicam este processo 

através da descoloração de suas bordas (Fig.IV.29C). 

Na profundidade entre 16 a 38 cm,  os grãos que compõem o esqueleto 

aumentam em tamanho, o quartzo alcança o diâmetro de 5,6 mm na objetiva 

de 4X, principalmente no topo da seção. Prevalece um fundo matricial de cor 

bruno-esverdeada que passa para bruno-amarelada com  manchas vermelhas, 

provenientes da dissolução do ferro contido nos opacos. Esses opacos chegam 

a formar nódulos típicos de cor preta em LN e LP que contrastam nitidamente 

com a matriz adjacente. Alguns nódulos apresentam bordas de 

deferruginização com contraste difuso e pouco nítido, cortados pelo fundo 

matricial. Na base da lâmina, foram observadas formações de cutãs de 

iluviação, de cor amarelo-avermelhada com contraste forte e abrupto, exibindo 
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orientação forte contínua. Provavelmente, estes cutãs são formados por 

material ferruginoso e argila (ferri-argilãs). 

Na profundidade de 38 a 48 cm passa a predominar um domínio 

amarelo, cujo fundo matricial constitui-se de um esqueleto quartzoso que ocupa 

42% da área observada e com aumento significativo do plasma, que alcança 

45% desse domínio. Este plasma possui orientação forte-contínua e manchada 

e orientação referida paralela, enquanto que a distribuição  relativa é porfírica. 

Apresenta grau de pedalidade moderadamente desenvolvida e parcialmente 

acomodada. Exibe birrefringência dos tipos salpicada em mosaico e estriada. 

As estrias são distribuídas paralelas aos poros, ao acaso e, raramente, 

crescentes.  Os vazios se distribuem entre os peds (intrapedais) e formam 

cavidades e pequenas fissuras, iniciando, assim, o desenvolvimento da 

pedalidade. Ocorrem cutãs de iluviação de cor vermelho-alaranjada em LP, 

que, devido à boa orientação, contrastam nitidamente com o fundo matricial 

adjacente. O fundo matricial é impregnado por material de cor bruno- 

alaranjada, que pode ser associada à ocorrência de opacos nos quais a 

descoloração periférica para bruno-avermelhada indica a dissolução de ferro in 

situ. Na passagem para a base da seção, ocorrem escurecimento da cor  e 

uma maior ocorrência de cutãs ao redor dos poros e de cutãs crescentes de 

cor amarela em LN, com orientação forte contínua (Fig.IV.30). 
 

Trincheira 2 (Tr2)  
 

Este conjunto apresenta, em superfície, um domínio bruno-escuro, com 

70% ocupados  por  esqueleto quartzoso (Fig.IV.31), sendo bastante 

semelhante  

aos descritos no conjunto de horizontes superficiais da Tr1. O plasma ocupa 

10% da área observada, possui distribuição relativa enáulica e gefúrica, não 

apresenta formação de microagregados e sua birrefringência é indiferenciada. 

Os poros são cavitários, provenientes dos arranjos dos grãos de esqueleto. 

Ocorrem raízes preservadas  por material ferruginoso em suas bordas, sendo 

alongadas  ou arredondadas, medindo, respectivamente, 1,9 mm e 0,6 mm de 

diâmetro. As concentrações plásmicas formam nódulos com fragmentos  

minerais de 1,0 mm de diâmetro, fragmentos estes semelhantes aos que 
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ocorrem no fundo matricial. Estes nódulos possuem contraste nítido e não 

apresentam bordas de deferruginização. 

Sobre a rocha, na base do horizonte de alteração, observa-se um fundo 

matricial composto por um grande número de fragmentos minerais que 

perfazem 75% desse fundo (Fig.IV.32A,B). O plasma representa 10% e possui 

distribuição relativa gefúrica. Aí ocorrem separações plásmicas em forma de 

pequenos nódulos de cor vermelha-alaranjada em LN e bruna em LP,  e em 

forma de nódulos alongados de com muitos fragmentos minerais, 

principalmente biotita (Fig.IV.32C,D). Nesta camada, onde existem fantasmas 

de dissolução, as biotitas preservam as suas estruturas laminares.  
 

Trincheira 3 (Tr3)  
 

Nesta Trincheira, até 20 cm de profundidade, predomina um domínio 

cinza esverdeado com manchas de cor bruno-avermelhada, indicando 

impregnação de material ferruginoso no fundo matricial. Os opacos medem 

aproximadamente 0,3 mm, possuem contraste muito proeminente e abrupto 

com a matriz adjacente. Alguns desses opacos possuem descoloração em 

suas bordas de cor bruna, com contraste fraco e difuso. A estrutura de base é 

granular e a distribuição relativa é mônica e gefúrica. 

A partir de 20 cm de profundidade, ocorre o aumento do plasma e dos 

fragmentos minerais. Há formação de nódulos de aproximadamente 1,00 mm 

de diâmetro, de cor preta, com alguns fragmentos minerais medindo 0,09 mm 

no seu interior, com distribuição relativa porfírica. O contraste dos nódulos, que 

apresentam descoloração periférica bruno-escura, com o fundo matricial, é 

proeminente. Os fragmentos de microclina apresentam-se com alteração linear 

cruzada preenchida por material ferruginoso de cor bruno escuro e vermelho- 

alaranjada em LP . Neste domínio, ocorrem feições pedológicas do tipo cutã de 

depleção de cor vermelha em LN e preta em LP, e sua porosidade é do tipo 

empilhamento complexo, predominantemente cavitário. 
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V.1.2.1.3 – Análises granulométricas 
 

O resultado destas análises está representado na Tabela IV.2 

A análise granulométrica do solo da Tr1 mostra que os horizontes de 

superfícies são os mais representativos da classe textural arenosa. No 

horizonte entre 0 a 4 cm, o valor dessa fração é 80,9%, dos quais 54,4% 

correspondem à classe areia grossa, havendo uma diminuição do seu teor com 

a profundidade. A fração argila apresenta-se com baixos percentuais que 

variam de 1,6%, no horizonte superficial, aumentando para  24,1% no nível 

mais profundo do perfil (48+ cm). O teor de silte varia do mesmo modo que o 

de argila, aumentando em profundidade. 

 

Tabela IV.2 – Granulometria da toposseqüência  (T2) 
Frações Granulométricas (%) Amostra/ 

Profundidade (cm) Areia 
grossa 

Areia 
fina Silte Argila Classe textural 

TR1 
0 – 4 54,4 26,5 17,3 1,6 Areia 
4-16 48,3 39,5 10,2 1,9 Areia 
16-38 41,6 34,4 14,2 9,6 Areia 
38-48 39,4 27,5 16,8 16,1 Franco arenosa 
48+ 42,8 18,1 14,9 24,1 Franco argilo arenosa 

TR4 
0 – 1 68,8 20,1 6,0 4,8 Areia 
0-4 61,2 28,5 6,3 3,7 Areia 

4-17 83,0 5,2 11,2 0,4 Areia 
17-30 72,0 16,4 0,7 10,8 Areia franca 
30+ 32,0 3,2 34,1 30,6 Franco argilosa 

TR2 
0-5 58,2 27,9 12,0 1,7 Areia 

5-23 73,4 19,5 2,5 4,6 Areia 
23+ 17,9 49,1 7,5 25,3 Franco argilo arenosa 

TR3 
1-5 34,4 51,2 6,0 8,2 Areia 

5-12 73,4 19,5 2,5 4,6 Areia 
12 – 35 17,9 49,1 7,5 25,3 Franco argilo arenosa 
35-48+ 32,0 3,2 34,1 30,6 Franco argilosa 

(*) O código das amostras denomina pela ordem: horizonte–profundidade:  
ex. 4-16 corresponde ao horizonte com 4 – 16 cm de profundidade. 

 

Na Tr4, a maior mudança textural, em termos percentuais, ocorre no 

horizonte com profundidade acima de 30 cm, onde a fração argila apresenta 

valores percentuais de 30,6%.  
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A Tr2 é caracterizada por apresentar textura arenosa em seus 

horizontes superficiais, ocorrendo aumento de argila na profundidade acima de 

30 cm. 

O maior valor percentual da fração argila  encontrado na Tr3 está entre 35 e 48 

cm. de profundidade, a fração areia aumentando em direção da superfície. 

 

Interpretações 
 

A análise conjunta da granulometria das trincheiras dessa 

toposseqüência mostra, de um modo geral, que há um aumento das frações 

argila e silte em profundidade, com a conseqüente diminuição, no mesmo 

sentido, da fração areia (areia grossa + areia fina).  

Os processos de alteração e pedogênese atuais, limitados pela condição 

de aridez do clima, conduziram à formação de um solo com horizontes 

arenosos na superfície e horizontes de estrutura maciça e extremamente dura 

em camadas mais profundas. Esta organização dificulta a penetração de 

raízes, fato que  pode ser relacionado como limitação ao estabelecimento e 

crescimento das plantas, principalmente das de maior porte, o que, associado à 

deficiência hídrica, contribui para a aparência seca da fisionomia da paisagem 

que se manifesta em maior grau na estação seca.  

 
 
IV.1.2.1.4 – Análises mineralógicas 
 

O estudo da mineralogia na toposseqüência 2 (T2) por meio da técnica 

de difração de raios X mostrou que a fração argila tem uma composição com 

pequenas variações ao longo dessa toposseqüência, sobretudo no conjunto de 

alteração. Os difratogramas dessa toposseqüência mostram que, em seus 

solos  os minerais de argila dominantes são caolinita, e ilita, com traços de 

muscovita, vermiculita, clorita, além de apresentarem ainda traços de 

microclina e quartzo. 

A análise dos difratogramas da trincheira 1 (Tr1) mostra que caolinita, 

ilita e os minerais associados variam pouco em profundidade e que, no 

horizonte de superfície, aparecem picos de clorita associados à caolinita e ao 
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quartzo e pequenos picos de magnetita e vermiculita. Na profundidade de 4-16 

cm., desaparece o pico da clorita e surgem picos de albita, associados à ilita e 

a pequenos picos de microclina e montmorilonita. Entre as profundidades de 16 

e 38 cm., o pico de caolinita permanece alto, acompanhado, por ordem 

decrescente em intensidade, de quartzo, ilita, muscovita, montmorilonita e 

magnetita. Já no intervalo de 38 a 48 cm, os picos dominantes de caolinita são 

acompanhados pelos de muscovita e montmorilonita. A partir da profundidade 

de 48 cm, no horizonte de alteração da rocha, aumentam os picos de 

muscovita e vermiculita. Nessa trincheira, os picos de caolinita aumentaram em 

profundidade, enquanto a ilita, que permanece presente em todo perfil, diminui 

(Fig.IV.33). 

A trincheira 4 (TR4), que marca a transição entre os domínios vermelho- 

rosado e cinza-oliváceo, a intensidade da ilita permanece alta, tanto na 

superfície como em profundidade, seguida, em ordem decrescente, pela 

caolinita, quartzo e muscovita, aparecendo picos significativos de vermiculita na 

zona de contato com o horizonte de alteração (Fig.IV.34). 

A trincheira 2 (TR2), localizada na parte média da vertente, difere da 

anterior por apresentar, desde a superfície, picos que indicam ser a ilita o 

mineral de  argila  de  maior  concentração, que permanece  alta por todo o 

perfil, seguido em intensidade pelos picos representativos de caolinita e 

quartzo e por vermiculita e montmorilonita em menor intensidade. Na 

profundidade de 5-23 cm., a intensidade dos picos de caolinita e montmorilonita 

aumenta com relação ao horizonte anterior e aparecem traços de vermiculita 

associados à caolinita. Na profundidade de 14 cm, não há diferenças entre os 

picos de ilita, caolinita, quartzo e muscovita; apenas a intensidade o pico 

vermiculita aumenta (Fig.IV.35). 

A trincheira 3 (Tr3) apresenta, na superfície (1-5 cm), picos de caolinita, 

ilita e quartzo, acompanhados por picos menores de muscovita. No horizonte 

inferior (5-14 cm), os minerais dominantes continuam os mesmos do horizonte 

anterior, seguidos de muscovita e montmorilonita (Fig.IV.36). 
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IV.1.2.1.5 – Descrições petrográficas 

 

A descrição microscópica em lâminas delgadas de uma amostra de 

rocha granítica de um afloramento situado a montante da Tr1 identificou uma 

granulometria de média a grosseira (equigranular), de cor rósea (leucocrática), 

composta essencialmente por quartzo (20%), microclina (45-50%), plagioclásio 

(30-35%), com o teor de anortita em torno de 24%  e biotita (3-7%) (fig.16). 

Esta rocha possui foliação marcada por placas de biotita e faixas quartzo-

feldspáticas com poucos cristais de biotita. Nela destacam-se alguns pórfiros 

de feldspato com até 1,0 cm de tamanho por 0,8 cm de largura, além de placas 

de biotita com até 0,7 cm em seu eixo maior.  

 
Interpretação 
 

A presença desses minerais apontados pela descrição petrográfica nas 

lâminas de solo permite dizer que os solos da Tr1 se desenvolveram a partir da 

alteração da rocha granítica e que a presença de fragmentos desses minerais 

indica um  baixo teor de decomposição, o que pode explicar o desenvolvimento 

destes solos de pouca espessura. O setor a montante desta toposseqüência foi 

instalado sobre sheets graníticos encaixados em estrutura gnáissica, onde os 

solos são avermelhados e menos espessos. Nas faixas de domínio de 

gnaisses, os solos apresentam-se com maior espessura do que nas faixas 

restritas à ocorrência do granito. A vertente apresenta uma litossequência, 

onde a relação solo/litologia observada em campo, através da abertura das 

trincheiras, sugere que os solos presentes nessa unidade geológica sejam 

litodependentes.  

 

IV. 1.2.2 -  Toposseqüência 3 (T3) 
 

A terceira topossequência estudada, a segunda do sistema de solos 

litodependentes, foi instalada para verificar a hipótese já levantada na T2 de 

que haveria uma relação direta entre litologia e o desenvolvimento  dos solos 

na área de estudo.  
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Essa toposseqüência localiza-se, também, na fazenda Cacimba 

Salgada, Distrito de Juá, e foi instalada na vertente oposta em relação ao fundo 

de vale e a 38 metros na direção leste daquela em que se encontra a 

topossequência T2, razão por que as características ambientais são as 

mesmas, com exceção, da cobertura vegetal, composta somente por um 

estrato herbáceo de capim panasco (Aristida sp.). 

As características de superfície entre Tr4 e Tr3 mostram, no seu setor a 

montante, afloramentos de rocha sã a 36 e a 21 m, respectivamente dessas 

trincheiras. Em direção da média encosta, os afloramentos diminuem. Esses 

afloramentos indicaram faixas alternadas de paleossomas e neossomas no 

sentido leste-oeste, ao longo da vertente,  e que influenciaram diretamente na 

formação dos solos da área. Ao longo da topossequência, há fragmentos de 

rochas por toda a superfície, com muito material primário, principalmente 

quartzo e feldspato. Há formação de níveis de cascalheira quartzosa,  

fragmentos que chegam a atingir 32 cm de tamanho. Os afloramentos e os 

níveis de cascalheira diminuem em direção ao setor a jusante da 

toposseqüência. 

  

IV.1.2.2.1- Geometria das organizações 
 

A unidade de relevo em que foi instalada essa toposseqüência exibe um 

segmento levemente côncavo no setor a montante e na parte média, sendo 

ligeiramente convexa no setor a jusante. A declividade é muito pequena (0,1°)  

no setor a montante,  alcançando 0,5° na parte média, chegando a  1,2° a 

jusante, por causa da ruptura do terreno por entalhe de um pequeno córrego. A 

topossequência tem extensão de 150 metros, e nela foram abertas 4 trincheiras 

a 50 metros de distancia  uma da outra (TR1, TR2, TR3 e TR4). As 

organizações no nível da toposseqüência estão representadas na Fig.IV.37. De 

modo geral essa toposseqüência exibe uma simetria da disposição dos 

horizontes, de montante para jusante. Os horizontes de superfície, 

independentemente da sua espessura, capeiam um horizonte de estrutura 

colunar extremamente duro. Nessa estrutura, em alguns perfis, as colunas 

chegam a alcançar 22 cm de altura por 13 cm de largura. É rara a presença de 
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raízes nesse horizonte. Diante dessa geometria, levanta-se as seguintes 

hipóteses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.IV.37: Geometria das organizações pedológicas da toposseqüência 3 (T3) 

 

 

• a superposição do horizonte arenoso sobre o de estrutura colunar 

uniformemente em toda a vertente indica que não ocorre descontinuidade 

litológica ao longo da toposseqüência; 

• a geometria em forma de horizontes paralelos de montante e jusante, sugere 

que eles constituem um conjunto contínuo; 

• a pouca profundidade e a presença de minerais primários em todo perfil 

permite levantar a hipótese de que os solos são originados in locu; 

• as organizações pedológicas demonstram a litodependência no processo de 

gênese dos solos. 

  

 

-Horizonte arenoso; cor bruna-amarelada (10YR 4/4); estrutura 
maciça pouco coesa. 
 
-Horizonte franco-argilosa; cor bruna (10YR4/3) 
 
-Horizonte franco argiloso; cor bruna oliváceo(2,5Y5/4);estrutura 
colunar. 
-Horizonte franco-argiloso, cor bruna olivácea (2,5Y5/4);estrutura 
maciça. 
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As descrições macroscópicas e as análises de laboratório apresentadas 

a seguir tiveram como objetivo comprovar essas hipóteses. 

 

IV.1.2.2.2 – Descrição morfológica das organizações pedológicas 
 

 

A descrição morfológica será feita em detalhes apenas da trincheira 1. 

Como as demais trincheiras da toposseqüência (TR2, TR3 e TR4) são a ela 

semelhantes na quase totalidade de suas características morfológicas, em 

suas descrições serão salientadas apenas as diferenças entre elas e a 

trincheira 1. Essas diferenças se referem às profundidades dos horizontes, que 

variam devido às sutis variações topográficas do terreno,  também como da 

granulometria.   

 

Trincheira 1 (TR1) 
 

Entre 0 e 8 cm de profundidade, o material apresenta  cor homogênea, 

bruno-amarelada-escura (10YR 4/4) e textura arenosa de areia grossa 

cascalhenta com fragmentos de quartzo que alcançam 3,2 cm. Tem estrutura 

maciça pouco coesa, muitos poros provenientes do arranjo de grãos, material 

macio, friável, não plástico e não pegajoso e transição plana e abrupta. 

Entre 8 e 20 cm, o material é de cor bruna (10YR 4/3) e tem  textura 

franco-argilo-arenosa cascalhenta, estrutura colunar grande; muitos poros 

pequenos; material extremamente duro, muito plástico e pegajoso e  transição 

plana e clara. 

Entre 20 e 40 cm: o material é de cor bruno-oliváceo-clara (2,5Y 5/4), 

tendo  textura franco-argilo arenosa; estrutura colunar composta de blocos 

angulares, poros pequenos, material extremamente duro, muito plástico e 

pegajoso e transição plana e clara. 

Entre 40 e 60, a cor é bruno oliváceo (2,5Y 4/4), com  textura franco-

argilo-arenosa, estrutura maciça moderadamente coesa, poros pequenos, 

material extremamente duro, muito plástico e pegajoso e transição ondulada e 

abrupta. 
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A partir de 60 cm, aparece o material de alteração da rocha, saprolito de 

gnaisse. 

 
 
 
 
Trincheira 2 (TR2) 
 

Trincheira com 80 cm de profundidade, tendo de 0 a 15 cm o horizonte 

de superfície de textura arenosa, de  15 a 50 cm um horizonte de estrutura 

colunar de textura franco-argilo-arenosa. A partir de 50 até 80 cm, predomina a 

estrutura maciça de textura  franco-argilo-arenosa e, após  80 cm, o material 

fica em contato com o horizonte de alteração e a textura passa a ser arenosa. 

 

Trincheira 3 (TR3) 
 

O perfil da trincheira 3 tem 75 cm de profundidade, sendo 4 cm de 

horizonte arenoso superficial disposto sobre o horizonte de estrutura colunar, 

que mede aproximadamente 35 cm de espessura. A textura desse horizonte é 

franco-argilo-arenosa. A partir de 40 cm, começa a aparecer  o horizonte de 

textura franco argilo arenosa de estrutura maciça. 

 

Trincheira 4  (TR4) 
 

Esta trincheira mede 64 cm de profundidade, com horizonte superficial 

caracterizado por apresentar textura  arenosa até a profundidade de 14 cm. A 

partir de 14 cm., a textura passa para franco-argilo-arenosa até  44 cm. O 

horizonte inferior apresenta textura arenosa e corresponde ao saprolito. 

 
 
IV.1.2.2.3 – Análises granulométricas 
 

Os resultados contidos na Tabela IV.3 mostram uma pequena variação 

de seus valores, o que indica que há, sob este aspecto, uniformidade entre os 
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horizontes das quatro trincheiras. Os horizontes de superfície apresentam 

valores altos da fração areia, que diminui na direção dos níveis inferiores do 

perfil, alcançando 60% no horizonte de alteração da rocha. No horizonte 

intermediário, é onde estão as maiores percentagens, cerca de 25%, da fração 

de argila. 

 

 

 

Tabela IV.3: Granulometria da toposseqüência 3 (T3). 

Frações Granulométricas (%) 
Amostra/ 

Profundidade 
(cm) Areia 

grossa 
Areia 
fina Silte Argila 

Classe textural 

TR1 
0- 08 60,5 23,3 10,4 5,7 Areia 
08-10 55,4 19,2 6,1 19,3 Franco arenosa 

10 – 21 50,5 19,0 5,1 24,8 Franco argilo arenosa 
21-31 49.8 20,9 9,8 19,5 Franco arenosa 
31 –41 37,9 29,0 8,4 24,6 Franco argilo arenosa 
41-51 48,9 26,0 10,8 14,3 Areia franca 

TR2 
0-10 48,7 38,9 6,5 5,9 Areia 

11-21 42,8 32,9 4,7 19,6 Franco arenosa 
21-31 47,3 28,4 2,0 22,3 Franco argilo arenosa 

31 – 41 39,9 32,8 6,8 20,5 Franco argilo arenosa 
41 – 51 37,2 29,4 10,7 22,7 Franco argilo arenosa 
51 –61 58,3 24,2 10,8 6,6 Areia 

TR3 
40-50 43,8 27,5 8,4 20,1 Franco argilo arenosa 

TR4 
0 –14 33,4 47,8 8,2 10,7 Areia franca 

14 –24 40,8 27,8 6,7 24,7 Franco argilo arenosa 
24 –34 44,3 28,5 5,4 21,8 Franco argilo arenosa 
34 – 44 54,8 19,0 13,6 12,6 Areia franca 
44 –54 65,8 25,1 5,0 4,2 Areia 
54 – 64 60,7 28,2 6,4 4,8 Areia 

(*) O código das amostras denomina pela ordem: horizonte – profundidade; ex. 4-16 

corresponde ao horizonte com 4 – 16 cm de profundidade. 
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Para determinação da classe textural de cada horizonte (Tabela IV.4), 

foram estimadas, por calculo da média ponderada, as suas frações 

granulométricas, fazendo-se uma correspondência entre espessura e 

localização do horizonte e as camadas do solo indicadas na Tabela IV.3.  

 

 

 

Tabela IV.4: Granulometria dos horizontes da Toposseqüência 3 (T3) 

Frações Granulométricas (%) 
Horizonte* / 

Profundidade 
(cm) 

Areia 
grossa 

Areia
fina Silte Argila Classe textural 

TR1 

0- 08 60,5 23,3 10,4 5,7 Areia 

08-20 53,0 19,1 5,5 22,1 Franco argilo arenosa 

20 – 40 43,9 25,0 9,1 22,1 Franco argilo arenosa 

40-60 48,9 26,0 10,8 14,3 Areia franca 

TR2 

0-15 46,7 36,9 5,5 10,5 Areia franca 

15-50 41,7 30,6 6,2 21,5 Franco argilo arenosa 

50-80 58,3 24,2 10,8 6,6 Areia 

TR3 

40-50 43,8 27,5 8,4 20,1 Franco argilo arenosa 

TR4 

0 –14 33,4 47,8 8,2 10,7 Areia franca 

14 –44 46,6 25,1 8,6 19,7 Franco arenosa 

44 –60 63,9 26,3 5,5 4,4 Areia 

60+ 60,7 28,2 6,4 4,8 Areia 

(*) O código dos horizontes denomina pela ordem: horizonte – profundidade; ex. 4-16 
corresponde ao horizonte com 4 – 16 cm de profundidade. 
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IV.1.2.2.4-  Análises químicas 
 

Essas análises foram realizadas em 18 amostras de solos 

correspondentes às diferentes trincheiras da toposseqüência 3, do sistema de 

solos litodependentes. Os resultados obtidos estão na Tabela IV.5. 

Pode-se observar uma predominância de SiO2, seguido por Al2O3, FeO3, 

CaO, Na2O e K2O, enquanto os outros elementos, TiO2, MnO e P2O5 não 

correspondem nem a 1%.  

 
Tabela IV.5 – Análises químicas por fluorescência de raios X dos solos da  T3 

(*) O código das amostras denomina pela ordem horizonte – profundidade; ex. TR1- 0 -5 
corresponde ao horizonte 0 – 5 cm de profundidade. 

 

 

Composição química (%) Horizonte/ 
Profundidade 

(cm) SiO2 TiO2 Al2O3 FeO3, MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 LOI Soma

TR1 

0-5 84,45 0,32 6,98 1,83 0,04 0,23 1,06 1,48 1,23 0,04 2,34 100,01

5-10 80,54 0,48 8,92 2,86 0,03 0,44 0,82 1,17 0,98 0,02 3,75 100,03

10-31 78,41 0,54 10,03 3,01 0,04 0,81 1,28 1,57 0,98 0,04 3,36 100,00

31-41 65,87 0,86 14,84 4,97 0,06 2,23 2,24 2,50 1,55 0,13 4,75 100,03

41-61 57,23 1,13 16,84 6,57 0,11 3,40 4,89 3,95 2,39 0,31 3,20 100,02

TR2 

0-10 83,20 0,28 7,80 1,99 0,14 0,18 0,90 1,37 2,22 0,03 1,89 99,99 

11-31 78,50 0,51 9,65 2,68 0,07 0,34 0,88 1,29 1,51 0,02 4,53 100,00

31-41 74,41 0,67 12,01 3,34 0,05 0,83 1,55 1,78 1,48 0,03 3,88 100,02

41+ 62,15 0,84 16,57 5,02 0,11 2,82 2,97 3,50 1,93 0,21 3,88 100,00

TR3 

-0-10 70,35 0,64 14,06 3,80 0,07 0,78 1,82 2,37 1,21 0,04 4,88 100,01

10-30 65,52 0,86 16,41 4,65 0,05 1,52 2,11 2,56 1,03 0,12 5,20 100,01

30-40 62,90 0,88 17,26 5,15 0,06 2,11 2,34 2,93 1,27 0,17 4,97 100,03

40-50 54,28 0,95 20,80 5,69 0,04 2,77 4,17 4,26 1,78 0,30 4,99 100,03

TR4 

0-14 74,48 0,51 12,29 3,01 0,05 0,55 1,72 2,37 1,57 0,05 3,42 100,01

14-24 72,35 0,68 13,11 3,91 0,09 0,75 1,49 2,04 1,08 0,04 4,46 100,00

24-34 71,83 0,70 13,39 3,83 0,05 1,04 1,79 2,32 1,00 0,05 4,04 100,03

34-44 67,02 0,76 15,40 4,35 0,05 1,75 2,71 3,30 1,09 0,11 3,46 100,01

44-74 62,21 0,93 16,70 5,39 0,05 2,84 4,75 3,97 1,70 0,29 2,21 100,03
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Os dados da Tabela IV.5 mostram que em todas as trincheiras os 

valores de SiO2 aumentam em direção à superfície, enquanto Al2O3
 e o FeO3,

  

ao contrário, aumentam em profundidade. No horizonte superficial, o CaO, 

Na2O e K2O apresentam valores que diminuem da superfície até uma dada 

profundidade para, em seguida, aumentarem em direção às camadas mais 

profundas.  Ao longo da toposseqüência esse comportamento se repete em 

todas as trincheiras (Fig.IV.38).  

 

Interpretação 
 

Os resultados das análises químicas mostram um comportamento 

uniforme dos compostos minerais entre as trincheiras. Os horizontes arenosos 

de superfície apresentam os maiores teores de  SiO2, com a relação SiO2/Al2O3 

sendo 8/1, o que  indica predomínio de um esqueleto quartzoso.  A 

percentagem de Si02 diminui com a profundidade, enquanto as dos demais 

compostos, a exceção de Ca0, Na20 e K20, aumentam na mesma direção. No 

horizonte superficial CaO, Na2O e K2O apresentam valores que diminuem da 

superfície até uma dada profundidade para, em seguida, aumentarem em 

direção às camadas mais profundas das trincheiras. O comportamento destes 

três compostos pode ser interpretado com base na ciclagem de nutrientes 

discutida em Odum (1985) e Kiehl (1979). Por este processo, os nutrientes 

absorvidos palas raízes em camadas mais profundas do solo são transferidos 

para as partes aéreas das plantas. Estas, ao fenecerem, caem na superfície do 

solo onde são submetidas à decomposição, liberando aí os minerais, o que 

explicaria o aumento de suas concentrações nas camadas superficiais das 

trincheiras. 

O aumento da concentração dos compostos, à exceção de SiO2, em 

profundidade, até o horizonte de alteração da rocha, seria devido à 

intemperização da própria rocha, que é o material de origem do solo e, 

portanto, .a fonte desses elementos. 

Dessa forma a análise química - aliada à descrição petrográfica das 

amostras de rocha que formam a base das trincheiras e de sua composição 

química (Quadro IV.2) - corroboram a hipótese de que esses solos são 
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originados a partir da alteração da rocha in situ, que conferiu aos horizontes 

dos setores a montante e a jusante uma relação de litodependência. 

Quadro IV.2: Minerais formadores do substrato rochoso da área de 

estudo. 

Minerais Composição química 
Quartzo SiO2 

Muscovita KAl2 (AlSi3O10) (OH)2 
Biotita K(MgFe)3 (AlSi3O10) (OH)2 

Microclina K(AlSi8O8) 
Anortita CaAl2Si2O8 

   Fonte: Dana (1978) 
 
V.2- Análises petrográficas 
 

A análise petrográfica das rochas que constituem o material de origem 

dos solos da toposseqüência 3 do sistema de solos litodependentes, conduzida 

pelo estudo microscópico de lâminas da amostra de um afloramento de rocha 

gnáissica, situado a 21 metros da trincheira 2, identificou: quartzo (10-15%), 

plagioclásio (50-55%, com teor de anortita ≅ 28%), biotita (15-20%), opacos 

(≅5%), apatita (<1%), calcita (≅1%), mica branca (≅2%) e epidoto (≅1%) 

(Fig.IV.39). 

As observações petrográficas dessa amostra revelam que o quartzo ribbons, 

devido a deformação da sua estrutura cristalina, apresenta extinção ondulante, 

desenvolvimento em subgrãos e bandas de deformação. Localmente, os 

cristais se apresentam com contatos retos poligonalizados. O plagioclásio 

encontra-se sausuritizado (Fig.IV.39B,D) com extinção ondulante e geminação 

lamelar. O grau de sausuritização (transformação dos feldspatos plagioclásios, 

alterados em epidoto, mica branca etc)  permite supor que calcita, mica branca 

e epidoto são produtos de alteração do plagioclásio. Observa-se, ainda, que 

algumas biotitas esverdeadas (ferrosa) possuem clivagem deformada e 

extinção ondulante.  

Os teores de anortita, calculados para os diferentes níveis de alteração 

do plagioclásio, registraram os seguintes valores: muito alterado = 28%, sem 

alteração = 30%, borda alterada = 26%, centro do plagioclásio alterado = 32%. 

O teor de anortita do plagioclásio ficou em torno de 24%. 
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Para melhor compreensão da relação solo/litologia, em função dos solos e da 

natureza do substrato rochoso da área de estudo, foi aberta uma trincheira 

sobre uma ocorrência de granito. para verificar se os solos sobre ela 

desenvolvidos são semelhantes aos encontrados nas faixas graníticas da 

toposseqüência 2.  Para isto, realizou-se uma análise microscópica de amostra 

de um  afloramento granítico situado a 3 km da toposseqüência 3, análise  que 

revelou a seguinte composição da rocha: quartzo (20-30%), microclina (30-

35%), plagioclásio (20-25%), muscovita (≅2%), opacos (<1%), apatita (<!%), 

zircão (<1%), mica branca (sericita) (≅3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(A) – composição mineralógica da rocha; (B,D) - sausuritização do plagioclásio; (C) – 
composição mineralógica do neossoma 
Fig.IV.39 – Fotomicrografias de lâminas petrográficas do sistema de solos 

litodependentes. 

 

 

As observações petrográficas mostram o quartzo com extinção 

ondulante e desenvolvimento dos cristais em subgrãos, o que chega a formar 

bandas de deformações. Os minerais apresentam-se com aspecto de 

milonitização. O plagioclásio exibe intensa sausuritização que é demonstrada 
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pela presença de epidoto e mica branca proveniente de sua alteração. A 

microclina apresenta-se com intercrescimento pertítico com alguns cristais 

mesopertíticos e extinção ondulante. A biotita mostra-se bem alterada nos seus 

fragmentos encontrados dentro da muscovita. 

Essas análises revelaram que a rocha possui composição mineralógica 

assemelhada à que é encontrada na trincheira 1 do setor a montante da T2, e 

que os solos desenvolvidos sobre ambas são  vermelho-rosados, com 

características semelhantes nas duas localidades. 

A ocorrência da relação solo/litologia observada nessa vertente decorre 

do fato de os solos estarem relacionados diretamente com a litologia. O 

desenvolvimento dessa cobertura pedológica sobre o domínio do gnaisse é 

evidenciado pelas observações feitas em campo e em lâminas delgadas de 

solos, como também através de análises granulométrica e química. Essa 

relação de dependência, litologia/solo pôde, ainda,  ser observada em uma 

trincheira com 100 metros de comprimento, localizada  a 10 km da entrada do 

Juá, na fazenda Fumo, disposta sobre rochas paraderivadas granito/gnaisse 

(Fig. IV.40). Nessa trincheira, sobre o domínio do gnaisse, originou-se um solo 

mais profundo, enquanto que sobre o domínio do granito, os solos encontrados 

são incipientes.  

 
      Fig. IV.40: Trincheira aberta sobre o domínio de rochas graníticas e 
                        gnáissicas 
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Interpretação 
 

O substrato rochoso mapeado como sendo constituído por lentes de 

rochas graníticas (neossomas) encaixadas em rochas gnáissicas 

(paleossomas), aliado à análise petrográfica que mostra que plagioclásio 

salsutirizado da amostra de rocha gnáissica é mais antiga por apresentar 

núcleo mais cálcico e borda mais sódica e o processo de milonitização da 

segunda amostra granítica, indica que os minerais se posicionam na zona de 

cisalhamento. Estas evidências demonstram que a vertente é constituída por 

uma litosseqüência  e, que os diferentes  solos da toposseqüência refletem 

essa associação. Essas observações contribuem para supor que os solos são 

formados in situ, o que, sob as condições do clima atual, resulta na gênese de 

solos delgados, pouco  desenvolvidos, com bastantes minerais primários e que, 

pelo conjunto dessas características morfológicas, não são adequados para o 

desenvolvimento de uma vegetação ecologicamente mais exigente. 
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CAPÍTULO V -  DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
_______________________________________________________________

__ 
 

 

Os resultados da análise integrada dos componentes geoambientais 

mostram uma complexidade ambiental que determina na área de estudo a 

ocorrência de condições de semi-aridez acentuada dentro do contexto semi-

árido cearense, (toposseqüências de Missi e Juá, no Município de Irauçuba). 

Esta condição de semi-aridez é causada pela sua localização  frente a vertente 

a sotavento, na zona de sombra de chuva da serra de Uruburetama, num 

regime climático em que a evapotranspiração é elevada em conseqüência das 

altas temperaturas que  ali ocorrem.    

Esta acentuação da semi-aridez conduz a uma situação em que, pela 

baixa umidade no ambiente, há limitação da intensidade das reações químicas, 

numa situação em que as altas temperaturas favorecem o intemperismo físico 

das rochas, o que implica, nestas condições climáticas atuais, na formação de 

solos pouco evoluídos. Concomitante com a formação desses solos, e em 

associação com eles, o clima permite o  desenvolvimento de uma cobertura 

vegetal com características morfofisiológicas que exercem papel incisivo sobre 

os processos pedogenéticos e sobre a fisionomia da paisagem.  

A paisagem, que se encontra numa situação de equilíbrio que prevalece 

no sistema geoambiental da área de estudo, apresenta-se com aspecto seco,  

através da caducifolia de sua vegetação, lembrando um “semi-deserto”.   

Essa trama complexa impõe uma fragilidade natural que implica em 

limitações ao uso do solo, sendo ampliada quando ocupado e utilizado pelo  

homem, principalmente com o uso de tecnologias rudimentares e inadequadas.  

Os resultados dos estudos das organizações pedológicas nas 

localidades de Missi e Juá (Cacimba Salgada), sob a ação integrada dos 

componentes geossistêmicos, mostram interações que sugerem interpretações 

a respeito de distintos processos pedogenéticos ocorrentes em suas coberturas 

pedológicas . 
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Os resultados dos estudos da toposseqüência no Missi (T1) levaram a 

formulação de hipóteses segundo as quais ela evoluiu com a formação de dois 

setores em discordância genética e de funcionalidade: o setor a montante, 

formado in situ, e o setor a jusante com características pedogenéticas que 

atestam a sua origem a partir de material alóctone.    

A trincheira 1 (Tr1) do setor a montante apresenta características de 

uma evolução in situ, marcada pela presença reliquiar de nódulos ferruginosos. 

Esses nódulos podem evidenciar a ação de mecanismos de pedogênese 

química peculiares de clima mais úmido do que o atual. Estudos comparativos 

relacionando os materiais que ocorrem em montante e aqueles que recobrem o 

setor a jusante, assim como a inexistência de nódulos ferruginosos neste setor, 

conduzem a uma interpretação que diverge de uma evolução in situ e leva a  

supor que houve uma pedogênese a partir de processos de erosão e 

deposição do material do setor a montante. Estes processos podem estar 

relacionados à variação climática que possibilitou a evolução 

morfopedogenética da cobertura de jusante, a partir do material erodido e 

transportado do setor a montante, sem formação dos nódulos ferruginosos. O 

fato de não terem sido encontradas relíquias da fase ferruginosa neste setor 

pode significar que os nódulos ferruginosos não se desenvolveram ou que 

esses testemunhos foram destruídos. 

Assim, a evolução dessa toposseqüência estaria relacionada ao  evento 

paleoclimático que, segundo Mabessone (1975),  atingiu o Nordeste brasileiro. 

De acordo com esse autor, no Terciário, durante o Plioceno-Pleistoceno, 

vigoraram condições climáticas semi-áridas interrompidas por período úmido.. 

Pode-se, então,  sugerir que o domínio nodular, observado na parte montante 

da vertente, é o mais antigo, e sua formação teria ocorrido no período de clima 

mais úmido. O setor a jusante, com material idêntico ao dos horizontes 

superiores de montante mas sem os nódulos, seria mais recente, tendo 

evoluído em condições semi-áridas posteriores. Significando ser a 

ferruginização com formação de nódulos o processo pedogenético dominante 

que levou à formação do solo da trincheira 1 foi a ferruginização. Este solo, 

anteriormente mais espesso, tem sido retrabalhado pela erosão e por 

deferruginização, processos que o conduziram à atual condição de 

desequilíbrio.  
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Dessa maneira, pode-se entender a evolução dessa toposseqüência da 

seguinte forma: A trincheira 1 do setor a montante com nódulos ferruginosos se 

formou sob condições climáticas mais úmidas do que as atuais. No 

desenvolvimento de seus horizontes atuaram processos químicos que 

permitiram maior aprofundamento do perfil de solo e a ferruginização. Em 

determinado momento dessa evolução, houve a passagem do clima úmido 

para o seco. Com o aumento da aridez se estabelece na área uma vegetação 

mais aberta que possibilitou a instalação de um sistema de erosão capaz de 

remover os horizontes superficiais da topografia  elaborada em clima mais 

úmido. Então, a cobertura pedológica na trincheira 1 rebaixou-se, sendo 

removido o seu topo para depositar-se no setor a jusante, conservando,  

contudo, a organização de seus horizontes e suas estruturas nodulares, que 

são mantidas como relíquias (Fig.IV.41).  

 

Fig.IV.41: evolução da toposseqüência 1 (T1)  

 

Os resultados das análises estruturais do setor a montante mostram em 

síntese que: 

1 – a atuação de uma mudança pedogenética mais antiga comandada por um 

clima mais úmido é evidenciada pela morfologia dos solos, a qual exibe 

diminuição dos nódulos diminuem, tanto em quantidade como em tamanho, em 

direção à superfície e pelas pontuações ocres nos materiais de jusante, 

confirmando que esses nódulos não se formam nas atuais condições climáticas 

mas se destroem. Este fato é apoiado em estudo micromorfólogico, pelo qual 

as descolorações periféricas dos nódulos são entendidas como decorrente da 

remoção e remobilização do ferro por processo de deferruginização. 

1

2

1 - antiga topografia do terreno
2 - topografia atual
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2 - a área de estudo possui uma história pedogenética atual incipiente e que 

evoluem com o desenvolvimento de horizontes arenosos. Isto é comprovado 

pela presença de grãos minerais com estrutura petrográfica preservada, 

indicando uma baixa decomposição química da rocha. A baixa umidade no 

ambiente, que não propicia a alteração química, é indicada pela rugosidade 

das paredes internas dos canais (vazios) que demonstram a pouca 

movimentação de água no solo. O predomínio do fundo matricial composto por 

um esqueleto quartzoso é próprio dessa evolução atual. 

Os resultados das análises estruturais do setor a jusante mostram em síntese: 

1 – a instalação de sistema pedológico associado à ocorrência de processos 

deposicionais. Essa hipótese é confirmada pela classe textural de seus 

horizontes superiores semelhantes ao material de superfície do setor a 

montante. 

2 -  presença de grãos minerais com estrutura petrográfica semelhante aos 

encontrados no setor a montante; e 

3 – ausência de nódulos ferruginosos. 

Como pode ser visto, os resultados da análise estrutural da 

toposseqüência no Missi (T1) apóiam as hipóteses formuladas no estudo da 

interação clima-relevo-solo de que  o solo do setor a montante foi formado a 

partir de uma pedogênese mais química favorecendo a formação de nódulos. 

Com a instalação de um clima mais seco, este passou a comandar uma nova 

pedogênese, pelo desgaste desse setor e a conseqüente formação do setor a 

jusante a partir da deposição do material de montante. O setor de jusante 

evoluiu pedologicamente em equilíbrio com as condições climáticas atuais.  

As toposseqüências 2 e 3 quando comparadas com a toposseqüência 1 

do Missi, apresentam como diferença fundamental o fato de não possuírem, no 

interior de suas coberturas, nódulos ferruginosos. originados em condições 

climáticas mais úmidas que antecederam as atuais. Este fato indica que os 

solos das toposseqüências 2 e 3 se formaram sob condições climáticas de 

semi-aridez atuais, sendo, portanto, solos recentes.  

Considerando que as atuais condições climáticas do local, expressas 

pelo  volume pluviométrico médio anual inferior a 600 mm/ano, número de 

meses secos maior que 10, índice efetivo de umidade menor do que – 49,9% e 

evapotranspiração potencial entre 1600 e 1650 mm/ano, não permitem que as 
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transformações químicas que ocorrem em processo pedogenético aqui se 

efetivem intensamente, mas favorecem o intemperismo físico como processo 

dominante na sua evolução genética. Por essas razões, esses solos são pouco 

desenvolvidos, com horizontes superficiais arenosos. 

Nessas toposseqüências, as organizações pedológicas demonstram 

uma associação litologia/solo refletida nas características morfológicas das 

coberturas. A presença de minerais primários observados nas análises 

microscópicas  em lâminas delgadas de solos da toposseqüência 2 indicam 

que estes solos são provenientes de uma pedogênese recente e que estão em 

equilíbrio pedobioclimático, de acordo com a noção de equilíbrio proposta por 

Boulet et al. (1994), ao preceituarem   ... as coberturas pedológicas em 

equilíbrio são aquelas constituídas pela associação cobertura-relevo. Não 

apresentam discordâncias de horizontes e apresentam variações laterais 

progressivas, acompanhando a vertente. A diferenciação pedológica é, assim, 

essencialmente vertical, com as estruturas a derivarem umas das outras 

durante o aprofundamento das frentes (limite de penetração de um horizonte 

em outro, de descontinuidade e de movimento).   

A conjugação das condições geológicas, climáticas, pedológicas, 

geomorfológicas e biogeográficas explica a fisionomia seca da paisagem. A 

interferência humana, pelo uso do solo e da vegetação, contribui com o 

aumento do seu aspecto “seco”, mas a ação antrópica neste meio não parece 

afetar os mecanismos naturais que geraram a atual paisagem de Irauçuba, 

considerada como indicadora de desertificação (BOAVENTURA, CHAVES, 

SANTOS, 1986). Como a desertificação é um processo que causa 

transformações naturalmente irreversíveis nos ecossistemas,  resultando, não 

só na mudança de cenário, mas, sobretudo,  na funcionalidade dos seus 

elementos (HARE, 1985) e, desde que a análise estrutural da cobertura 

pedológica da região indica a existência de um equilíbrio pedobioclimático, a 

condição dos sistemas pedológicos de Irauçuba resulta numa fisionomia que 

parece com a de um deserto como os de Sonora e Mohave, nos Estados 

Unidos (RAVEN, EVERT E EICHORN, 1992)  

Portanto, pode-se considerar a possibilidade da área encontrar-se em 

evolução natural dentro de um equilíbrio dinâmico entre os elementos que 

constituem a sua paisagem.   
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