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RESUMO 

GÊNESE DO RELEVO ENTRE A SERRA DA FARTURA E RIO CHAPECÓ – 

PLANALTO DAS ARAUCÁRIAS: O CASO DA SUPERFÍCIE GEOMORFOLÓGICA 

DE ABELARDO LUZ (SC) 

 
A presente dissertação busca compreender a evolução das formas de relevo no 

setor entre a Serra da Fartura e o rio Chapecó (Abelardo Luz – SC), localizada na 

superfície geomorfológica de Abelardo Luz, VI, Planalto das Araucárias. Para tanto 

seguiu-se duas frentes de investigação: a caracterização dos materiais que 

compõem a formação superficial representativa da área e a análise 

fluviomorfométrica da drenagem atual. Para atingir o objetivo da pesquisa foram 

realizadas análises em campo, em laboratório e gabinete. Na descrição de campo 

identificou-se os horizontes da formação superficial através da cor, textura, estrutura 

e consistência. Já em laboratório foram realizadas análises granulométricas, química 

de rotina, densidade de partículas, química analítica (10 principais óxidos), teores de 

ferro (livre, total e amorfo) e a mineralogia por difração de raios-X. A formação 

superficial possui dez metros de espessura, sendo que destes, seis metros e meio 

estão expostos em corte de estrada e três metros e meio foram descritos através de 

sondagem manual com trado holandês. Foram identificados os horizontes: Ap (0 – 

30 cm); AB (30 – 70 cm); BA (70 – 140 cm); Bw1 (140 – 420 cm); Bw2 (420 – 700 

cm); BC (700 – 860 cm); CB (860 – 950 cm) e C (950 – 1000 cm). Através das 

características físicas e químicas de rotina, o solum pode ser classificado como 

Latossolo Vermelho Distrófico, caráter Alumínico. A análise da química de rotina 

mostra que não há um ordenamento crescente dos cátions básicos em 

profundidade, demonstrando assim ser um solo alóctone na parte mais superficial 

(até aprox. 6 m). A química analítica confirma os dados da química de rotina, 

demonstrando este não ordenamento crescente das bases em profundidade. Os 

valores Ki e Kr atestam uma formação bem intemperizada desde a base, indicando 

novamente material alóctone na parte superficial e autóctone na base. Os dados das 

análises de ferro através da razão Fed-Feo/Fet demonstram que o estágio de 

intemperismo da formação superficial é evoluído. A mineralogia por difração de 

raios-X apresentou minerais do tipo quartzo, hematita, magnetita, gibbsita, anatásio, 

cristobalita e goetita, e argilominerais do tipo caulinita e vermiculita e/ou clorita. A 

presença da gibbsita em todo o solum, indica que há dessilicatização parcial 

(monossialitização) até a dessilicatização total (alitização). A análise 

fluviomorfométrica da drenagem indica movimentação de blocos na área de estudo, 

sendo que a Serra da Fartura se caracteriza como bloco ascendente e deste a calha 

do rio Chapecó tem-se bloco subsidente. Por fim, os resultados das análises indicam 

ocorrência de justaposição dos modelos de etchplanação e pediplanação e que a 

formação superficial possui mais que uma gênese (poligenético) na área de estudo. 

Palavras-chave: Formações superficiais; superfícies geomorfológicas; 

fluviomorfometria; pedogeoquímica. 
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ABSTRACT 

RELIEF GENESIS BETWEEN FARTURA MOUNTAIN (SERRA DA FARTURA) 

AND RIVER CHAPECÓ – PLANALTO DAS ARAUCÁRIAS: THE ABELARDO LUZ 

(SC) GEOMORPHOLOGICAL SURFACE CASE. 

 

This dissertation seeks to understand the evolution of landforms in the sector 

between Fartura Mountain and the River Chapecó (Abelardo Luz - SC), located on 

the geomorphological surface of Abelardo Luz, Plateau of Araucárias. Therefore it 

follows two research fronts: the characterization of the materials that make up the 

superficial formation representative of the area and fluvial-morphometric analysis of 

the current drainage. To achieve the objective of the research analysis in the field, in 

the laboratory and in the cabinet were carried out. In the field description was 

identified the horizons of superficial formation through color, texture, structure and 

consistency. In laboratory granulometric, routine chemistry, particle density, analytical 

chemistry (10 leading oxide), iron content (free, total, amorphous) and mineralogy by 

X-ray diffraction analyzes were performed. The superficial formation is ten meters 

thick, and of these, six meters and half are exposed in roadblock and three and a half 

meters were described by manual probing with Dutch auger. The horizons have been 

identified: Ap (0-30 cm); AB (30 - 70 cm); BA (70 - 140 cm); Bw1 (140-420 cm); Bw2 

(420-700 cm); BC (700-860 cm); CB (860-950 cm) and C (950-1000 cm). Through 

the physical and chemical routine characteristics, the solum may be classified as 

Oxisoil, aluminum character. The routine chemical analysis shows that there is not an 

increasing order of basic cations in depth, thus showing to be an allochthonous soil, 

in the most superficial part (up to about 6m). The chemical analysis confirms the 

routine chemistry data, demonstrating that not increasing order of depth basis. The Ki 

and Kr values attest well weathered formation from the base, indicating again 

allochthonous material in the superficial part and autochthonous in the base. Data 

from iron analyzes by Fed-Feo / Fet reason show that the weathering of the 

superficial formation is evolved. Mineralogical by X-rays showed mineral quartz type, 

hematite, magnetite, gibbsite, anatase, cristobalite and goethite and clay minerals of 

the kaolinite and vermiculite and / or chlorite type. The presence of gibbsite in any 

Solum, indicates that there is partial desilicatization (monosialitization) up to a total 

desilicatization (alitização). The fluvio-morphometric analysis of drainage indicates 

movement blocks in the study area, and the Serra da Fartura is characterized as a 

rising block. Subsident block is found from this point up to the channel of river 

Chapecó. Finally, the analysis results indicate the occurrence of overlap of models 

etchplanation and pediplanation and that the superficial formation  has more than 

one polygenetic genesis in the study area. 

Keywords: superficial formations; geomorphic surfaces; fluvial morphometry; 

Plateau of Araucarias, pedogeochemistry. 

 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1. Superfícies geomorfológicas reconhecidas ao longo da Serra da Fartura 

– Planalto das Araucárias. ........................................................................................ 16 

FIGURA 2. Perfil de alteração e solum. O – Horizonte O; A – Horizonte A; B – 

Horizonte B; C – Horizonte C; R – Rocha sã............................................................. 20 

FIGURA 3. Série de Goldich para a estabilização dos minerais primários. ............... 21 

FIGURA 4. Argilominerais do grupo 1:1 e 2:1. .......................................................... 28 

FIGURA 5. Sequência de aplainamento do relevo segundo W. M. Davis (1899). ..... 33 

FIGURA 6. Contraste entre back-wearing (A), proposta por Penck e down-wearing 

(B), proposta por Davis. ............................................................................................ 34 

FIGURA 7. Perfil esquemático da evolução de um pediplano. .................................. 35 

FIGURA 8. Diferença entre Pediplanação e Peneplanação. ..................................... 36 

FIGURA 9. Modificação no sistema. ......................................................................... 37 

FIGURA 10. Processo de etchplanação, demonstrando a superfície exumada de 

lavagem na porção superficial e superfície de intemperismo basal em subsuperfície.

 .................................................................................................................................. 38 

FIGURA 11. Mapa de hidrografia da área de estudo. ............................................... 42 

FIGURA 12. Quadro para identificação das características dos padrões de 

drenagem. O quadro apresenta a densidade, sinuosidade, angularidade, tropia, 

assimetria e por último, formas anômalas que se pode ter em um padrão de 

drenagem. ................................................................................................................. 44 

FIGURA 13. Localização da área de estudo e relevo (dados do sensor Shuttle Radar 

Topography Mission – SRTM). Área de estudo entre as cotas 801 a 900m. ............ 47 

FIGURA 14. Mapa de geologia da área de estudo. (Modificado de CPRM, 2014). ... 48 

FIGURA 15. A – Rocha intermediária do tipo andesito (Fonte: A – MACHADO, et al., 

[on-line] acesso em 10 de março de 2015. Disponível em: 

<http://www.rc.unesp.br/museudpm/rochas/magmaticos/andesito.html); B – Rocha 

da área de estudo coletada em campo (Foto: Leonel Manfredini). ........................... 49 

FIGURA 16. Climograma da área de estudo, série temporal de 30 anos. ................ 51 



10 
 

FIGURA 17. Climograma da região de Clevelândia. ................................................. 52 

FIGURA 18. Unidades de Relevo na área de estudo. (Modificado de CPRM, 2014).

 .................................................................................................................................. 53 

FIGURA 19. Aspecto da área de estudo (Abelardo Luz – SC). Foto: Marga Eliz 

Pontelli; Setembro/2014. ........................................................................................... 53 

FIGURA 20. Declividade da área de estudo.............................................................. 54 

FIGURA 21. Solos da região da área de estudo. ...................................................... 55 

FIGURA 22. Formação superficial descrita em campo (P2) mais representativa da 

superfície em estudo.          Janelas descritas no P2. ............................................... 57 

FIGURA 23. Difração de raios-X por um cristal, onde ―θ‖ é o ângulo do raio incidente 

com a superfície, ―d‖ é a distância entre dois planos paralelos e ―d.sen θ‖ é a 

diferença de caminho seguido por duas reflexões originárias de planos sucessivos.

 .................................................................................................................................. 61 

FIGURA 24. Índice de Relação Declividade-Extensão (RDE) por trecho .................. 64 

FIGURA 25. Aspecto do relevo em patamares dissecados no setor entre Serra da 

Fartura e calha do rio Chapecó (Pn= pontos de descrição da cobertura superficial; A-

---B: segmento de perfil topográfico da figura 26-A). (Organização: Leonel 

Manfredini) ................................................................................................................ 66 

FIGURA 26. Morfologia dos patamares dissecados nas superfícies VII, VI e V (A); 

aspecto da cobertura superficial ao longo do setor de patamares (B). (Organização: 

Marga Eliz Pontelli - modificado de PONTELLI et al., 2015). .................................... 67 

FIGURA 27. Distribuição das classes granulométricas e esboço da cobertura 

superficial na formação superficial representativa da superfície de Abelardo Luz (P2). 

(Organização: Leonel Manfredini) ............................................................................. 70 

FIGURA 28. Mapa da distribuição de pontos de coleta de amostram de rochas do 

setor estudado. A.R.: Amostra de Rocha. ................................................................. 77 

FIGURA 29. Difratograma dos materiais no horizonte AB. ....................................... 83 

FIGURA 30. Difratograma dos materiais no horizonte BA. ....................................... 84 

FIGURA 31. Difratograma do horizonte Bw1 - topo. ................................................. 85 

FIGURA 32. Difratograma do horizonte Bw1 - Centro. .............................................. 85 

FIGURA 33. Difratograma na transição entre Bw1 e Bw2. ........................................ 85 



11 
 

FIGURA 34. Difratograma dos materiais no horizonte Bw2 - centro. ........................ 86 

FIGURA 35. Difratograma dos materiais na base do horizonte Bw2. ........................ 86 

FIGURA 36. Difratograma dos materiais no horizonte transicional BC. .................... 87 

FIGURA 37. Mineralogia no volume transicional CB. ................................................ 87 

FIGURA 38. Difratograma dos materiais correspondentes ao horizonte C. .............. 88 

FIGURA 39. Mapa da rede de drenagem e as estruturas identificadas .................... 91 

FIGURA 40. Mapa de RDE cruzando com as estruturas litológicas .......................... 93 

FIGURA 41. Gráfico do perfil longitudinal do rio Lajeado Grande ............................. 94 

FIGURA 42. Gráfico do perfil longitudinal do rio Lajeado das Éguas ........................ 95 

FIGURA 43. Mapa de RDE/SOLO da região da área de estudo ............................... 96 

FIGURA 44. Bloco Ascendente, Bloco Subsidente e ponto de descrição dos 

materiais. ................................................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

Quadro 1. Padrões de drenagem e suas características. ......................................... 40 

Quadro 2. Atributos físicos dos materiais na formação superficial – P2 .................... 72 

 

Tabela 1. Mobilidade relativa dos constituintes das rochas de acordo com Polynov 

(1937) adaptado por Loughman (1969) ..................................................................... 23 

Tabela 2. Percentual dos elementos maiores que compõem as rochas ígneas. ....... 26 

Tabela 3. Porosidade total dos materiais nos horizontes da cobertura estudada ..... 74 

Tabela 4. Macronutrientes do solo ............................................................................ 75 

Tabela 5. Resultado da análise de química de rotina para amostras de solo e rocha

 .................................................................................................................................. 78 

Tabela 6. Teores de ferro e suas respectivas razões ................................................ 82 

Tabela 7. Resumo das variáveis morfoestruturais da bacia hidrográfica do Lajeado 

Grande. ..................................................................................................................... 92 

Tabela 8. Resumo das variáveis morfoestruturais da bacia hidrográfica do Lajeado 

das Éguas. ................................................................................................................ 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 15 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................................................................. 19 

2.1. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS DAS FORMAÇÕES SUPERFICIAIS 

COMO BASE PARA ANÁLISE EVOLUTIVA DO RELEVO .................................... 19 

2.1.1. Noções gerais de intemperismo ............................................................... 21 

2.1.2. Reações químicas do intemperismo ......................................................... 22 

2.2. MOBILIDADE DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NO PROCESSO DE 

ALTERAÇÃO E FORMAÇÃO DE MINERAIS SECUNDÁRIOS ............................. 26 

2.3. MODELOS DE EVOLUÇÃO DO RELEVO ..................................................... 32 

2.3.1. O ciclo geográfico de William Morris Davis ............................................... 32 

2.3.2. A teoria de Walther Penck ........................................................................ 34 

2.3.3. Teoria da pediplanação ............................................................................ 35 

2.3.4. Teoria do equilíbrio dinâmico de Hack ...................................................... 36 

2.3.5. Teoria da etchplanação ............................................................................ 37 

2.4. ESTUDOS FLUVIOMORFOMÉTRICOS DA DRENAGEM ............................. 39 

3. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO .................................................. 47 

4. MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................. 56 

4.1. CARACTERIZAÇÂO DOS MATERIAIS NA FORMAÇÃO SUPERFICIAL ...... 56 

4.1.1 ATRIBUTOS FÍSICOS DOS MATERIAIS ..................................................... 56 

4.1.1.1 Características físicas de campo ............................................................ 56 

4.1.1.2. Determinação granulométrica ................................................................ 57 

4.1.1.3. Densidade de partículas ........................................................................ 58 

4.1.2 ATRIBUTOS QUÍMICOS .............................................................................. 59 

4.1.2.1 Química de rotina .................................................................................... 59 

4.1.2.2 Química analítica (10 principais óxidos) ................................................. 59 



14 
 

4.1.2.3. Teores de ferro ...................................................................................... 60 

4.1.2.4 Mineralogia por difração de raios-X ........................................................ 61 

4.2. ANÁLISE MORFOFLUVIOMÉTRICA DA REDE DE DRENAGEM ATUAL ..... 62 

5. RESULTADOS ................................................................................................... 65 

5.1. ASPECTOS GERAIS DO RELEVO E DA COBERTURA SUPERFICIAL NO 

SETOR ENTRE SERRA DA FARTURA E CALHA DO RIO CHAPECÓ ................ 65 

5.2. CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DOS MATERIAIS EM COBERTURA 

SUPERFICIAL REPRESENTATIVA DA SUPERFÍCIE GEOMORFOLÓGICA DE 

ABELARDO LUZ .................................................................................................... 69 

5.2.1. Caracterização morfológica dos materiais ................................................ 69 

5.2.1.1. Características físicas dos materiais ...................................................... 69 

5.2.1.2. Macronutrientes da solução do solo: a química de rotina ...................... 74 

5.2.1.3. Química analítica (10 principais óxidos) ................................................ 76 

5.2.1.4. Teores de ferro ...................................................................................... 81 

5.2.1.5 Mineralogia por difração de raios-X ........................................................ 83 

5.3. ANÁLISE MORFOFLUVIOMÉTRICA DA REDE DE DRENAGEM ATUAL ..... 90 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 98 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 103 

ANEXOS ................................................................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução do relevo ocorre a partir da atuação de processos endógenos 

(tectonismo, falhas, dobras) e exógenos (erosão e acumulação). Esses processos 

podem atuar de forma individual e, por vezes, em conjunto na formação do relevo, 

acentuando ou atenuando sua esculturação, deixando-o ora mais plano ora mais 

dissecado (GUERRA, 1994). 

O resultado desta evolução permite a compartimentação de superfícies 

geomorfológicas. Estas podem estar associadas a diferentes níveis de erosão as 

quais teriam esculpido o relevo em tempos distintos (PAISANI et al., 2008). Estudos 

sobre superfícies geomorfológicas são considerados importantes, pois, dentre as 

informações necessárias para sua interpretação, está a verificação dos processos 

que atuaram na formação do solo e o regime climático atuante (SALGADO, 2007). 

Diversos pesquisadores realizaram estudos para a compreensão da evolução 

das superfícies geomorfológicas no Brasil. Pode-se citar, dentre outros, Bigarella 

(1962), Ab’Saber (1962), Tricart (1968) para o Brasil tropical Atlântico; Penteado 

(1968) para a região de Rio Claro; Queiroz Neto (1969) na depressão periférica com 

o planalto ocidental paulista; Lepsch et al., (1977) também no planalto ocidental 

paulista (QUEIROZ NETO, 2001).  

Em sua maioria, os estudos realizados sobre as superfícies geomorfológicas 

são baseados em modelos propostos para climas tropicais úmidos, pois é nesse 

ambiente que o intemperismo químico teria maior intensidade. Diferentemente do 

que é apresentado nos estudos citados anteriormente, a região sul do Brasil possui 

ambiente quase que exclusivamente subtropical. 

Em setor do Planalto das Araucárias ao longo da Serra da Fartura, região sul 

do Brasil, foram realizados estudos a fim de compreender como o relevo estaria 

evoluindo (PAISANI et al., 2008). Os autores realizaram levantamentos através de 

imagens do sensor Shuttle Radar Topography Mission – SRTM e observações de 

campo para individualizar superfícies geomorfológicas que ocorrem na região 

(Figura 1). 
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FIGURA 1. Superfícies geomorfológicas reconhecidas ao longo da Serra da 
Fartura – Planalto das Araucárias.  

Fonte: Paisani et al., 2008, modificado. 

Neste setor do Planalto das Araucárias, mais precisamente no Sudoeste do 

Paraná e Noroeste de Santa Catarina, Paisani et al. (2008) levantaram hipótese de 

que as superfícies geomorfológicas também podem ser explicadas pelo modelo de 

etchplanação e não apenas pela hipótese clássica brasileira que atribui a evolução 

de superfícies à alternância cíclica dos paleoclimas. 

O estudo realizado por Paisani et al. (2008) identificou oito remanescentes de 

superfícies aplainadas, distribuídas entre as cotas de 600 a 1400 m de altitude. Do 

total das superfícies, apenas nas duas primeiras (superfície I e II) foi verificado 

cobertura superficial proveniente de processos morfogenéticos, constituída por 

depósitos de colúvios, colúvio-aluvios e alúvios. Esses, por vezes, intercalados por 

paleossolos (PAISANI et al., 2014a). Nas outras seis superfícies foi observado 

presença de cobertura superficial proveniente de processos pedogenéticos 

(PAISANI et al., 2008). No geral, exceto a superfície I e as denominadas em 

elaboração (superfícies com altitudes <600m), as demais superfícies são descritas, 

inicialmente, como incompletamente aplainadas. Essas seriam resultantes da 
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alteração do substrato geológico in situ, ressaltando o prevalecimento da alteração 

geoquímica sobre a erosão mecânica (PAISANI et al., 2008). 

Levantamentos detalhados da cobertura superficial foram realizados ao longo 

das superfícies II a VIII (PAISANI 2008; 2013; RODRIGUES, 2011; LIMA, 2013. 

BERTUOL, 2014; DAL-BERTI, 2015). Na maioria dos casos foi constatado que a 

evolução do relevo ao longo da Serra da Fartura ocorre pela decomposição química 

e perda isovolumétrica do substrato rochoso, confirmando a ação da etchplanação 

na área. A cobertura superficial resultante apresenta-se com perfil de intemperismo 

classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico, evoluindo de ferruginoso à 

ferralítico com predomínio de caulinita (PAISANI et al., 2013). 

Os materiais que constituem as superfícies geomorfológicas para o sul da 

Serra da Fartura (Santa Catarina e Rio Grande do Sul) ainda não foram estudados, 

e, portanto, os processos que influenciam na esculturação do relevo ainda não são 

conhecidos. Para compreender se as mesmas características que foram 

encontradas na Serra da Fartura estendem-se para o sul da mesma, Paisani et al., 

(2014b) realizaram identificação de superfícies geomórficas, utilizando a mesma 

metodologia do estudo de 2008. Foram identificadas onze superfícies geomórficas, 

classificadas conforme o critério morfológico em borda de patamar extenso (<25Km 

de extensão), patamar dissecado (<10Km de extensão), patamar fortemente 

dissecado (<4Km de extensão), superfície em elaboração (fundos de vales dos 

principais tributários do rio Uruguai) e relevos residuais e remanescente de 

superfície aplainada (PAISANI et al., 2014b). 

No entanto, ainda não se sabe se o modelado ao sul do Planalto das 

Araucárias está evoluindo sob os mesmos processos identificados por Paisani et al., 

(2013). A hipótese mais provável é que ocorram processos vinculados à 

etchplanação, assim como verificado na Serra da Fartura. 

Assim, para averiguar se o modelo de etchplanação é o responsável pela 

esculturação das formas de relevo da superfície geomorfológica VI, situada entre a 

Serra da Fartura e a calha do rio Chapecó, selecionou-se o ponto com as formações 

superficiais representativas para ser estudado. 
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A pesquisa tem como objetivo principal compreender a evolução do relevo 

localizado entre a Serra da Fartura e o rio Chapecó. Para tanto, foram seguidas 

duas frentes de investigação: a) caracterização dos materiais constituintes na 

formação superficial representativa da superfície geomorfológica VI de Abelardo Luz 

– Santa Catarina; b) a análise fluviomorfométrica das bacias de drenagem que 

envolvem o ponto estudado. 

Para alcançar o objetivo geral, devem-se atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Identificação da distribuição espacial da superfície geomorfológica de 

Abelardo Luz – Santa Catarina; 

2. Reconhecimento das características dos materiais e espessura dos pedons e 

alterita ao longo da superfície geomorfológica de Abelardo Luz – SC. 

3. Estabelecimento das características macro morfológicas na formação 

superficial representativa da superfície geomorfológica de Abelardo Luz. 

4. Caracterizar a natureza mineralógica dos materiais na formação superficial 

representativa da superfície de Abelardo Luz; 

5. Estabelecimento dos processos pedogeoquímicos atuantes na formação 

superficial; 

6. Determinação do estágio de intemperismo na formação superficial 

representativa da superfície geomorfológica de Abelardo Luz;  

7. Comparar as informações da formação superficial da superfície 

geomorfológica de Abelardo Luz (VI) com formações representativas ao longo 

da Serra da Fartura; 

8. Verificar a possibilidade de movimentação de blocos ao longo dos patamares 

dissecados entre a Serra da Fartura e a Calha do rio Chapecó; 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Para se compreender a evolução do relevo situado entre a Serra da Fartura e 

a calha do rio Chapecó é necessário realizar revisão bibliográfica que contemple: a) 

a questão da formação superficial e suas características evolutivas; b) a mobilidade 

dos elementos químicos e formação de minerais secundários; c) os modelos que 

buscam explicar a evolução do relevo; d) análise fluviomorfométrica da drenagem 

atual que indique possível influência estrutural. 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS DAS FORMAÇÕES SUPERFICIAIS 

COMO BASE PARA ANÁLISE EVOLUTIVA DO RELEVO 

  

A porção mais externa da litosfera é formada por uma camada de espessura 

distinta, denominada de regolito. Esta camada é constituída pela alteração das 

rochas e dos minerais em temperatura ambiente através de processos físicos, 

químicos e biológicos (KÄMPF et al., 2009). Segundo Bigarella et al., (1994) a 

decomposição da rocha por vezes é de forma parcial, pois é comandada por 

processos ineficazes, complexos e heterogêneos. 

Quando há a decomposição da rocha, esta pode ser transportada ou 

permanecer no seu local de origem (alóctone ou autóctone), originando assim as 

formações superficiais. Segundo Dewolf (1965), o termo ―formação superficial‖ é 

entendido como formações continentais, friável ou secundariamente efetivado, 

oriundo da decomposição mecânica e da alteração química das rochas, que 

sofreram ou não descolamento, independentemente de sua gênese e sua evolução. 

Sendo que em alguns lugares pode-se ter a sobreposição entre material alóctone e 

autóctone na formação deste relevo. 

Nesta decomposição das rochas, principalmente pelo fator químico, também 

formam-se espessos mantos de intemperismo, identificados como ―perfil de 

alteração‖ (Figura 2). Compreende-se por perfil de alteração a seção de um solo 

formada por sequência de camadas individualizadas por diferentes características 

físicas, químicas, mineralógicas, biológicas e microestruturais (OLIVEIRA, 2006). 
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As formações superficiais representam a camada mais tênue da crosta 

terrestre, sendo formado pelo conjunto de horizontes que vai desde a superfície 

(horizonte A ou O, se existir), até a transição da alterita (horizonte C) com a rocha sã 

(R). Nesta formação, a ação do intemperismo (principalmente químico) modifica o 

volume rochoso, formando o manto de intemperismo (LADEIRA e SANTOS, 2005). 

 

 

FIGURA 2. Perfil de alteração e solum. O – 

Horizonte O; A – Horizonte A; B – Horizonte B; C 

– Horizonte C; R – Rocha sã. 

Fonte:<https://pt.slideshare.net/luizaurelios/intemperismo-

apresentao> acesso em 11 de abril de 2016. Modificado por 

Leonel Manfredini. 
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2.1.1. Noções gerais de intemperismo 

Intemperismo origina-se da palavra intempérie, indicando que a alteração dos 

materiais é vigorosamente afetada pelo clima, principalmente pela quantidade de 

chuva e da temperatura. O intemperismo pode ser desencadeado por fatores físicos, 

químicos e biológicos (WHITE, 1995). 

Os tipos de intemperismo químico e físico são os mais atuantes na superfície 

terrestre. No intemperismo físico os processos fraturam ou fragmentam as rochas 

em pedaços menores, desagregando assim os minerais. Já no intemperismo 

químico ocorre a decomposição dos minerais da rocha. Nessa decomposição, os 

minerais primários, aflorando na superfície, são colocados em desequilíbrio devido 

às circunstâncias em que foram formados. O resultado é a formação de minerais 

secundários, que constituem a matéria mineral das formações superficiais e, 

consequentemente do solo (BIRKELAND, 1974). 

Dentre os minerais que constituem as rochas, alguns são mais susceptíveis 

que outros à alteração. Essa susceptibilidade tem relação direta com a ordem de 

cristalização dos minerais primários, demonstrado por Goldich em 1938 

(LOUGHMAN, 1969). Conforme a ordem de cristalização de Goldich observou-se 

que os minerais primários também apresentam sua estabilidade normal frente ao 

intemperismo (Figura 3). 

 

FIGURA 3. Série de Goldich para a estabilização dos minerais primários. 

Fonte: LOUGHMAN, (1969). Modificado por Leonel Manfredini. 
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2.1.2. Reações químicas do intemperismo 

Do ponto de vista de formação dos materiais que compreendem uma 

formação superficial, o processo de intemperismo químico é o mais atuante 

(LEPSCH, 2011). O princípio do intemperismo químico ocorre primeiramente com a 

infiltração da água da chuva nas fraturas e poros das rochas. Essa água possui um 

grau de pH levemente ácido, pois atravessa a atmosfera incorporando CO2, 

nitrogênio e oxigênio, tornando ácido o pH das gotículas de água. Esta água atua 

tanto como agente quanto como solvente, ou também como meio de transporte dos 

elementos químicos colocados em solução (KÄMPF et al., 2009). 

Existem alguns fatores que podem acelerar ou retardar a transformação dos 

minerais primários das rochas em material intemperizado, tais como: tipo de rocha 

(material de origem); tempo; ação dos organismos vivos; relevo e, principalmente, o 

clima em que esta rocha está exposta na crosta terrestre (TOLEDO et al., 2000). 

Em função das diversas características do ambiente (clima, relevo, 

vegetação, hidrografia, tipo de rocha) que influenciam diretamente no intemperismo, 

sua velocidade e intensidade podem atenuar ou acentuar as reações de alteração. 

Isso permite que uma formação se torne maior ou menor com relação à espessura 

de pedon (MELFI & PEDRO, 1978). 

As principais reações químicas do intemperismo são: hidratação, dissolução, 

acidólise, hidrólise (total e parcial) e oxidação (LEPSCH, 2011). Destas, as reações 

de hidrólise e oxidação são as mais importantes visto que ocorrem em grande parte 

da superfície terrestre (BIRKELAND, 1974). 

Na hidratação ocorre a associação de moléculas de água ou de grupos de OH 

com os minerais, não havendo a decomposição do mineral na maioria das vezes. 

Essa molécula de água adsorvida serve de ponte para o ataque de íons H3O+ à 

estrutura do mineral na reação de hidrólise (KÃMPF et al., 2009). 

A dissolução se dá através da solubilização completa dos elementos químicos 

presentes nos minerais primários, tais como as calcitas, dolomitas, halitas. A água 

percola entre esses minerais primários e lixivia todos os elementos do sistema. Isto 

ocorre porque minerais como os carbonáticos apresentam elementos mais solúveis 

(Tabela 1) na sua composição química (LEPSCH, 2011). 
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Em ambientes mais frios, cuja decomposição da matéria orgânica não é 

completa, formam-se os ácidos orgânicos que diminuem o pH da água para menos 

de cinco, ocorrendo a acidólise. Nesta faixa de pH ocorre inversão da estabilidade 

dos elementos químicos, de modo que o alumínio e o ferro são colocados em 

solução e o silício permanece no sistema (KÄMPF et al., 2009). 

Tabela 1. Mobilidade relativa dos constituintes das rochas de acordo com Polynov 
(1937) adaptado por Loughman (1969) 

Constituintes Composição média de 
rochas ígneas 

Composição média do 
resíduo mineral das 

águas fluviais 

Mobilidade relativa 
dos elementos e 

compostos 

SiO2 59,09 12,80 0,20 

Al2O3 15,35 0,90 0,02 

Fe2O3 7,29 0,40 0,04 

Ca 3,60 14,70 3,00 

Mg 2,11 4,90 1,30 

Na 2,97 9,50 2,40 

K 2,57 4,40 1,25 

Cl 0,05 6,75 100,00 

SO4 0,15 11,60 57,00 

CO3 -- 36,50 -- 

Fonte: LOUGHMAN (1969). Modificado por Leonel Manfredini. 

SiO2: Dióxido de silício; Al2O3: Óxido de alumínio; Fe2O3: Óxido de ferro; Ca: Cálcio; Mg: Magnésio; 
Na: Sódio; K: Potássio; Cl: Cloro; SO4; CO3. 

 

A mais importante reação química que ocorre na superfície terrestre, 

especialmente em ambiente tropical, é a hidrólise. Constitui-se de reação química 

entre íons de H+ e OH com minerais primários. Os elementos ionizados da água 

substituem outros íons do mineral fazendo com que sua estrutura cristalina se 

desfaça ou sofra alterações. Essa reação sempre ocorre na faixa de pH entre 5 e 9 

tendo como principal fator que determina a hidrólise, a presença de água e a 

drenagem do sistema (MUGGLER et al., 2005).  

Na hidrólise tem-se a extração e individualização do Al dos minerais 

primários, aparecendo como composto insolúvel, ou seja, não ocorrendo sua perda. 

O elemento ferro é extraído e individualizado e a partir desse momento segue em 
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uma direção geoquímica específica, a oxidação. O silício é colocado em solução e 

apresenta comportamento de solubilidade, ao contrário do ferro e do alumínio. A 

maior ou menor solubilidade do silício dependerá da eficiência da drenagem e da 

abundância de água no sistema (MICHELON, 2006). Por fim, as bases (cálcio (Ca), 

magnésio (Mg), sódio (Na) e potássio (K), no ambiente hidrolítico são altamente 

ionizadas, e pelo caráter altamente solúvel, são completamente lixiviadas do 

sistema. 

Pela relação direta com os aspectos termodinâmicos do ambiente, a hidrólise 

pode apresentar níveis distintos, sendo parcial ou total (MELFI E PEDRO, 1977). A 

hidrólise parcial, ou sialitização, é a situação em que o silício e o alumínio 

permanecem no sistema. Esta pode ser dividida em monossialitização e 

bissialitização. A zona de bissialitização corresponde a aproximadamente 39% da 

superfície continental do globo (BECKER et al., 2012). Na bissialitização 87% das 

bases são eliminadas, permanecendo apenas 13% delas, 46% da sílica e 100% do 

alumínio. Nesta situação há formação de aluminossilicatos hidratados do tipo 2:1, ou 

seja, argilominerais do grupo das montmorilonitas e vermiculitas com hidróxi-Al 

entrecamadas (VHE) (KÄMPF et al., 2009). 

A zona de monossialitização compreende 18% da superfície continental da 

Terra (BECKER et al., 2012). Na monossialitização ocorre a perda de 100% das 

bases, e cerca de 66% da sílica. Neste ambiente geoquímico acontece a 

recombinação dos 34% da sílica que não é perdida com 100% do alumínio, 

formando assim os aluminossilicatos hidratados do tipo 1:1 (Si:Al). Os argilominerais 

formados constituem o grupo das caulinitas, também conhecidas como argilas não 

expansíveis (KÄMPF et al., 2012). 

A zona de hidrólise total abarca cerca de 13% da área continental do planeta 

(BECKER et al., 2012). Nesses locais a dessilicação e a lixiviação são acentuados, 

ou agiram no decorrer de um longo tempo sem que ocorresse rejuvenescimento do 

solo por aporte de material (LOUGHMAN, 1969). Na hidrólise total tem-se a 

formação de óxi-hidróxidos de alumínio, principalmente do tipo gibbsita, bem como 

óxi-hidróxidos de ferro, principalmente hematita e goetita (KÄMPF e CURI, 2000; 

KÄMPF et al., 2009). 
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Na hidrólise total todos os cátions básicos e o silício são perdidos devido à 

alta lixiviação deste sistema tendo a formação de oxi-hidróxidos de alumínio e de 

ferro. Pode ocorrer o processo de alitização que é a permanência somente do 

alumínio (TOLEDO et al., 2000). No entanto, como o ferro também permanece no 

sistema, embora seja mais instável em termos de estado de oxidação (KÄMPF et al., 

2009; KÄMPF et al., 2010), o processo pode ser de ferralitização. 

Na hidrólise, o ferro colocado em solução segue caminho paralelo ao 

alumínio, como reação da oxidação. A oxidação é a reação química em que uma 

substância perde elétrons (BIRKELAND, 1974). No caso, ocorre reação do ferro ou 

do manganês com o oxigênio, formando óxidos, ou com o oxigênio e a água 

gerando hidróxidos. Assim, por exemplo, o ferro bivalente (Fe+2) passa para a forma 

trivalente (Fe+3), provocando modificações na estrutura dos minerais ricos em ferro 

como as olivinas, piroxênios, anfibólios e micas biotitas. Outra mudança que se nota 

é a alteração da coloração original nas rochas alteradas, passando para cores 

avermelhadas e amareladas devido a esta oxidação de Fe2 para Fe3 (KÄMPF & 

CURI, 2000). 

O ferro que se encontra nos minerais primários, tipo mica biotita, piroxênios, 

anfibólios e olivinas, sob a forma de Fe+2 (ferroso) precipita como Fe+3 (férrico) 

formando mineral secundário, goetita - óxido de ferro hidratado (Fe2SiO3 + 5H2O 

+1/2 O2→ 2FeOOH+2H4SiO4). A goetita pode se transformar em hematita através da 

desidratação: 2FeOOH → Fe2O3 + H2O. (KÄMPF & CURI, 2000). Esses minerais 

proporcionam às coberturas do intemperismo tons de castanho, vermelho, laranja e 

amarelo, comuns nos solos das zonas tropicais e subtropicais (THROEH E 

THOMPSON, 2007). 

Pelas reações químicas do intemperismo são colocados em solução os 

diferentes elementos químicos presentes na estrutura cristalina dos minerais. De 

acordo com as características do ambiente e dos elementos químicos, alguns  

permanecem no sistema, podendo formar minerais secundários e outros são 

completamente lixiviados. Esse comportamento define a mobilidade dos elementos 

químicos e também a formação de minerais secundários e neoformados. 
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2.2. MOBILIDADE DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NO PROCESSO DE 

ALTERAÇÃO E FORMAÇÃO DE MINERAIS SECUNDÁRIOS 

 

A quantidade de minerais presentes no solo depende da constituição química 

da rocha mãe (Tabela 2), da resistência desses minerais expostos ao intemperismo 

(Tabela 1) e da intensidade em que ocorre esta decomposição (OLIVEIRA et al., 

2002). 

A mobilidade e o comportamento dos elementos químicos dependem 

principalmente do clima em que está inserido. Sendo assim, cada elemento possui 

comportamento diferente, dependendo da sua origem, do clima e da taxa de 

intemperização (MIDDLEMOST, 1985). 

O alumínio apresenta capacidade muito baixa de mobilidade no ambiente. No 

entanto, em solos cujo pH é inferior a 4,5 a sua mobilidade torna-se maior, 

aumentando a competição de Al+3 com os cátions de outros elementos para os 

locais de troca nos minerais argilosos. A principal barreira geoquímica deste 

elemento é o pH (MICHELON, 2006; RIBEIRO, 2006). 

Tabela 2. Percentual dos elementos maiores que compõem as rochas ígneas. 

Elementos 
Maiores 

Komatíto 
 

Basalto  
Picrít ico 

 

Basalto Andesito Traquito Dacito Riolito 

SiO2 41,6 45,0 49,2 57,6 61,2 65,0 72,8 

Al2O3 2,7 5,7 15,8 17,3 17,0 15,9 13,3 

CaO 4,3 6,3 10,0 7,2 2,3 4,3 1,1 

FeO 4,3 10,2 8,0 4,3 2,3 2,3 1,1 

MgO 30,6 24,1 7,0 3,6 0,9 1,8 0,4 

Na2O 0,1 0,9 2,7 3,2 5,5 3,8 3,5 

Fe2O3 5,6 3,4 3,0 3,1 3,0 2,4 1,5 

K2O 0,0 0,7 1,0 1,5 5,0 2,2 4,3 

H2O+ 8,8 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 1,1 

TiO2 0,3 1,5 1,9 0,8 0,7 0,6 0,3 

P2O5 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

MnO 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fonte: MIDDLEMOST, 1985. Modificado por Leonel Manfredini. 

SiO2: Dióxido de silício; Al2O3: Óxido de alumínio; CaO: Óxido de cálcio; FeO: Óxido de ferro; 
MgO: Óxido de magnésio; Na2O: Óxido de sódio; Fe2O3: Óxido de ferro; K2O: Óxido de 
potássio; TiO2 : Dióxido de titânio; P2O5 : Pentóxido de fósforo; MnO: Óxido de 
manganês. 
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O cálcio (Ca) possui mobilidade muito alta. Suas principais dificuldades 

geoquímicas ocorrem devido à sua incorporação em matéria orgânica, à sua 

adsorção e à diminuição do pH. Geralmente, quando os solos são muito ricos em 

cálcio, eles inibem a disponibilidade do ferro (REIMANN &CARITAT, 1998). 

Minerais de magnésio (Mg) são intemperizados facilmente e, com sua 

dissolução, o Mg passa a ser removido principalmente dos minerais argilosos e 

carbonatados. É comum que o Mg seja substituído por ferro, níquel, cobre, escândio, 

zinco e lítio, significando que a sua influência sobre o comportamento geoquímico 

desses elementos é forte (MINEROPAR, 2005). 

O sódio (Na) ocorre na natureza no estado de oxidação +1. Igualmente ao 

alumínio, o sódio forma silicatos, e, nas rochas, é incorporado principalmente pelos 

feldspatos (MINEROPAR, 2005). Os principais minerais fonte do sódio (feldspatos 

plagioclásios) são pouco resistentes ao intemperismo, principalmente o 

intemperismo químico. Os sais que são formados nestes processos são muito 

solúveis. 

O potássio (K) possui como seus principais minerais fontes o feldspato 

potássico, as micas muscovita e biotita que são pouco resistentes ao intemperismo 

tanto físico quanto químico (MINEROPAR, 2005).  

Durante o intemperismo, os feldspatos reagem com água e produzem 

minerais de argila. A ilita (argila rica em potássio) é deixada como resíduo, sendo 

extremamente baixa a concentração de potássio em fluidos hídricos de baixa 

temperatura (LEÃO, 2011). 

Através do intemperismo dos elementos químicos (minerais primários), da 

rocha mãe e pela pedogênese são formados os minerais secundários. Dentre os 

minerais secundários estão os aluminossilicatos, os oxi-hidróxidos de ferro, de 

alumínio, de titânio e de manganês (KÄMPF et al., 2009; KÄMPF et al., 2010).  

Os minerais secundários denominados aluminossilicatos constituem os 

argilominerais. Esses podem ser silicatos de ferro, alumínio ou magnésio hidratados, 

com estruturas cristalinas em camadas, formados através de folhas contínuas de 

tetraedro de SiO4, perfilado de forma hexagonal, compactado com folhas octaédricas 

de hidróxidos de metais di e trivalentes (COELHO et al., 2007). Subdividem-se em 
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dois grupos: argilas 1:1 e argilas 2:1 (Figura 4). A formação dos argilominerais inclui 

períodos de estabilidade, transformação e neoformação de alguns minerais (KÄMPF 

et al., 2012). 

Os argilominerais do grupo 2:1 apresentam duas lâminas de silício por uma 

de alumínio (EVANS, 1992), tendo como principais representantes desse grupo as 

esmectitas (montmorilonitas, beidelita, nontronita, entre outros) e vermiculitas 

(COELHO et al., 2007). As esmectitas possuem a estrutura 2:1, com densidade de 

carga nas camadas de 0,2 a 0,6 por unidade de fórmula. A distância basal pode 

variar de 1 a 2 nanômetros (nm), dependendo do tipo de cátions e das moléculas 

presentes nas entrecamadas e também pela umidade relativa (KÄMPF et al., 2012). 

Em pedoambientes com má drenagem, com abastecimento de soluções ricas 

em silício, alumínio, ferro, magnésio e pouca lixiviação, a formação e estabilidade da 

esmectita é favorecida (EVANS, 1992). 

 

FIGURA 4. Argilominerais do grupo 1:1 e 2:1. 

Fonte:<https://ecivilufes.files.wordpress.com/2011/08/argilominerais-propriedades-e-
aplicac3a7c3b 5es.pdf>. Modificado por Leonel Manfredini 

 

Quando há cristalização da esmectita, através da solução do solo, com pH 

ligeiramente ácido, ou alcalino, possibilitando maior solubilização do alumínio, 

favorece a formação da beidelita. Já a formação da montmorilonita é favorecida 

através de pH intermediário (7 a 8), sem a presença do alumínio para disputar por 

sítios tetraedrais (KÄMPF et al., 2012). 
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As vermiculitas possuem estrutura semelhante à das micas e se diferenciam 

por possuir carga elétrica um pouco menor, geradas através da substituição 

isomórfica. É um mineral que está no grupo 2:1 e possui uma expansibilidade um 

pouco menor que da esmectita, sendo de 1 a 1,5 nm. Sua CTC é muito alta, 

variando de 120 a 150 cmolc kg-1 e possui superfície específica de 600 a 800 m2g-1 

(KÄMPF et al., 2009, KÄMPF et al., 2012). 

No geral, a formação e estabilidade das vermiculitas relaciona-se a ambientes 

com domínios de climas mais secos; ao material de origem, que deve conter mica 

em sua composição mineralógica; ao relevo que possibilite alta atividade da sílica 

em solução (boa drenagem interna); e a um reduzido período de intemperismo das 

micas (EVANS, 1992). 

No Brasil, são raros os casos em que argilominerais com comportamento 

padrão de vermiculitas aparecem nos solos. Quando ocorrem, normalmente referem-

se às vermiculitas aluminosas ou vermiculitas com hidróxi-Al entrecamadas (VHE). 

Isso se dá devido às micas, em solos ácidos e de alto intemperismo, transformarem-

se diretamente em VHE, sem passarem pelo estágio de vermiculita propriamente 

dita (KÄMPF et al., 2012). 

Por outro lado, nos solos subtropicais do sul do Brasil, cujo substrato rochoso 

é o basalto, é comum registros de VHE em Latossolos Brunos (KER e RESENDE, 

1990). Trata-se, para este ambiente subtropical, de situação específica relacionada 

a alteração de feldspatos em ambientes com ciclos bem marcados de 

umedecimento e secagem (MELLO et al., 2009; PAISANI et al., 2013; 2015). 

Os argilominerais do grupo 1:1 (Si:Al) são formados através de uma lâmina de 

silício por uma de alumínio (Figura 4). Ou seja, são argilas mais pobres em sílica que 

as esmectitas e as vermiculitas, pois possuem uma capa tetraédrica unida a uma 

octaédrica. O principal representante desse grupo é a caulinita (BLAND & ROLLS, 

1998; COELHO et al., 2007). 

A alta ocorrência da caulinita é devido a sua formação ocorrer a partir da 

alteração de muitos minerais primários, desde que ocorra a remoção dos cátions 

básicos e do silício (BUOL et al., 1997; KÄMPF et al., 2009). 
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A fórmula da estrutura considerada ideal para a caulinita é a Al2Si2O5(OH)4, 

tendo um espaço entre camadas fixo e sua distância entre as bases é de 0,72 nm. 

(PEDRO, 1997; KÄMPF et al., 2012). 

Os argilominerais citados anteriormente são importantes indicadores de 

intemperismo, pois através do tipo de argilomineral presente nas formações 

superficiais é que aponta se o material é mais ou menos intemperizado. 

Quando o intemperismo ocorre com menor intensidade, o grupo dos 

argilominerais 2:1 se mantêm no solo. Já em locais em que o intemperismo é 

intenso, o grupo 1:1 dos argilominerais é que estarão presentes. Isso ocorre devido 

aos cátions básicos, principalmente o K, presentes no grupo 2:1, ser lixiviados 

através da percolação de água na formação superficial, ficando apenas silício e 

alumínio. 

Dentre o grupo dos óxidos, o de alumínio (Al2O3) é um dos mais facilmente 

encontrados nas formações superficiais (SOUZA JUNIOR et al, 2010). O óxido de 

alumínio tem como principal representante a gibbsita (Al(OH)3), gerada através do 

intemperismo químico por meio de intensa lixiviação das rochas, contendo muitos 

feldspatos ou outros minerais aluminosos em ambiente quente e com muita 

disponibilidade de água (MACHADO et al., 2015). O pedoambiente em que a 

gibbsita está inserida representa que o solo é muito intemperizado e que contém um 

pH ácido (KÄMPF & CURI, 2000). 

A hematita Fe2O3, goetita FeO(OH), magnetita Fe3O4, lepidocrocita, dentre 

outros, são os minerais secundários típicos do ferro. Os minerais primários com 

maior probabilidade ser encontrados são as olivinas, piroxênios, anfibólios, as micas 

e as granadas (REIMANN &CARITAT, 1998). 

Sob condições de oxidação a mobilidade do ferro é muito baixa. Já em 

ambientes ácidos, neutro a alcalino e também redutor, o ferro possui mobilidade alta. 

Os principais impedimentos geoquímicos do ferro são a oxidação; o aumento de pH; 

a precipitação sob a forma de óxidos, hidróxidos ou oxihidróxidos de ferro, co-

precipitando muitos outros metais (REIMANN &CARITAT, 1998). 



31 
 

As reações do ferro quando está sendo intemperizado são vigorosamente 

dependentes do sistema Eh1-pH no ambiente e das condições de oxidação dos 

compostos envolvidos. Os minerais de ferro livres são utilizados para caracterizar os 

solos e os horizontes destes solos (MINEROPAR, 2005). 

O óxido de ferro (FeO) é um dos óxidos mais facilmente encontrados nas 

formações superficiais (SOUZA JUNIOR et al, 2010). Os principais representantes 

do grupo dos óxidos de ferro são a hematita (Fe2O3) e o oxi-hidróxidos goetita (α-

FeOOH), que se originam através de rochas vulcânicas. Estes dois minerais são 

formados através do intemperismo da rocha contendo ferro, formando ferrihidrita 

(5Fe2O3.9H2O). Em ambientes que possuem temperatura baixa, drenagem 

deficiente e matéria orgânica, a goetita é formada. Já em ambientes com 

temperaturas mais elevadas, boa drenagem e o pH elevado quem se forma é a 

hematita. Quando a concentração de um desses minerais aumenta, 

consequentemente a do outro diminui. Portanto, a relação 

hematita/(hematita+goetita) indica a circunstância de constituição do mineral e serve 

como indicador pedogenético (KÄMPF & CURI, 2000; SOUZA JUNIOR et al., 2010). 

Quando os óxidos de ferro não estão presentes nas formações superficiais, 

também é considerada uma condição pedoambiental de alteração, pois essa 

lixiviação dos óxidos de ferro indica processos intensos de redução no solo (NETO, 

2006). 

No intemperismo químico os compostos do manganês são oxidados no 

ambiente atmosférico, os óxidos de manganês desimpedidos se precipitam e 

rapidamente são concentrados como minerais manganesíferos secundários. A 

dissolução do Mn é moderadamente lenta em ambientes oxidantes e alcalinos, no 

entanto em condições ácidas e redutoras essa dissolução se acentua. 

Os óxidos de titânio são minerais que advém de rochas ígneas e 

metamórficas que permanecem no solo devido a ser resistentes ao intemperismo 

(MILNES & FITZPATRICK, 1989; KÄMPF et al., 2012).  O titânio (Ti) é considerado 

um elemento de pouca mobilidade devido à baixa solubilidade dos minerais em que 

é encontrado, tais como o rutilo e o anatásio (TiO2) (LOUGHMAN, 1969; MILNES & 

                                                           
1EH: Potencial de oxi-redução (CAMARGO, 1999). 
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FITZPATRICK, 1989; MICHELON, 2006; KÄMPF et al., 2012). O Ti pode ocorrer no 

solo tanto em minerais primários quanto secundários (MILNES & FITZPATRICK, 

1989). Os óxidos de titânio podem substituir o ferro em oxi-hidróxidos de ferro e ser 

conservados na fração argila do solo. Porém, estudos identificaram que o titânio nos 

distintos horizontes do solo pode ter sua mobilidade aumentada (MICHELON, 2006). 

Em função da diferença de mobilidade existente entre os diversos elementos 

químicos devido às diferenças de ambientes geoquímicos, tem-se a formação de 

uma diversidade de minerais secundários. Deste modo, a presença de um 

determinado tipo ou grupo de mineral secundário existente na cobertura superficial 

pode auxiliar na explicação do tipo de ambiente em que foi formado e, por 

conseguinte, na gênese das formas de relevo. 

 

2.3. MODELOS DE EVOLUÇÃO DO RELEVO 

Há vários anos pesquisadores buscam compreender a gênese e evolução do 

relevo em toda a superfície terrestre. Com o passar do tempo, diversas teorias foram 

desenvolvidas e aplicadas para a compreensão desta evolução, cada teoria em seu 

tempo e espaço (PAISANI et al., 2008). 

Nesta perspectiva serão abordadas as teorias mais importantes, em ordem 

cronológica, sobre a evolução do relevo para poder compreender como estas 

evoluíram. Isso trará embasamento na identificação de qual teoria utilizar para 

entender a evolução do relevo na região de Abelardo Luz - SC. 

As teorias serão apresentadas da seguinte maneira: a teoria precursora, 

proposta por Davis; a teoria de Penck, abordando o rebaixamento do relevo por 

primärrumf seguida de piedmontflächen; a teoria de King sobre pediplanos, 

pedimentos; a teoria do equilíbrio dinâmico de Hack; e, por fim a teoria da 

etchplanação proposta por Wayland e aprimorada por Büdel. 

2.3.1. O ciclo geográfico de William Morris Davis 

Em relação à evolução do relevo, a primeira grande contribuição foi 

desenvolvida por William Morris Davis, em 1899, com a publicação do ―O Ciclo 

Geográfico‖, e que passou a influenciar vários trabalhos e teorias posteriores. Davis 
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(1899) propunha em seu trabalho ―O Ciclo Geográfico‖ que o relevo seria soerguido 

rapidamente por uma força tectônica, e que seria rebaixado ao longo do tempo 

(Figura 5) tendo como nivelamento os oceanos. Começaria pela juventude, com pico 

de erosão desta superfície, pois era onde os canais tinham mais energia para erodir 

o relevo. Passaria para o estágio de maturidade, diminuindo a sua potencialidade de 

erosão e por fim, a senilidade onde o relevo, completamente aplainado, atingiria o 

estado de peneplano. Durante todo este ciclo a rede hídrica perderia a força de 

erosão, até que acontecesse outro evento tectônico, soerguendo estas superfícies e 

iniciando novamente o ciclo (DAVIS, 1899). 

 

 

FIGURA 5. Sequência de aplainamento do relevo segundo W. M. Davis (1899). 

Fonte: DAVIS (1899). 

Na juventude após o relevo ser soerguido rapidamente, seria erodido pela 

hidrografia numa taxa muito elevada. Em progressão para a fase de maturidade, o 

rebaixamento do relevo seria em taxas mais lentas, até chegar à senilidade. Aqui a 

hidrografia já não consegue transportar cargas muito grandes de sedimento e acaba 

depositando estes sedimentos logo após percorrer um pequeno espaço, chegando 

ao ápice na senilidade, aplainando completamente o relevo. O ciclo recomeçaria 

com a ocorrência de um novo evento tectônico que provocaria o soerguimento geral 

do relevo (DAVIS, 1899). 
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2.3.2. A teoria de Walther Penck 

Posteriormente ao desenvolvimento da teoria de Davis, Walther Penck, em 

1924, elabora outra teoria com base principal na convicção de que o relevo se 

desenvolve através da divergência entre forças endógenas e exógenas. Para Penck 

(1924), quando houvesse predominância das forças endógenas ocorreriam 

elevações e também enrugamento do relevo, porém quando as forças exógenas 

atuassem mais que as endógenas, o relevo tenderia a ser rebaixado e a superfície 

se tornaria então aplainada. 

Diferentemente de Davis (1899), que considerava somente os oceanos como 

nível de base, Penck (1924) fundamenta a sua teoria na existência de níveis de base 

local (Figura 6), inferindo ainda que estes níveis de bases locais serviriam também 

para os processos denudacionais. Outro contraponto que Penck faz à teoria 

proposta por Davis são os relevos residuais que Davis chama de monadnocks, que 

quando chegasse ao final do ciclo o relevo ficaria completamente aplainado. Para 

Penck, esses relevos residuais são denominados inselbergs (SALGADO, 2007) e 

seriam relevos residuais em que se tem uma vasta extensão aplainada e alguns 

morros testemunhos. 

 

FIGURA 6. Contraste entre back-wearing (A), proposta por Penck e down-wearing 
(B), proposta por Davis. 

Fonte: Disponível em <http://www.funape.org.br/geomorfologia/cap1/ > Acesso em 07/09/2015. 
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Na fase final da teoria de Davis o relevo é completamente aplainado 

(peneplano) e na teoria de Penck restam alguns morros testemunhos ao final do 

ciclo. Nota-se também que na proposta teórica de Penck (1924), o recuo paralelo 

das vertentes é diferente do proposto por Davis, em que as vertentes iriam se 

aplainando sem esta forma paralela (Figura 5). 

 

2.3.3. Teoria da pediplanação 

A teoria de Pediplanação (Figura 7) foi proposta por Lester Charles King em 

1956, seguindo os mesmos princípios da teoria de Davis no ciclo geográfico, 

entretanto King infere que as superfícies geomórficas aplainadas se desenvolvem 

devido à evolução e regressão paralela das vertentes (SALGADO, 2007). Ou seja, 

há uma degradação mecânica (denudação) que é responsável pelo recuo simétrico 

das vertentes/encostas, fazendo com que os detritos (pedimentos) resultantes desse 

recuo fossem parar no nível de base local através da rede de drenagem, originando 

as bajadas que esconderiam as irregularidades da topografia. Isso proporcionaria a 

pediplanação (KING, 1956). 

 
FIGURA 7. Perfil esquemático da evolução de um pediplano. 

Fonte: CASSETI, 2005. 
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Pode-se notar a diferença entre a teoria da pediplanação e da peneplanação 

na figura 8, identificando que os pediplanos se formam através da estabilidade das 

vertentes, ou seja, não havendo eventos tectônicos para que esta encosta evolua. 

Já na peneplanação há eventos que deixam a vertente instabilizada. Porém, mesmo 

com esta instabilidade, as superfícies aplainadas seriam formadas. 

 

FIGURA 8. Diferença entre Pediplanação e Peneplanação. 

Fonte: RUHE et al., (1967). 

 

2.3.4. Teoria do equilíbrio dinâmico de Hack 

Contrapondo as teorias propostas anteriormente, John T. Hack, em 1960, 

formula a teoria do equilíbrio dinâmico, ampliando as ideias que foram propostas 

anteriormente por Grove Karl Gilbert, em 1880. Essa teoria concebe às superfícies 

um sistema aberto que possui troca de energia e matéria permanente com os 

demais sistemas terrestres. A teoria do equilíbrio dinâmico se alicerça numa ação 

alternando-se entre os processos morfogenéticos e a resistência das rochas, 

levando em conta também a consideração das ações que atuam na região 

deformando as superfícies (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Toda a oscilação de energia, seja endógena ou exógena, provoca 

modificação no sistema (Figura 9) que se manifesta através da matéria (rochas). 

Com isso, os componentes da morfologia tendem a se adaptar em função das 

mudanças impostas de modo que o relevo não se dirigiria necessariamente ao 
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aplainamento, pois a estabilidade poderá ocorrer nos diversos panoramas 

topográficos existentes (BERTOLINI, 2012). 

 
FIGURA 9. Modificação no sistema. 

Fonte: CASSETI, 2005. 

Nota-se que há um mecanismo tectodinâmico como força endógena gerando 

o relevo e há uma energia externa (exógena) erodindo as vertentes (Figura 9). 

Entretanto, a força externa desgasta desigualmente os materiais, pois existem 

rochas mais resistentes onde o aplainamento não ocorrerá. Em materiais mais fáceis 

de ser intemperizados, o aplainamento ocorrerá mais facilmente. Isso mostra que a 

teoria do equilíbrio dinâmico foi a primeira a usar visão acíclica (HACK, 1960), ou 

seja, que não necessita da ocorrência de novo soerguimento do relevo, erosão, 

desgaste e aplainamento, indicando o recomeço do ciclo, como eram as teorias 

defendidas por Davis, Penck e King. 

 

2.3.5. Teoria da etchplanação 

A teoria da etchplanação foi proposta primeiramente por J.D. Falconer em 

1911 e, posteriormente, desenvolvida por Edward James Wayland e Bailey Willis em 

1933, através de estudos feitos em Uganda, no Leste africano. Foi aprimorada e 

ganhou corpo teórico através de pesquisas realizadas pelo pesquisador Julius Büdel 

em 1957, 1963, 1982 (THOMAS, 1994; OARD, 2013). 
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A teoria da etchplanação foi revolucionada através do conceito de dupla 

superfície de planação descrita por Büdel, onde este duplo front de alteração ocorre 

de forma dialética entre a alteração geoquímica das rochas e a erosão superficial 

(VITTE, 2005). 

O duplo front ou dupla superfície de planação refere-se a: (i) superfície 

exumada de lavagem (washing surface); e (ii) superfície basal de intemperismo 

(leaching surface) (SALGADO 2007). Esta superfície de lavagem (Figura10) condiz 

com a superfície do modelado, predominando nesta os processos mecânicos de 

fluxo pluvial (washing). A superfície basal de intemperismo é assimétrica e encontra-

se na subsuperfície, na qual a rocha é lixiviada e a denudação química (leaching) 

prevalece. 

Na teoria da etchplanação, o agente que atua veementemente e ininterrupto o 

ano todo é o intemperismo químico, permitindo assim a formação de um denso 

manto de intemperismo. Nessa face externa, acontece a alteração (decomposição) 

da rocha sã e a perda de massa litosférica, isso ocorre devido à massa ser 

eliminada do sistema intemperizado em solução na água subsuperficial (SALGADO, 

2007). 

 

FIGURA 10. Processo de etchplanação, demonstrando a superfície exumada de 
lavagem na porção superficial e superfície de intemperismo basal em subsuperfície. 

Fonte: THOMAS, 1994. 
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No entanto, a principal colaboração do manto de intemperismo basal aos 

aplainamentos consiste na preparação de material para a atividade dos processos 

mecânicos que acontecem na superfície de lavagem, ou seja, os processos 

pedogenéticos perfazendo o material para os processos morfogenéticos. Esses 

métodos são definidos pela erosão laminar que, devido ao fluxo da água pluvial, 

erode (desgasta) e rebaixa as vertentes (SALGADO 2007). 

A teoria da etchplanação, segundo Salgado (2007), baseia-se na união de 

dois fatores: relativo tectonismo não-ativo e condições climáticas tropicais semi-

úmidas. Para este autor, Büdel considera o tectonismo relativo, pois podem ocorrer 

pequenos soerguimentos, no entanto sem comprometer as linhas gerais do 

aplainamento do relevo. No entanto as condições climáticas tropicais semi-úmidas 

são justificáveis, pois os ambientes nessas condições são definidos por ação 

biológica acentuada, por presença de savana, por temperaturas elevadas e pela 

existência anual de contraste entre estação úmida e seca. Para Büdel (1982) em 

regiões que não há esta condição climática, porém apresentam modelados 

aplainados, não tiveram seus aplainamentos concebidos nas condições climáticas 

contemporâneas, ou seja, preteritamente houve circunstâncias paleoambientais 

semi-úmidas.  

Independente do modelo especifico que tenha sido elaborado para explicar a 

evolução do relevo, os elementos tectônica e natureza da cobertura superficial estão 

presentes em todas as teorias formuladas. Isso remete à necessidade de se buscar 

subsídios para o entendimento dos movimentos crustais. Uma das características do 

ambiente atual que podem auxiliar na interpretação de possíveis movimentos 

tectônicos é a análise fluviomorfométrica da drenagem atual. 

 

2.4. ESTUDOS FLUVIOMORFOMÉTRICOS DA DRENAGEM 

 

Para que se consiga entender as modificações do relevo, é necessário 

analisar variáveis como a geologia, clima, tipo de solo. Além disso, o tectonismo é 

um grande agente transformador do ambiente. Existem algumas técnicas utilizadas 

que auxiliam a reconhecer áreas que são ou foram influenciadas por efeitos 
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tectônicos, tais como: padrões de drenagem, identificação de lineamentos 

estruturais e do índice de Relação Declividade-Extensão (RDE).  

De acordo com o IBGE (1998) padrão de drenagem é definido como o 

conjunto de drenagens ou cursos de água e se caracteriza de acordo com sua forma 

(paralelo, dendrítico, etc.). Para MINEROPAR (2015), padrão de drenagem é o 

arranjo em planta de rios e riachos na bacia de drenagem, em grande parte 

controlada pela estrutura geológica do terreno. Os diferentes padrões de drenagem 

determinam vários esquemas de classificação dos rios e das respectivas bacias. 

Existem diversos tipos de padrões de drenagem, sendo os mais importantes: 

dendrítico, paralelo, radial, treliça, retangular e anular (Quadro 1). Cada padrão 

reflete um tipo de influência estrutural, ou seja, a drenagem reflete o padrão devido à 

sensibilidade a essas modificações estruturais (CHRISTOFOLETTI, 1980; FUJITA, 

2009; FUJITA et al., 2011; CAMOLEZI, 2013).  

Quadro 1. Padrões de drenagem e suas características. 

Padrão de drenagem  Características dos Padrões 

Dendrítico

 

O padrão dendrítico tem como características principais os ramos irregulares 

originários de variadas direções; Diversos sentidos de confluência entre o canal 

principal e os seus tributários. Desenvolve-se sobre rochas de força homogênea 

ou de estratificação horizontal, portanto o canal seguinte é inexistente; Não 

possui controle estrutural, o declive é a condição controladora; pode ser ligado a 

rochas que sofreram acentuado metamorfismo. 

Retangular

 

O padrão retangular nas suas características principais apresenta curvas e 

áreas de convergência em ângulos quase retos; alta adaptação às condições 

estruturais e tectônicas; As linhas de drenagem acompanham linhas de fraqueza 

(falhas/fraturas); juntas e falhas das rochas em ângulo reto; possui áreas 

dobradas em rochas metamórficas ou sedimentares.  

Treliça 

 

No padrão treliça suas características principais são: Tributário secundário 

paralelo ao canal principal ou outro canal para qual o tributário primário 

converge; tributário secundário extenso e em ângulo reto em relação ao 

primário; Intermediário em relação ao padrão dendrítico e o retangular; Canais 

subsequentes são ligados por ressequentes ou obsequentes; ligado a rochas 

sedimentares, vulcânicas ou metassedimentares de baixo grau, inclinadas ou 

dobradas; Característico de estratos dobrados ou basculhados, e em planície 

costeira dissecada; pode estar associado à área de fraturas paralelas. 
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Paralelo 

 

O padrão paralelo possui as características principais tais como: Drenagem 

ramificada com espaçamento regular entre os canais e paralelismo entre estes, 

devido ao controle estrutural; controle por declive devido a feições paralelas 

controladas por estruturas dobradas, falhadas ou estruturas monoclinais; 

presente em lados de vales jovens, lagos ou mares fechados, além de escarpas 

de falha. 

Radial centrífuga

 

Radial centrípeta

 

O padrão radial possui dois tipos, o radial centrífugo e o radial centrípeto. No 

padrão radial centrífugo suas principais características são: os canais irradiam 

de um ponto central; associada a domos, montanhas (cones de vulcão, maciços 

residuais e morros isolados). 

O padrão radial centrípeto suas características são: Os canais confluem para um 

ponto em comum; associada a crateras de vulcões e depressões topográficas. 

Os dois tipos de padrão radial se desenvolvem em diferentes embasamentos e 

estruturas. 

Anelar 

 

O padrão anelar as possui características principais tais como: a forma 

apresenta-se semelhante a um anel; subsequente em origem, associado a 

relevos concêntricos, a domos dissecados ou estruturas em bacias; 

desenvolvem-se quando os estratos rochosos apresentam diferentes graus de 

resistências; maior influência da estrutura em relação ao declive; o declive só 

controla o curso inicial do canal; estrutura e declive ajustam o curso da 

maturidade do canal. 

Fonte: Andrades Filho (2010). Modificado por Leonel Manfredini 

A drenagem é a primeira a responder quaisquer alterações do meio, sendo 

repentina sua causa e efeito (ação do meio e reação da drenagem). Em função 

disso é apontada como de fundamental para a análise geomorfológica (FUJITA et 

al., 2011). Posto isto, uma análise minuciosa da drenagem da área de estudo 

(Figura 11) é de suma importância para que se possa compreender possível 

influência estrutural no setor. 

Para melhor compreensão de cada padrão de drenagem Andrades Filho 

(2010) concatenou informações sobre as características principais de cada um 

(Quadro 1) através de autores de referência como Howard (1967), Shumm (1971) e 

Suertegaray et al. (2003). 
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FIGURA 11. Mapa de hidrografia da área de estudo. 

 A análise dos padrões de drenagem pode revelar informações importantes 

sobre a influência estrutural. Segundo Salamuni (1998), Soares e Fiori (1976) dentre 

outros autores, os padrões de drenagem possuem ao menos onze propriedades 

tidas como as mais importantes, tais como:  

* Ângulo de junção – Ângulos que ramos secundários fazem com o canal principal. 

Ângulos retos caracterizam controle estrutural. Ângulos agudos ausência de 

controle; 

* Angularidade – Mudanças bruscas de direção da drenagem. Grandes 

angularidades representam mudanças bruscas; bruscas; baixas angularidades 

representam mudanças graduais ou pouco significativas; 

* Assimetria – Define o caimento do terreno ou de estruturas planares. Afluentes 

curtos representam forte assimetria (presença de blocos basculados), afluentes 

longos com baixa assimetria; 
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* Densidade de canais – Quantidade de canais por área. Grande densidade para 

terrenos poucos porosos, pouca quantidade para terrenos pouco porosos ou 

solubilizáveis (terrenos cársticos); 

* Densidade de drenagem – Distância média do interflúvio entre as drenagens de 

maior ordem. Baixa densidade = 1,75 a 2,5 km; média densidade = 1,0 a 1,75 km; 

alta densidade menor que 1 km. 

* Grau de controle – Há controle estrutural dos canais da drenagem. Quanto maior o 

controle, maior a estruturação; 

* Grau de continuidade – Possui influência nos parâmetros lineares e indica a 

permeabilidade e a porosidade do local, bem como o estágio de dissolução do 

terreno. Alto grau de seguimento para terrenos permeáveis; 

* Grau de integração – Exata relação entre as drenagens de uma mesma bacia (o 

traçado em todas às vezes devem ser simples). Caso haja sinuosidades elevadas o 

grau de integração é diminuto. Pode fornecer informações sobre o substrato 

(coesão, erodibilidade, dissolução, permeabilidade, porosidade); 

* Retilinearidade – Ângulo unidirecional da drenagem. Quando o comprimento for 

maior que 50% é considerado alta, entre 25 e 50% intermediária e menor que 25% é 

considerada baixa; 

* Sinuosidade – Curvas proporcionadas pela drenagem. Abruptas ou marcantes. 

Apresentam anomalias no terreno (controle estrutural); 

* Tropia – Orientação preferencial de distintas drenagens que constitui um padrão. 

Quando possuir esta orientação, há controle estrutural (tropia unidirecional, forte 

controle estrutural).  

Soares e Fiori (1976) elaboraram quadro para facilitar a identificação das 

propriedades dos padrões de drenagem (Figura 12), já utilizado em diversos 

estudos: CHRISTOFOLETTI, 1980; SALAMUNI, 1998; LIMA, 2013; CAMOLEZI, 

2013. 
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FIGURA 12. Quadro para identificação das características dos padrões de 
drenagem. O quadro apresenta a densidade, sinuosidade, angularidade, tropia, 
assimetria e por último, formas anômalas que se pode ter em um padrão de 
drenagem. 

Fonte: Soares e Fiori, 1976. 

Através da identificação dos padrões de drenagens e suas características, 

pode-se inferir estruturas locais e regionais representadas por lineamentos. O 

lineamento pode ser definido como um traço expressivo do relevo que permite ser 

mapeado, tendo a forma retilínea ou suavemente encurvada (CAMOLEZI, 2013). 

Por isso identificar e entender os elementos que influenciam os lineamentos é 

essencial, pois em distintas categorias podem expressar a ação da estrutura 

geológica na evolução da paisagem geomorfológica (PAISANI et al., 2005).  

Outra análise realizada nos estudos morfométricos para compreensão da 

evolução do relevo é estudo do perfil longitudinal. Relativamente uma análise sem 

muita dificuldade, no entanto, eficiente. 
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Para realizar o perfil longitudinal necessita-se dados da altitude e da extensão 

da drenagem, gerando assim uma curva de ajustamento logarítmico côncavo 

ascendente, identificando que as maiores declividades são nas nascentes e as 

menores em direção à foz, referindo-se à interpretação gráfica que mais se 

assemelha aos rios em estágio de equilíbrio (FUJITA, 2009; LIMA; 2013). A equação 

que expressa esta análise é: 

H = f(L) (1) 

onde a linha tangente desse gráfico retrata o gradiente do canal em estudo 

(MARTINEZ, 2005; MARTINEZ et al., 2011).  

Através dessa tangente gerada pelo gráfico, pode-se determinar os trechos 

em que o canal se encontra em equilíbrio (ajustados) e em desequilíbrio 

(desajustado). Para McKeown et al., (1988), para que a drenagem se encontre em 

equilíbrio, a forma com que a tangente do perfil longitudinal deve estar disposta é 

côncava. 

Para verificar se a drenagem se encontra ou não em equilíbrio, utiliza-se a 

curva de melhor ajuste (função logarítmica) identificando afastamentos iguais ou 

superiores a dez metros, como indício de possíveis anomalias, retratando provável 

alteração de indícios (neo)tectônicos (FUJITA, 2009). Quando esta tangente fica 

abaixo da linha de tendência gerada pelo gráfico, reflete uma área em subsidência. 

Quando ocorre o contrário, a tangente acima da linha indica que a área se encontra 

em ascendência (MCKEOWN et al., 1988). 

Outra variável importante nos estudos fluviomorfométricos é o índice 

gradiente de canal (stream gradiente index), proposto por Hack em 1973. No Brasil, 

este índice foi denominado por Christofoletti (1981) como índice de declividade do 

canal, e, mais recende RDE ou relação declividade-extensão por Etchebehere et al., 

(2004). 

O índice serve para determinar anomalias na concavidade natural do perfil 

longitudinal. Através dele pode-se perceber a normalização dos valores de gradiente 

e o reconhecimento de valores anômalos, sendo possível aplicá-lo 

compartimentando todo o curso fluvial ou em sua totalidade. 
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O cálculo do índice de declividade-extensão por trecho é realizado através da 

seguinte fórmula: 

RDEtrecho = (∆H/∆L).L 

Sendo que ∆H é a diferença altimétrica entre os dois pontos selecionados da 

drenagem; ∆L é a extensão do trecho analisado; e o L a extensão total do canal da 

nascente até o ponto final para onde o índice RDE está sendo calculado. 

Para calcular o índice RDE em sua totalidade, considera-se a diferença 

altimétrica entre a cota superior e inferior do canal, ou seja, a diferença altimétrica da 

cota da nascente e da cota da foz do canal (em metros) e o logaritmo natural da 

extensão total do curso de água. Para tal, utiliza-se a fórmula: 

RDEtotal = ∆H/lnL 

Através de trabalhos realizados nas drenagens do Himalaia, Seeber & Gornitz 

(1983), propuseram que, se o índice RDETRECHO dividido pelo índice de RDETOTAL 

obtiver valor maior que 2, indicaria que o trecho continha anomalias, separando-as 

em duas categorias: entre os valores 2 e 10, estas anomalias seriam consideradas 

de segunda ordem, já se os valores forem maiores que 10, as anomalias são 

classificadas como de primeira ordem. No entanto, os valores ficando menores que 

2 no trecho, considera-se que o trecho está em equilíbrio (ETCHEBEHERE, 2000; 

FUJITA, 2009; LIMA et al., 2011). 
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3. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A seção de formações superficiais estudadas situa-se na porção noroeste do 

Estado de Santa Catarina, representando a continuidade da superfície interplanáltica 

VI (801 a 900m) (Figura 13), individualizada por Paisani et al. (2008) (Figura 1). No 

Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina, essa superfície estende-se nas 

áreas municipais de Mariópolis, Vitorino, São Lourenço D’Oeste, Campo Erê, Palma 

Sola e Dionísio Cerqueira. Este setor geomorfológico corresponde à área drenada 

pelo rio Chapecó, tendo a Serra da Fartura, no extremo norte, e a calha do rio 

Chapecó, ao sul (PAISANI et al., 2008). 

 

FIGURA 13. Localização da área de estudo e relevo (dados do sensor Shuttle Radar 
Topography Mission – SRTM). Área de estudo entre as cotas 801 a 900m. 

Fonte: PAISANI et al., 2014. Modificado por Leonel Manfredini. 

 

Altimetria 
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A geologia da área de estudo (Figura 14) é composta por rochas vulcânicas 

da Formação Serra Geral, pertence ao Supergrupo São Bento, originadas através do 

magmatismo fissural intracontinental ocorrido no período Juro-Cretáceo (GAPLAN, 

1986, FREITAS et al., 2002). 

 

FIGURA 14. Mapa de geologia da área de estudo. (Modificado de CPRM, 2014). 

Pelo mapeamento geológico apresentado no Atlas de Santa Catarina 

(GAPLAN, 1986), a geologia da área de estudo corresponderia a basaltos 

microgranulares. Esses apresentariam características de alterações nas faces de 

disjunção vermelho amarronadas, horizontes vesiculados espessos preenchidos por 

quartzo (ametista), zeolitas, carbonatos, celadonita, cobre nativo e barita. 

No entanto, informações mais recentes publicadas no Relatório Técnico da 

Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais – CPRM – Serviço Geológico do 

Brasil, em conjunto com o Estado de Santa Catarina (FREITAS et al., 2002), 

mostram que no meio oeste catarinense, especialmente na região de Abelardo Luz – 

SC, ocorrem rochas ígneas vulcânicas de natureza intermediária, denominadas de 

andesito (Figura 15). 

No Diagnóstico dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Oeste do Estado de 

Santa Catarina (FREITAS et al., 2002), são apresentadas as diversas Unidades 
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Geológicas da região, identificando os diversos tipos de rochas em uma escala com 

detalhe considerável. As unidades são: Basaltos Campos Novos, Ácidas 

Palmas/Caxias e Ácidas Chapecó. 

 

FIGURA 15. A – Rocha intermediária do tipo andesito (Fonte: A – MACHADO, et al., 

[on-line] acesso em 10 de março de 2015. Disponível em: 

<http://www.rc.unesp.br/museudpm/rochas/magmaticos/andesito.html); B – Rocha da área 
de estudo coletada em campo (Foto: Leonel Manfredini). 

Na Unidade Basaltos Campos Novos, a mineralogia é composta por: 70% de 

plagioclásio, 25% de clinopiroxênio (augita), 5 a 6% de minerais opacos, 

mergulhados em um resíduo vítreo recristalizado parcialmente para quartzo, 

feldspato potássico micrográfico e argilominerais, que perfaz aproximadamente 2% 

do volume da rocha (FREITAS et al., 2002). 

Do ponto de vista geoquímico, esta unidade é constituída por basaltos e 

basaltos-andesíticos com teores de SiO2 variando entre 51,4 a 56,1%, TiO2 inferiores 

a 2,0%, o que permite encaixá-los no grande grupo dos basaltos baixo titânio da 

Província Vulcânica da Bacia do Paraná. Sua composição química é marcada, 

ainda, por intervalos moderadamente pequenos de número de magnésio (Mg = 

100*MgO/(MgO+FeO)) e das concentrações de MgO, cujos valores são os mais 

baixos do pacote vulcânico básico. As porcentagens de bário, fósforo e titânio são 

baixas e possuem valores intermediários, enquanto o zircônio, que também 

apresenta concentrações intermediárias, exibe valores distribuídos em dois 

A B 
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agrupamentos de amostras o que é característico dos basaltos baixo titânio 

(FREITAS et al., 2002). 

A Unidade Ácidas Palmas/Caxias é representada por rochas do tipo riolitos 

holocristalinos a hipocristalinos afíricos, constituídos por vidro parcialmente 

recristalizado, o qual pode alcançar 65% do volume da rocha, intercrescimento 

granofírico de quartzo e feldspato potássico, com fração modal entre 20 e 90%, 

plagioclásio, registrando proporções de até 20% e esporádicos piroxênios (até 3%) e 

minerais opacos (até 1%). Observa-se também amígdalas de pequenas dimensões 

(até 0,5 mm) ocupado por quartzo em proporções de até 2% (FREITAS et al., 2002). 

A composição química das rochas da Unidade Ácidas Palmas/Caxias é 

marcada por riolitos e poucos dacitos que apresentam os maiores teores de sílica e 

os menores de titânio. A sílica varia entre 67 e 72% de SiO2, enquanto o titânio 

oscila entre 0,7 e 0,8% (FREITAS et al., 2002). 

Por fim a Unidade Ácidas Chapecó é constituída por dacitos porfiríticos, 

caracterizados pela ocorrência de fenocristais de plagioclásio (70%), clinopiroxênio 

(20%) e minerais opacos (10%), que perfazem no conjunto aproximadamente 12% 

do volume da rocha (FREITAS et al., 2002). 

Do ponto de vista geoquímico, e de acordo com a classificação química, a 

Unidade Ácidas Chapecó é representada por dacitos e raros traqui andesitos. Os 

teores de sílica apresentam pouca variação (62,5 a 65,3%) e o conteúdo de 

elementos incompatíveis, tais como bário, estrôncio e zircônio, é significativamente 

superior ao das demais Unidades Ácidas. Ocorre exceção com o rubídio pois 

apresenta empobrecimento relativo bem marcado (FREITAS et al., 2002). 

Apesar das informações levantadas nestes trabalhos, percebe-se que a área 

de estudo localiza-se em setor de transição entre as Unidades Basaltos Campos 

Novos, Ácidas Palmas/Caxias e Ácidas Chapecó. Também, a escala do mapa não 

permite detalhamento do estudo local. Devido a isso existe questão em aberto que 

se buscará identificar na prática, através da análise da química analítica, 

identificando qual o tipo de rocha que aflora na área de estudo. 

Na área estudada ocorre clima mesotérmico úmido, com verões quentes e 

invernos frios (IBGE; EMBRAPA, 1988). A temperatura média anual varia de 16,3 a 
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17,9 °C. A média do mês mais quente não chega a 22 ºC resultando na classificação 

climática da região, segundo Köppen, do tipo Cfb. Esse tipo climático é comumente 

descrito como clima temperado, com verão ameno (EMBRAPA, 1988). 

A pluviosidade é igualmente distribuída no ano, não existindo estação seca 

definida. A precipitação média anual para o local estudado está em torno de 1.930 

mm (Figura 16), sendo distribuída cerca de 26% no verão, 24% no outono, 24% no 

inverno e 26% na primavera (CLIMATEMPO, 2015). As geadas são severas e 

frequentes, ocorrendo num período médio de dez a vinte e três dias no ano 

(EMBRAPA, 1988). 

 

FIGURA 16. Climograma da área de estudo, série temporal de 30 anos. 

Fonte: CLIMATEMPO, 2015 

 

Comparando os dados climatológicos referentes à área de estudo (Figura 16) 

com dados do setor de Clevelândia (Figura 17; BERTUOL, 2014), nota-se que a 

variação entre os climogramas é muito pequena. Em Clevelândia, a temperatura 

média mensal anual gira em torno dos 18°C, enquanto em Abelardo Luz a média 

mensal anual é de 17°C. A temperatura média máxima obtida em Clevelândia nos 

meses de janeiro e fevereiro é de 28°C, sendo 27ºC em Abelardo Luz. A 
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precipitação média mensal anual também é similar nas duas regiões, existindo 

apenas pequenas variações de no máximo 10 milímetros. 

 

FIGURA 17. Climograma da região de Clevelândia.  

Fonte Bertuol, 2014 

As formas de relevo na área de estudo inserem-se na Unidade 

Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais (EPAGRI, 1999). Esta Unidade 

Geomorfológica ordena-se em blocos de relevos ermos devido à Unidade 

Geomórfica Planalto Dissecado do Rio Iguaçu/Rio Uruguai. A divisão em blocos 

ocorre devido a processos de dissecação realizados pela hidrografia ao longo dos 

seus percursos, funcionando como divisor de drenagem. 

Neste local, os compartimentos do Planalto dos Campos Gerais são 

denominados regionalmente como Planalto de Capanema, Planalto de Palmas e 

Planalto de Chapecó (EPAGRI, 1999). A área de estudo localiza-se no Planalto de 

Chapecó (CPRM, 2014), apresentando um relevo de colinas amplas e suaves 

(Figuras 18 e 19).  
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FIGURA 18. Unidades de Relevo na área de estudo. (Modificado de CPRM, 2014). 

 

 
 
FIGURA 19. Aspecto da área de estudo (Abelardo Luz – SC). Foto: Marga Eliz 

Pontelli; Setembro/2014. 
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A distribuição da declividade (Figura 20) permite classificar a área de entorno 

do setor estudado da seguinte forma: de 0 a 3% de declive - Relevo Plano; de 3,1 a 

8% de declive - Relevo Suave Ondulado; de 8,1 a 20% de declive – Relevo 

Ondulado; de 20,1 a 45% - Relevo Fortemente Ondulado; e de 45,1 a 73% - Relevo 

Montanhoso. 

 

FIGURA 20. Declividade da área de estudo.  

Nota-se que a área de estudo localiza-se em área relativamente plana, com 

relevo em sua maioria variando de plano a ondulado (0 a 20% respectivamente). A 

suavidade da morfologia pode ser observada em campo. Ao Norte, na borda da 

Serra da Fartura o relevo fica mais fortemente ondulado (Figura 19). 

A área de estudo está localizada entre duas redes hidrográficas (Figura 11), o 

rio das Éguas e o rio Lajeado Grande. Esses dois canais são perenes, no entanto, a 

maioria dos seus tributários apresentam características de intermitente. Também 

pode ser inferido que essas duas drenagens (rio Lajeado Grande e rio Lajeado das 

Éguas) possuem uma densidade média. Já o padrão é complexo, pois nota-se que 

possui o padrão dendrítico paralelo e retangular. 
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As características climáticas predominantes na área, associado ao substrato 

rochoso e ao relevo, indicam ocorrência de cobertura pedológica evoluída. Na área 

de estudo, segundo GAPLAN (1986), ocorrem três tipos de solos: Latossolo Bruno 

Escuro, Nitossolos Háplico e Vermelho e Cambissolos Háplico e Húmico (Figura 21). 

 

FIGURA 21. Solos da região da área de estudo. 

A vegetação é determinada através da ação do clima em relação à latitude, 

altitude e a natureza do solo (MAACK, 1968). A vegetação da área de estudo 

pertence à região fitogeográfica Floresta Ombrófila Mista (Mata das Araucárias). No 

município de Abelardo Luz situa-se a Unidade de Conservação Estação Ecológica 

da Mata Preta, com área de 6563 hectares, objetivando preservar os remanescentes 

florestais de Floresta Ombrófila Mista (MORETTO et al., 2010). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para compreender a evolução do relevo do setor entre a Serra da Fartura e a 

calha do rio Chapecó, área correspondente à superfície geomorfológica de Abelardo 

Luz (Superfície VI) segundo Paisani et al., (2014), é necessário caracterizar os 

materiais da formação superficial representativa da superfície geomorfológica VI, 

bem como estabelecer análise fluviomorfométrica da drenagem atual. Para tanto, 

foram desenvolvidas diversas atividades as quais envolvem levantamentos de 

campo, laboratório e gabinete. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÂO DOS MATERIAIS NA FORMAÇÃO SUPERFICIAL 

4.1.1 ATRIBUTOS FÍSICOS DOS MATERIAIS 

 

4.1.1.1 Características físicas de campo 

Para caracterizar a morfologia dos materiais da formação superficial 

estudada, localizada na superfície VI (PAISANI et al., 2008) foram analisados os 

seguintes requisitos ao longo de 6,5m de exposição de materiais (Figura 22): i) 

identificação dos volumes de materiais através da diferenciação de cor através da 

Carta de Munssel; ii) forma, tamanho e resistência da estrutura; iii) consistência da 

amostra em campo (úmida) e também em laboratório (seca e molhada), 

determinando assim a friabilidade, dureza, pegajosidade e plasticidade dos 

materiais. Os atributos físicos foram descritos seguindo a metodologia utilizada por 

Santos et al. (2005).  

Estes atributos foram descritos para identificar os volumes da formação 

superficial em campo e orientar a coleta de amostras, especialmente para análise de 

densidade de partículas. 
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FIGURA 22. Formação superficial descrita em campo (P2) mais 
representativa da superfície em estudo.          Janelas descritas no P2. 

Fonte: LEONEL MANFREDINI. 

 

4.1.1.2. Determinação granulométrica 

A análise granulométrica consiste na identificação das porcentagens dos 

tamanhos de grãos nas frações presentes ao longo da formação superficial, tais 

como a areia, o silte e a argila. Através desta análise poderá ser identificada a 

movimentação da fração argila no solo, a classe textural e o grau de intemperismo 

desta formação (EMBRAPA, 1997). 

Foram coletadas amostras sistematicamente de 10 em 10 cm ao longo de 

toda formação (1000 cm), sendo que apenas em alguns casos esta coleta modificou-

se para mais (15 cm) ou para menos (5 cm). No total foram coletadas e tratadas 94 

amostras.  

Coletou-se sistematicamente estas amostras para contemplar o objetivo da 

pesquisa, pois através de coleta minuciosa obter-se-ia, com precisão, as variações 

granulométricas das frações. 

Tradagem (3,5m) 

Perfil exposto 

(6,5m) 
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A análise granulométrica foi realizada no Laboratório de Análise de 

Formações Superficiais da UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão, utilizando 

como metodologia de base Embrapa (1997), peneirando a fração grosseira (> 0,063 

mm) e a coleta (pipetagem) do material fino (< 0,063mm) adotando a separação via 

úmida com solução defloculante utilizando hexametafosfato de sódio e carbonato de 

sódio anidro. 

 

4.1.1.3. Densidade de partículas 

A Densidade de partículas é uma análise realizada através de material 

coletado com anel volumétrico (Kopecky), de volume conhecido, o qual se preenche 

completamente com material (solo) (EMBRAPA, 1997). O objetivo é obter a 

porosidade total do material. Para tanto, se calcula primeiramente a densidade 

aparente e a densidade real obtidas através das seguintes fórmulas:  

 

 

A porosidade total é obtida através da fórmula (EMBRAPA, 1997): 

 

Para a análise de densidade foram selecionadas oito amostras 

representativas da formação superficial. Uma amostra do horizonte A (20 cm) uma 

no horizonte de transição AB (50 cm), uma no horizonte de transição BA (95 cm) e 
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cinco amostras no horizonte B (170 a 180, 270 a 280, 370 a 380, 498 a 503 e 585 a 

590 cm de profundidade). A determinação da densidade foi realizada no Laboratório 

de Análise de Formações Superficiais da UNIOESTE – Campus de Francisco 

Beltrão.  

 

4.1.2 ATRIBUTOS QUÍMICOS 

 

4.1.2.1 Química de rotina 

A análise de química de rotina (macronutrientes) fornece informações que 

permitem calcular a capacidade de troca catiônica (CTC), soma de bases (SB), 

saturação por bases (%V) e saturação por alumínio (%Al), a fim de estabelecer a 

classificação do solo.  

Foram analisadas amostras das profundidades 10-20 cm, 40-50 cm, 100-110 

cm, 160-170 cm, 230-240 cm, 330 340 cm, 440-450 cm, 530-540 cm e de 630-640 

cm. Estas amostras foram escolhidas por estarem no centro dos respectivos 

horizontes. No entanto, no horizonte B, foram escolhidas seis amostras para a 

análise, devido ao horizonte ser espesso. 

As análises foram realizadas no Laboratório de Química e Fertilidade de 

Solos do IAPAR/UTFPR, Pato Branco – PR, utilizando recursos próprios advindos 

da bolsa CAPES – Demanda Social. 

 

4.1.2.2 Química analítica (10 principais óxidos) 

A química analítica é uma análise realizada através de pastilha fundida para a 

identificação dos dez principais óxidos (SiO2; Al2O3; Fe2O3; TiO2; MnO; MgO; CaO; 

K2O; Na2O3; P2O5). Esta técnica permite identificar a composição química da rocha 

existente na área de estudo, de modo a obter o grau de intemperismo demonstrado 

pelos materiais na formação superficial estudada. Os dez principais óxidos 

possibilitarão identificar o teor dos elementos químicos presentes no material de 

intemperismo e na rocha sã. Através desta identificação serão analisados o 
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comportamento e a perda destes elementos na formação, desde a sua base até o 

topo (RUXTON, 1968).  

Para tais análises, foram selecionadas quatorze amostras, sendo dessas 

quatro de rocha (AR1, AR2, AR3 e AR4) e dez de solo (40 a 50 cm, 100 a 110 cm, 

200 a 210 cm, 300 a 310 cm, 400 a 410 cm, 500 a 510 cm, 600 a 610 cm, 760 a 780 

cm, 900 a 910 cm e 960 a 970 cm). As amostras de rocha foram coletadas em locais 

e altitudes diferentes para verificar a existência de mais de um derrame. Já para as 

amostras de solo, foram identificadas as profundidades mais representativas de 

cada horizonte, sendo que do horizonte B foram enviadas para análise cinco 

amostras devido ao seu volume espesso. 

A determinação dos dez principais óxidos foi realizada no Laboratório de 

Fluorescência de Raios-X do Lamir – UFPR, com recursos de projeto financiado pelo 

CNPq (Processo 470967/2014-5). 

 

4.1.2.3. Teores de ferro 

Os processos de pedogênese e de intensidade do intemperismo no perfil de 

solo, são investigados a partir da quantidade dos óxidos de ferro presentes na 

formação superficial. Esta análise contempla as circunstâncias pedogenéticas 

vigentes, sendo a hematita e a goetita os mais importantes óxidos do solo 

(COSTANTINI et al., 2006). 

Para que se possa identificar os processos pedogenéticos, determinam-se as 

porcentagens de ferro amorfo (FeO) através do método oxalato; do ferro livre (Fed), 

pela técnica de ditionito-citrato-bicarbonato (DCB); e do ferro total (Fet), pelo ácido 

sulfúrico. A partir destas determinações é possível estabelecer as razões: a) Fed/Fet; 

b) Feo/Fed; c) (Fed-Feo)/Fet (TSAI et al., 2007). 

Foram realizadas análises de amostras das profundidades 40-50 cm (AB), 

100-110 cm (BA), 200-210 cm (B), 300-310 cm (B), 400-410 cm (B), 500-510 cm (B), 

600-610 cm (B), 760-780 cm (BC), 900-910 cm (CB) e de 960-970 cm (C). Estas 

amostras foram escolhidas por situar-se no centro dos volumes e ser os mais 
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representativos da formação. No entanto, no horizonte B, foram escolhidas cinco 

amostras para a análise, devido ao horizonte ser espesso. 

As amostras de teores de ferro foram realizadas no Laboratório de Solos da 

ESALQ/USP, com recursos utilizados da bolsa CAPES – Demanda Social. 

 

4.1.2.4 Mineralogia por difração de raios-X 

Essa técnica utiliza difratômetro de raios-X para identificar o mineral através 

da sua estrutura cristalina (MATA et al., 2011). Serão identificados através dessa 

técnica os minerais da fração argila, óxidos e hidróxidos produzidos pelo 

intemperismo, devido a alguns tipos de argilominerais expressarem, além de outras 

propriedades, a intensidade do intemperismo. 

A difração de raios-X pelos cristais é realizada através de um método em que 

os raios-X são dispersos pelos elétrons dos átomos do cristal, sem mudanças de 

tamanho de onda (Figura 23). Um feixe difratado é gerado por dispersão apenas 

quando algumas condições geométricas expressas pela lei de Bragg são atendidas.  

 

FIGURA 23. Difração de raios-X por um cristal, onde ―θ‖ é o ângulo do raio incidente 
com a superfície, ―d‖ é a distância entre dois planos paralelos e ―d.sen θ‖ é a 
diferença de caminho seguido por duas reflexões originárias de planos sucessivos. 

Fonte: ERDÓCIA, 2011 
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A expressão matemática da lei de Bragg é: nλ = 2d sen θ, onde n é um valor 

inteiro, λ é o comprimento de onda, d é a distância entre os planos paralelos 

sucessivos na estrutura cristalina, e θ é o ângulo de incidência e difração de um 

feixe de raios X relativamente a um dado plano atômico (ERDÓCIA, 2011). 

Para esta análise de mineralogia por difração de raios-X, selecionou-se dez 

amostras consideradas mais representativas na formação superficial, 40-50 cm (AB), 

100-110 cm (BA), 200-210 cm (B), 300-310 cm (B), 400-410 cm (B), 500-510 cm (B), 

600-610 cm (B), 760-780 cm (BC), 900-910 cm (CB) e de 960-970 cm (C). Estas 

amostras foram escolhidas por se encontrar no centro dos respectivos volumes e ser 

as mais representativas da formação. No entanto, no horizonte B, foram escolhidas 

cinco amostras para a análise, devido ao horizonte ser espesso. 

As amostras por difratograma de raios-X foram realizadas no Lamir – UFPR, 

com recursos de financiamento do Projeto CNPQ (Processo470967/2014-5). 

 

4.2. ANÁLISE MORFOFLUVIOMÉTRICA DA REDE DE DRENAGEM ATUAL 

 

A análise fluviomorfométrica da drenagem atual foi realizada em duas bacias 

de drenagem (rio Lajeado Grande e rio Lajeado das Éguas), as quais drenam a área 

de estudo. Para a análise dos padrões de drenagem, primeiramente foi elaborado 

um mapa de drenagem no software ArcGisTM através da extensão ArcMap. A 

drenagem em arquivo vetorial foi obtida através da carta topográfica de Abelardo 

Luz (SG-EE-Y-B-IV-1), disponível no site da EPAGRI. 

Foram inseridos os lineamentos estruturais contidos no mapa geológico 

(CPRM, 2014) e incorporados aos lineamentos estruturais identificados a partir de 

informações contidas no mapa de relevo sombreado e dos padrões de drenagem. 

Efetuou-se os estudos das estruturas que condicionam a drenagem e o relevo, 

sendo essas as feições lineares da drenagem (traços de juntas), alinhamentos de 

drenagem (lineamentos estruturais) conforme sugerido por O’Leary at al., (1976). 

Os perfis longitudinais dos cursos fluviais que são representativas da área de 

estudo foram obtidos a partir de gráfico no programa GrapherTM, sendo que as 

variáveis são as altitudes (m) e as extensões dos cursos fluviais (km), no eixo das 
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ordenadas e das abscissas, respectivamente. Para a análise do perfil longitudinal foi 

seguida a metodologia proposta por McKeown et al., (1988). Para isso, foi 

necessário definir uma equação e uma linha de melhor ajuste do perfil, considerando 

que se os afastamentos fossem maiores que dez metros da linha, seriam 

considerados como desajustes fluviais. Os trechos acima da linha foram 

considerados áreas ascendentes e abaixo como áreas subsidentes. 

Para analisar o índice de Relação Declividade-Extensão (Figura 24), utilizou-

se a metodologia proposta por Hack (1973). Este possibilita a normalização dos 

valores de gradiente e a identificação das anomalias de drenagem nos trechos de 

seu curso (FUJITA et al., 2011). O índice RDE é obtido aplicando as seguintes 

equações: 

 

RDE trecho = (ΔH/Δl) x L 

 

Sendo que: 

ΔH é a diferença altimétrica entre os trechos selecionados do curso d’água; 

Δl é a extensão do trecho selecionado; 

L é a extensão acumulada do rio até o ponto médio do trecho onde o índice 

RDE está sendo calculado. 

RDE total = (ΔH/Log L) 

 

Onde: 

ΔH é a diferença altimétrica entre a cota mais a montante e a cota mais a 

jusante do canal; 

Log. L é o logaritmo natural da extensão total do curso d’água. 
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FIGURA 24. Índice de Relação Declividade-Extensão (RDE) por trecho 

Fonte: ETCHEBEHERE et al., (2004). 

 

Para que fossem determinados trechos com anomalias das drenagens, 

utilizou-se a razão entre o RDETrecho/ RDEtotal proposta por Hack (1973). Através 

de Seeber & Gornitz (1983), padronizou-se que os valores que se encontram entre 

os valores 2 e 10 são interpretados como anomalias de 2ª ordem, no entanto os 

valores que são superiores a 10, são classificados como anomalias de 1ª ordem. Os 

valores compreendidos abaixo de 2 são considerados como trechos em equilíbrio 

(ETCHEBERE, 2000; FUJITA, 2009). 
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5. RESULTADOS 

 

Uma das questões relacionadas à evolução do relevo no Planalto das 

Araucárias, mais especificamente no setor geomorfológico entre Serra da Fartura 

(PR/SC) e calha do rio Chapecó (município de Abelardo Luz – SC), é verificar quais 

fatores tem comandado a evolução das formas de relevo. Para tanto, é necessário 

buscar elementos que indiquem a distribuição da cobertura superficial ao longo 

deste setor, bem como, que detalhem a morfologia da formação superficial 

representativa dessa superfície e as características fluviomorfométricas da 

drenagem atual da área de estudo, de modo a se analisar a possível influência 

tectônica na evolução geomorfológica do setor 

 

5.1. ASPECTOS GERAIS DO RELEVO E DA COBERTURA SUPERFICIAL NO 

SETOR ENTRE SERRA DA FARTURA E CALHA DO RIO CHAPECÓ 

 

O setor de relevo localizado entre a Serra da Fartura, divisor geomorfológico 

entre drenagem do Uruguai (SC) e do Iguaçu (PR), e a calha do rio Chapecó, 

corresponde às superfícies V, VI e VII identificadas por Paisani et al (2008; 2014). 

Neste setor a morfologia geral apresenta-se como patamares dissecados (Figuras 

18 e 25), mostrando três níveis distintos que podem ser individualizados (Figura 26-

A). 

Na identificação detalhada da variação da espessura da cobertura superficial 

neste setor desde o rio Chapecó até a Serra da Fartura levantou-se os materiais em 

sete pontos representativos dos patamares existentes (Figura 25). Para cada ponto 

buscou-se identificar a espessura e a natureza da cobertura superficial, bem como 

tipo e espessura de horizontes ao longo do setor (PONTELLI et al., 2015). 

O ponto 1 corresponde a corte de estrada na rodovia SC-155, de 

coordenadas 0368538E e 7062221S, situado em relevo de 777 metros de altitude 

(Figura 26-A). De acordo com Paisani et al., (2014) corresponde à classificação de 

patamar dissecado situado entre 701 – 800m, denominado de superfície VII.  
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FIGURA 25. Aspecto do relevo em patamares dissecados no setor entre Serra da 
Fartura e calha do rio Chapecó (Pn= pontos de descrição da cobertura superficial; A-
---B: segmento de perfil topográfico da figura 26-A). (Organização: Leonel 
Manfredini) 

Fonte: PONTELLI et al., 2015. 

O corte utilizado para verificação dos materiais revelou cobertura superficial 

de 460 cm de profundidade, composto por sequência de horizontes A, B e C (Figura 

26-B). O horizonte A apresenta-se relativamente delgado (0 a 40 cm de espessura), 

seguido pelo horizonte B que se estende de 40 a 250 cm de profundidade. Entre 250 

a 375 cm individualiza-se o horizonte transicional BC. A partir de 375 cm os 

materiais indicam tratar-se de horizonte C (Figura 26-B). Não foi possível verificar 

qual é a real extensão do volume de rocha alterada (horizonte C). Pelas 

características físicas identificadas em descrição de campo, os materiais neste ponto 

indicam terem sido desenvolvidos in situ, com presença de solum relativamente 

espesso (Figura 26-B; PONTELLI et al., 2015). 

A superfície VI, distribuída entre 801 e 900 m de altitude, é análogo à 

superfície geomorfológica VI de Paisani et al., (2008). Neste segmento foram 

verificadas as características físicas em três pontos - P2, P3 e P4, este último já na 

transição com a superfície V (Figuras 25 e 26 – A).   

N 

S 

L O 
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FIGURA 26. Morfologia dos patamares dissecados nas superfícies VII, VI e V (A); 
aspecto da cobertura superficial ao longo do setor de patamares (B). (Organização: 
Marga Eliz Pontelli - modificado de PONTELLI et al., 2015). 

 

O ponto de descrição 2 situa-se nas coordenadas 0372120E e 7064696S, a 

uma altitude de 863 metros (Figura 26 – A), apresentando seção exposta de 650 cm, 

a partir dos quais os materiais foram verificados com auxílio de tradagem utilizando 

trado manual do tipo holandês. A seção corresponde ao corte de estrada da rodovia 

SC-155, situado em segmento mais elevado deste setor geomorfológico (Figura 26 – 

A). No total, a cobertura superficial deste ponto apresenta mais de 1000 cm de 

espessura (Figura 26 – B), nos quais estão distribuídos sete volumes de materiais 

correspondentes aos horizontes principais - A, B e C, e transicionais - AB, BA, BC e 

CB. Pela natureza dos materiais descritos em campo observa-se que neste ponto o 

solum apresenta espessura que ultrapassa 800 cm (Figura 26 - B). A totalidade de 

Rebordo erosivo 

Traqui-

dacito 

Degrau estrutural 
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espessura da alterita (horizonte C) não pode ser verificada, visto a tradagem ter sido 

interrompida aos 1000 cm de profundidade.    

Com características similares ao ponto 2 tanto de altitude quanto de 

características da cobertura superficial, o ponto 3 situa-se nas coordenadas de 

0373361E e 7065700S. A diferença deste ponto (3) é a espessura do horizonte B, 

relativamente menos espesso (cerca de 200 cm) do que o ponto 2 (Figura 26 – B). 

Na transição da superfície VI para a V (Figuras 25 e 26 – A) foi descrito a 

formação superficial 4, localizado nas coordenadas 0375279E e 7067245S. O setor 

situa-se a 896 metros de altitude, cuja seção exposta de corte de estrada revelou 

seis volumes de materiais. Além do fato do horizonte B apresentar a menor 

espessura entre os pontos descritos referentes ao 1º (701-800 m) e 2º (801-900 m) 

níveis de patamares, outro fato importante registrado no ponto 4 é a espessura da 

alterita, superior a 4 metros, bem como linha de pedra situada no interior do volume 

de material com características de horizonte transicional BC (Figura 26 – B).   

Também se verifica na base do horizonte C características hidromórficas dos 

materiais, indicando hidromorfia parcial - horizonte Cg (Figura 26 – B).  

Os elementos – linha de pedras e horizonte B mais delgado/alterita e mais 

espessa sugerem que no ponto 4 houve truncamento dos materiais, indicando 

natureza alóctone dos materiais da formação de solum (PONTELLI et al., 2015).  É 

possível que esta natureza alóctone esteja vinculada à posição topográfica e 

morfológica da formação superficial na superfície (Figuras 25 e 26 – A). 

O terceiro nível de patamares dissecados, com altitudes entre 901 e 1000 

metros, corresponde a superfície geomorfológica V de Paisani et al. (2008) e 

englobou três formações para descrição, referentes aos pontos P5, P6 e P7 (Figuras 

25 e 26 – A). 

Os pontos 5 - coordenadas 0376871E/7070996S e altitude de 935m, e 7 - 

coordenadas 0380457E/7073085S e altitude de 970 metros, mostram características 

físicas dos materiais que indicam uma formação superficial de solum relativamente 

espessa (Figuras 26 – A; B), com natureza da cobertura superficial de origem 

autóctone (PONTELLI et al., 2015). Diferentemente os materiais verificados na 

formação superficial 6 (coordenadas 0376990E/ 7071797S e 938 metros de altitude) 
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mostram-se como espesso pacote de material coluvial, indicando natureza 

essencialmente alóctone neste setor de encostas da Serra da Fartura (Figura 25 e 

26 – A). 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DOS MATERIAIS EM COBERTURA 

SUPERFICIAL REPRESENTATIVA DA SUPERFÍCIE GEOMORFOLÓGICA DE 

ABELARDO LUZ 

 

A superfície geomorfológica de Abelardo Luz corresponde a nível de 

patamares intermediários situados entre 801-900 m de altitude (Figura 26 – A), 

conforme classificação de Paisani et al. (2014), apresentando morfologia suave-

ondulada (Figuras 18, 19 e 20). Do total de formações verificadas neste setor (P2, 

P3 e P4 – Figura 26 - A), a formação correspondente ao P2 é a mais representativa 

deste nível de patamares, tanto em relação à situação topográfica quanto à 

profundidade dos materiais (Figura 26 – B). Por apresentar tais características o P2 

foi selecionado para detalhamento da formação superficial (solum e alterita). 

 

5.2.1. Caracterização morfológica dos materiais 

A formação superficial representativa (P2, Figuras 26 – A; B), apresenta 

1000 cm de material descrito, dos quais 650 cm estão expostos em corte de estrada 

e 350 cm de materiais foram descritos através de sondagem manual com trado 

holandês. A profundidade de 1000 cm corresponde ao início da alterita. 

5.2.1.1. Características físicas dos materiais 

As características físicas observadas em campo permitiram individualizar 

sete volumes de materiais, dos quais três constituem horizontes principais - A, B e C, 

e quatro representam volumes transicionais - AB, BA, BC e CB (Figura 27).  

O horizonte Ap, pouco espesso (Figura 27), apresenta cor 5YR 2.5/2 

(vermelho muito escuro acinzentado) quando úmido e 5YR 3/4 (bruno avermelhado  
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FIGURA 27. Distribuição das classes granulométricas e esboço da cobertura 
superficial na formação superficial representativa da superfície de Abelardo Luz (P2). 
(Organização: Leonel Manfredini) 

escuro) quando seco. A estrutura primária mostra blocos subangulares grandes, de 

grau forte, e a textura muito argilosa. Quando seco, o material apresenta 

consistência macia, passando para friável quando úmido. No estado molhado 

mostra-se plástico e ligeiramente pegajoso. Este volume apresentou-se compactado 

Material autóctone Material alóctone 
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em campo. A passagem do volume superficial para o subjacente se dá de forma 

clara a partir da cor (Quadro 2). 

O volume subjacente, caracterizado como transição do A para o B (horizonte 

AB) apresenta-se relativamente espesso (Figura 27). É constituído por materiais de 

cor 2.5YR 2.5/4 (bruno avermelhado escuro) quando úmido e 5YR 4/4 (bruno 

avermelhado) com material seco. A consistência, a estrutura e a textura 

permanecem com as mesmas características anteriores, apenas a estrutura 

aumentando o tamanho dos blocos (6x4 cm), mas ainda classificada como grande. A 

passagem para o volume inferior é gradual, a partir da resistência moderada da 

estrutura e da mudança na consistência (Quadro 2). 

O horizonte transicional BA apresenta-se espesso (Figura 27), de cor 2.5YR 

3/4 (bruno avermelhado escuro) quando material úmido e 5YR 4/4 (bruno 

avermelhado) quando seco. A estrutura primária é de blocos subangulares, tamanho 

grande (6x4 cm) e grau moderado. A textura é muito argilosa e a consistência a seco 

é ligeiramente dura, friável quando úmido e plástica e não pegajosa, quando 

molhado. A transição para o volume inferior se dá de forma gradual pela cor e pela 

tendência a estrutura prismática (Quadro 2). 

Em subsuperfície o principal horizonte – Bw, apresenta-se com mais de 550 

cm de espessura (Figura 27), de cor vermelho escuro (2.5YR 3/6) quando material 

úmido e vermelho amarelado (5YR 4/6) quando seco em toda sua extensão (Quadro 

2). A estrutura primária mostra-se em blocos subangulares muito grandes, 

apresentando tendência a prismas até aproximadamente 420 cm de profundidade, 

de grau forte. A partir desta profundidade, até a base do volume, a estrutura primária 

volta a se mostrar como blocos subangulares, também de grau forte. Essa variação 

permite subdividi-la em Bw1 e Bw2 (Quadro 2). A transição para o volume 

subjacente ocorre de forma gradual pela consistência molhada e presença de 

fragmento de rocha tamanho seixo fino. 

O horizonte transicional BC mostra-se espesso (Figura 27), mantendo o 

predomínio das características anteriores de cor e textura (Quadro 2). A consistência 

do material molhado apresenta-se ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa. 

Ocorrem, neste volume, fragmentos de rocha esparsos e de tamanho seixo. A 

transição se dá de forma clara a partir da textura. 
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Quadro 2. Atributos físicos dos materiais na formação superficial – P2 

 

Prof. 

(cm) 

 

Hor. 

 

Cor 

 

Textura média (%) 

 

Class

e 

Text. 

 

Rel. 

S/A 

 

Estrutura 

 

Consistência 

 

Transição 

Horizonte

s 

Seca 
(Lab.) 

Úmida 
(Campo) 

Ar S A Tipo Tam

. 

Gra

u 

Sec

a 

Um. Mol 

0-30 Ap 5YR 
3/4 

5YR 
2.5/2 

6,7 26,3 66,7 MA 0,40 BSA Gr Fo Ma Fr Pl/LP Clara 

30-70 AB 5YR 
4/4 

2.5YR 
2.5/4 

3,7 26,3 69,9 MA 0,39 BSA Gr  Fo Ma Fr Pl/LP Gradual 

70-140 BA 5YR 
4/4 

2.5YR 
3/4 

1,2 37,2 61,6 MA 0,47 BSA Gr Mo LD  Fr Pl/NP Gradual 

 
140-420 

 
Bw1 

 
5YR 
4/6 

 
2.5YR 

3/6 

1,4 25,4 73,2 
 

MA 0,35 
 

BSA  
a BP 

 
MGr 

 
Fo 

 
D a 
MD 

 
Fi a 
MFi 

 
LPl a 
Pl/NP 

 Gradual 

420-700 Bw2 5YR 
4/6 

2.5YR 
3/6 

2,0 23,3 74,6 MA 0,17 BSA MGr Fo MD Fr a 
MFr 

LPl/N
P a 
LP 

Gradual 

700-860 BC 5YR 
5/6 

2.5YR 
3/6 

1,8 17,9 80,2 MA 0,08 __ __ __ __ __ LPl/L
P 

Clara 

860-950 CB 5YR 
5/6 

2.5YR 
3/6 

3,3 14,8 81,9 MA 0,18 __ __ __ __ __ LPl/L
P 

 

950-
1000 

C 5YR 
5/6 

2.5YR 
4/6 

4,9 11,2 83,9 MA 0,16 __ __ __ __ __ LPl/L
P 

 

Prof.: profundidade; Hor.: horizontes; Ar: areia; S: silte; A: argila; Tam: tamanho; Um: úmida; Mol: molhada; MA: muito argilosa; AS: argila siltosa; 

BSA: bloco sub-angular; BP: bloco prismático; Gr: grande; MGr: muito grande; Fo: forte; Mo: moderada; Ma: macia; LD: ligeiramente dura; D: dura; 

MD: muito dura; Fr: friável; MFr: muito friável; Fi: firme; MFi: muito firme; Pl: Plástica; LPl: ligeiramente plástica; LP: ligeiramente pegajosa; NP: Não 

pegajoso; LP: Ligeiramente pegajoso; Tam: tamanho; Lab: Laboratório. 
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No horizonte CB, o material apresenta, em campo, aspecto siltoso, o que é 

comprovado pela distribuição das frações neste volume (Figura 27). A cor e a 

consistência molhada se mantêm similares ao volume anterior (Quadro 2). Na 

profundidade 900 a 910 cm foi verificada a presença de fragmento de rocha, 

identificado como seixo fino. 

A partir de 950 cm de profundidade tem início o horizonte C (Figura 27) cuja 

cor mantém-se similar ao horizonte sobrejacente (Quadro 2), apresentando 

mosqueamento a partir dos 980 cm. Isso indica presença da isoalterita. Não foi dado 

continuidade à tradagem, de modo que não se pode estabelecer a espessura total 

do horizonte C. 

Em toda a extensão a relação silte/argila apresenta-se com valores menores 

que 0,47 (Quadro 2). Valores menores que 0,6 em solos de textura argilosa ou muito 

argilosa, indicam maior intensidade do intemperismo químico (EMBRAPA, 1997). 

Esses valores confirmam a característica de material muito intemperizado 

demonstrado tanto pela descrição de campo, quanto comportamento granulométrico 

(Figura 27). Ainda, nota-se os menores valores da razão S/A nos horizontes BC, CB 

e C (Quadro 2), podendo indicar mais de uma gênese para a formação superficial, 

ou seja, poligenético. 

A consistência dos materiais descritos em campo e em laboratório também 

revelam esta contradição entre os volumes, pois, nota-se que há uma discordância 

entre os horizontes Bw1 e BC, visto que no Bw1 é descrito como não plástico, no 

Bw2 não plástico a ligeiramente pegajoso e no BC é descrito como ligeiramente 

pegajoso.  

O comportamento das frações silte e argila, na formação superficial, não 

correspondem ao padrão ―clássico‖ esperado para material autóctone. Seria de 

esperar que houvesse aumento de silte, com diminuição da argila no horizonte C 

(Figura 27). O comportamento observado das frações granulométricas pode indicar 

que se trata de formação superficial desenvolvida sobre material já alterado, no caso 

um depósito. Outra possibilidade é que a alteração tenha transgredido derrames de 

natureza química mineralógica diferentes. Ou também que esta formação superficial 

possua mais de uma gênese ao longo de sua formação. Isso pode ser verificado na 
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determinação dos principais óxidos de rochas coletadas no entorno da formação 

descrita. 

A porosidade total varia de 67,69 a 57,30%, decrescendo em profundidade 

(Tabela 3). Esta tendência de diminuição do valor da porosidade em profundidade é 

de se esperar, devido à organização pedológica do material, influência da vegetação 

e pressão que os horizontes superiores exercem nos inferiores (BRADY & WEIL, 

2013). 

Tabela 3. Porosidade total dos materiais nos horizontes da cobertura estudada 

Profundidade 

(cm) 

Densidade 

Aparente 

(g/cm³) 

Densidade de 

Partículas (real) 

(g/cm³) 

Porosidade      

Total 

(%) 

20 0,85 2,63 67,69 

50 0,90 2,63 65,78 

95 0,97 2,6 62,70 

170 – 180  0,94 2,63 64,26 

270 – 280  1,06 2,67 60,30 

370 – 380  1,06 2,74 61,31 

498 – 503  1,16 2,74 57,66 

585 – 590  1,17 2,74 57,30 

 

5.2.1.2. Macronutrientes da solução do solo: a química de rotina 

A análise da química de rotina - macronutrientes (Tabela 4), identifica a 

quantidade dos elementos químicos Mg, Ca, Na e K presentes na solução do solo, 

bem como apresenta os cálculos de pH (potencial de hidrogênio), CTC (capacidade 

de troca catiônica), %m, %V (saturação por bases), SPM e a quantidade de matéria 

orgânica (MO). Esses resultados são utilizados juntamente com as características 

físicas dos materiais para o estabelecimento da classificação do solo, de acordo com 

o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006). 

O pH (ativo) da formação superficial estudada ficou menor que cinco em 

todas as amostras, caracterizando solo ácido pelos critérios da Embrapa (2006). A 

acidez potencial (H+Al) também se mostra muito alta, no topo da formação (10 – 110 

cm), sendo maior que nove, variando para média (2,51 a 5) de 160 – 340 e ficando
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Tabela 4. Macronutrientes do solo 

 

Hor. Prof. 

(cm) 

pH MO Mg K Ca Al H+Al SB V Sat. Al CTC SMP 

(CaCl2) (gdm-3) -------------------------Cmolcdm-3---------------------- %    % - - 

Ap 10 - 20 4,10 18,76 0,20 0,18 0,70 1,02 10,45 1,08 9,37 48,57 11,53 5,00 

AB 40 - 50 4,10 14,74 0,50 0,08 0,50 1,23 10,45 1,08 9,37 53,25 11,53 5,00 

BA 100-110 4,20 14,74 0,10 0,08 0,40 0,82 11,26 0,58 4,90 58,57 11,84 4,90 

Bw1 160-170 5,00 1,34 0,80 0,05 0,40 0,01 3,68 1,25 22,60 0,79 5,53 6,20 

Bw1 230-240 4,60 1,34 0,50 0,05 0,30 0,14 4,61 0,85 15,57 14,14 5,46 6,10 

Bw1 330-340 4,60 1,34 2,00 0,03 0,50 0,20 4,96 2,53 33,78 7,33 7,49 6,00 

Bw1 440-450 4,50 1,34 2,10 0,03 0,40 0,40 6,21 2,53 28,95 13,65 8,74 5,70 

Bw2 530-540 4,40 1,34 1,40 0,03 0,30 0,84 6,69 1,73 20,55 32,68 8,42 5,60 

Bw2 630-640 4,30 1,34 0,50 0,03 0,30 1,10 7,76 0,83 9,66 56,99 8,59 5,40 

 

Hor: Horizontes; Prof: Profundidade; pH: Potencial de Hidrogênio; MO: Matéria orgânica; Mg: Magnésio; K: Potássio; Ca: Cálcio; Al: Alumínio; H+Al: Acidez 

potencial; SB: Soma de bases; V: Saturação por bases; Sat Al: Saturação por Alumínio; CTC: Capacidade de troca catiônica; SMP: Índice SPM.



76 
 

em alta na profundidade de 440 – 640. Independentemente do valor obtido 

nas análises dos macronutrientes nos primeiros 30 cm, o fato da formação se 

localizar em área de cultivo atual, pelos critérios da EMBRAPA (2006) classifica-se 

como horizonte Ap. 

A saturação por bases (V%) do perfil encontra-se com valor abaixo de 50%, 

indicando caráter distrófico, ou seja, material com baixa retenção de bases (Tabela 

4). A saturação por alumínio é variável, nos primeiros três volumes apresenta solo 

de caráter alumínico com mais de 50% de saturação (EMBRAPA, 2006). No entanto, 

na transição entre o horizonte BA com Bw1 o valor da saturação por alumínio vai a 

0,79%. Isso provavelmente ocorra pela CTC ser tão baixa nessa profundidade que 

não armazena alumínio e também o pH (ativo e potencial) não ser tão ácido como 

nos outros volumes (PRADO, 2015). Somente a partir de 630 cm de profundidade a 

saturação por alumínio volta a ser maior que 50 %. 

A CTC tem seu maior valor sendo 11,84 relativos ao horizonte BA (Tabela 

4). Na classificação da Embrapa (2006) o valor mais alto para ser um horizonte B 

Latossólico é 17. Se observarmos os valores de CTC relativo às profundidades do 

horizonte B, verifica-se corresponder a B Latossólico, ou seja, muito intemperizado. 

A saturação por bases (V%) se faz presente em toda a extensão do 

horizonte B com valores muito baixos, bem menores que 50% (Tabela 4), o que 

permite definir o material como distrófico. Nota-se então através dos atributos 

descritos em campo e a análise da química de rotina – macronutrientes, que na 

formação descrita o horizonte A corresponde a um Ap, enquanto o diagnóstico do 

material no B indica horizonte Latossólico vermelho distrófico. 

 

5.2.1.3. Química analítica (10 principais óxidos) 

A determinação da química analítica (10 principais óxidos) nos materiais 

estudados foi efetuada através da técnica de fluorescência de raios-X, tendo por 

objetivo identificar o estágio de intemperismo em que os materiais da formação 

superficial se encontram. A fase do intemperismo é reconhecida através da perda 

dos óxidos que se movimentam no perfil.  



77 
 

Além dos materiais da formação superficial foram analisadas, através da 

fluorescência de raios-X, amostras de rocha (Figura 28). Isso foi necessário para 

poder verificar que características química-mineralógicas teriam originado a 

formação superficial. Para tais análises foram selecionadas quinze amostras, sendo 

cinco de rocha e dez de solo (Tabela 5). As amostras de rocha foram coletadas em 

locais e altitudes diferentes para verificar a possibilidade de existência de mais de 

um derrame. Já para as amostras de solo, foram identificadas as profundidades 

mais representativas de cada horizonte, com exceção do horizonte B, que pela sua 

espessura, foram selecionadas cinco amostras. 

 

FIGURA 28. Mapa da distribuição de pontos de coleta de amostram de rochas do 

setor estudado. A.R.: Amostra de Rocha. 

Para comparar os horizontes da formação superficial não são utilizados os 

valores dos teores dos elementos e sim as relações moleculares destes. Para isso, 

determina-se primeiramente, o valor de moléculas-grama dos elementos, dividindo a 

porcentagem do seu valor pelo respectivo peso (MONIZ, 1975). 
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Tabela 5. Resultado da análise de química de rotina para amostras de solo e rocha 

 
Amostra/Prof. 

(cm) 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 MnO P2O5 Ki Kr 
Hor. (%) SiO2 

Al2O3 
SiO2______        
Al2O3+ Fe2O3 

FORMAÇÃO SUPERFICIAL 

40-50 AB 28,18 31,13 14,62 0,05 0,27 0,18 0,01 3,78 0,06 0,15 1,52 1,21 

100-110 BA 26,88 31,64 14,88 0,08 0,31 0,21 0,04 3,73 0,06 0,14 1,45 1,12 

200-210 Bw1 29,47 33,11 15,34 0,03 0,23 0,22 0,05 4,13 0,07 0,13 1,53 1,19 

300-310 Bw1 30,87 32,97 15,00 0,04 0,24 0,21 0,01 3,91 0,06 0,14 1,59 1,24 

400-410 Bw1 32,17 32,98 15,27 0,03 0,25 0,25 0,01 3,91 0,06 0,15 1,69 1,32 

500-510 Bw2 33,34 32,51 14,88 0,04 0,25 0,25 0,03 3,85 0,06 0,15 1,75 1,37 

600-610 Bw2 36,33 31,38 14,60 0,04 0,25 0,21 0,05 3,94 0,07 0,17 1,97 1,52 

760-780 BC 36,97 31,28 14,59 0,03 0,21 0,17 <0,01 3,88 0,07 0,21 2,00 1,55 

900-910 CB 36,15 31,46 15,41 0,03 0,23 0,17 <0,01 3,53 0,06 0,22 1,93 1,46 

960-970 C 36,04 29,88 17,47 0,03 0,38 0,05 <0,01 3,24 0,18 0,25 2,07 1,50 

ROCHA 

      Amostras                        SiO2         Al2O3      Fe2O3       CaO        MgO       K2O           Na2O           TiO2          MnO        P2O5             P.F.                Soma 

                                                                                                                          (%) 

A.R.1  64,62 13,22 7,71 2,75 1,16 4,24 3,45 1,46 0,13 0,48 1,10 99,54 

A.R.2  64,46 13,07 7,27 2,63 1,29 4,01 3,41 1,44 0,13 0,45 1,41 99,57 

A.R.3  64,20 13,31 7,07 3,03 1,21 4,08 3,44 1,39 0,23 0,47 1,00 99,65 

A.R.4  49.47 12,91 14,55 8,66 4,79 1,37 2,57 3,65 0,17 0,52 1,37 100,59 

A.R.5  50,31 13,00 15,24 9,23 5,12 1,12 2,36 2,58 0,26 0,32 1,00 100,53 
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As relações moleculares apresentadas em percentagem são as seguintes: 

SiO2/60; Fe2O3/160; Al2O3/102. Fazendo a divisão do valor de moléculas-grama de 

um elemento pelo outro, se obtém a relação molecular desejada. Sendo que as duas 

reações moleculares principais são os valores de Ki e Kr, devido a estes índices 

indicarem o grau do estágio de intemperismo em que o material se encontra 

(RUXTON, 1968; MONIZ, 1975). 

Nota-se nas amostras de formação superficial que há aumento do topo para 

a base do óxido de silício (SiO2), passando de 26,88% para 36,97%. No entanto, 

nota-se local de transição no horizonte Bw2 abaixo, sendo que o valor do SiO2 passa 

a ter uma homogeneidade até o horizonte C. Já o óxido de alumínio (Al2O3), sofre 

pequena variação do topo (31,13%) para a base (33,11%), sendo o valor do topo 

aumentando na profundidade 200 a 210cm e indo para 29,88% na base. No valor do 

óxido de ferro (Fe2O3) a variação também não é grande, aumentando de 14,62% em 

superfície e chegando a 17,47% na base. 

Os teores dos óxidos de cálcio (CaO), magnésio (MgO), potássio (K2O), 

sódio (Na2O), manganês (MnO) e fósforo (P2O5) são pequenos na formação 

superficial (Tabela 5). O CaO tem seu maior valor em superfície (0,05 %) e seu 

menor valor na base (0,03%), enquanto o MgO varia de 0,27% no topo e no 

penúltimo volume 0,23%, aumentando para 0,38 no último volume. O K2O mantém-

se praticamente constante do topo até a base (0,21%), sendo que na base o valor 

baixa para 0,05%. O valor do Na2O também é pequeno, variando entre 0,01 a 0,05 

em profundidade, sendo que abaixo dos 760 cm de profundidade seu valor é tão 

pequeno que é computado como <0,01%. O MnO possui uma variação de 0,06 a 

0,07% até a penúltima amostra, sendo que na última o valor vai a 0,18%. No P2O5 o 

valor aumenta em profundidade, variando de 0,15 no topo até 0,25% na base. 

Nota-se que em todos os cátions base ocorre diminuição de seus valores em 

profundidade. Pelo comportamento de diminuição dos cátions bases em 

profundidade, tem-se a possibilidade do material do horizonte C ser de origem 

alóctone, ou ocorrer uma transição entre material in situ e material transportado. No 

entanto, em relação ao CaO é necessário considerar que a área onde se encontra o 

ponto estudado é intensamente utilizada para cultivo agrícola de soja/milho e trigo. 
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Logo, os valores maiores de CaO na superfície também podem resultar do processo 

de calagem decorrente do uso agrícola. 

O valor do óxido de titânio (TiO2), elemento considerado pouco lixiviado, 

varia de 3,78% no topo do perfil chegando a 4,13% na profundidade de 200 a 210 

cm e decresce até 3,24% na base. Observa-se que em toda a extensão do horizonte 

B e BC tem-se as maiores concentrações de TiO2, entre 3,85 e 4,13 (Tabela 5). Isso 

remete novamente à questão de um intemperismo em subsuperfície e, novamente, 

possibilita que o material em subsuperfície não teria sido formado in situ, ou estar 

num volume de transição. 

A relação molecular Ki possui variação de 1,45 a 2,07 (Tabela 5), sendo que 

o menor valor ocorre no horizonte transicional BA. Em geral, nota-se aumento 

contínuo do topo para a base. Segundo IBGE (2007) o solo que tiver a relação 

molecular Ki <2,2 é considerado um solo ―velho‖, ou seja, muito intemperizado 

quimicamente. Logo, todo o material, incluindo horizonte C, apresenta estágio 

avançado de intemperismo químico.  

A relação Kr também apresenta aumento do topo para a base, sendo que o 

valor mais baixo é de 1,12 no horizonte BA (100 a 110 cm). Observa-se valores em 

torno de 1,50 a partir do horizonte Bw2, com máximo no BC (760 a 780 cm), o que 

indica, novamente, local de possível transição entre materiais. 

Utilizando o diagrama que analisa a relação sílica: álcalis, conhecido como 

Diagrama TAS (WERNICK, 2003), pode-se observar que os valores analíticos 

registrados nas amostras de rochas coletadas no entorno do ponto estudado (Tabela 

5) indicam que as amostras A.R. 1, 2 e 3 referem-se às rochas transicionais entre 

composição química intermediária – Traquitos, à ácida - Dacitos. Logo, do ponto de 

vista de área (Figura 28)l, ocorrem no setor correspondente à superfície VI, rochas 

do tipo Traquidacitos.  

Através do levantamento realizado por Freitas et al., (2002) e o mapa 

publicado pela CPRM (2014), comprova-se que a amostra de rocha coletada em 

campo e o resultado do diagrama TAS estão em conformidade. 

As amostras A.R. 4 e 5 (Figura 28) indicam rocha de natureza básica-

Basalto de acordo com o diagrama TAS. Isso demonstra que o substrato que 
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originou a formação superficial está entre dois derrames básicos: A.R. 5 - topo, na 

Serra da Fartura, e A.R. 4, na calha do rio Chapecó. 

5.2.1.4. Teores de ferro 

A análise para a determinação dos teores de ferro livre, total e amorfo, 

estabelece parâmetros mineralógicos, contribuindo para entendimento do estágio de 

evolução dos minerais no material estudado (KÄMPF & CURI, 2000; COSTANTINI et 

al., 2006; KÄMPF et al., 2012). 

Através dos valores obtidos de cada teor de ferro (livre, total e amorfo) foram 

determinadas as razões de Feo/Fed, que indica a concentração de minerais de ferro 

mal cristalizados em relação aos bem cristalizados. Já atravpes da razão Fed/Fet 

pode ser estabelecido a intensidade da alteração do material. E por fim, a relação 

(Fed-Feo)/Fet indicando o estágio de intemperismo dos minerais (TSAI et al., 2007; 

KAMPF et al., 2012). 

O ferro ditionito (Fed) mantém-se com pouca variação desde o horizonte AB 

até a base do horizonte Bw2, variando de 9,20% a 11,73% (Tabela 6). O menor 

valor (9,20%) ocorre na base do horizonte Bw1. Já nos horizontes BC, CB e C os 

valores aumentam chegando a 12,33, 13,31 e 14,11%, respectivamente. Isso indica 

que o Fed possui um teor médio, os horizontes CB e C possuem os maiores valores 

da cristalinidade do ferro, indicando resultados de ações pedogenéticas (INDÁ 

JUNIOR & KÄMPF, 2003; SILVA NETO et al., 2008). 

O ferro amorfo (Feo) apresentou variações de 0,45 a 0,97% ao longo do perfil 

(Tabela 6). Observa-se valores mais elevados entre 0,72 e 0,97% nos horizontes 

superficiais até o topo do Bw2. A partir da base do Bw2 os percentuais de ferro 

amorfo são menores que 0,53%, exceto no horizonte CB, atingindo menores valores 

no horizonte C. Segundo Bech et al., (1997) valores abaixo de 0,57% representam 

fase inicial do desenvolvimento de perfil laterítico. 

A relação Feo/Fed indica teores variando de 0,028 a 0,074 (Tabela 6). Isso 

indica que a formação estudada possui óxidos predominantemente cristalinos, 

condizentes com o caráter latossólico da formação. Observa-se os menores teores 

em profundidade, a partir da base do Bw2, apontando que a maior cristalinidade 
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ocorre na base do material pedogeneizado e no horizonte C (PEREIRA & ANJOS, 

1999; INDÁ JUNIOR & KÄMPF, 2003). 

Os valores da razão Fed/Fet indicam o grau de intemperismo dos materiais, 

sendo considerado intenso quando esses valores são maiores que 0,80 (TORRENT 

et al., 1980). Nos materiais estudados verificou-se valores em torno de 0,80 no 

horizonte Bw1, chegando a 0,704 na base deste (Tabela 6). Nos demais horizontes, 

especialmente da base do Bw2 até o C, ocorrem os maiores valores, acima de 

0,822. Isso indica que em profundidade, incluindo a alterita, o intemperismo atuou 

mais intensamente se comparado aos horizontes mais superficiais, o que estaria em 

desacordo com o desenvolvimento clássico do intemperismo in situ: maior 

intensidade na superfície e menor em profundidade, possibilitando a hipótese de que 

a formação não teria apenas uma gênese, e sim sendo poligenético, justamente na 

transição entre o Bw1 e BC. 

Tabela 6. Teores de ferro e suas respectivas razões 

 

Hor. 

 

Prof. 

(cm) 

Teores de Ferro (%) 
 

Razões de Ferro 

Fed Feo Fet Feo/Fed Fed/Fet (Fed-Feo) 
Fet 

AB 40-50 10,74 0,72 13,61 0,053 0,789 0,736 

BA 100-110 11,11 0,97 13,12 0,074 0,847 0,773 

Bw1 200-210 10,51 0,84 13,22 0,064 0,795 0,731 

Bw1 300-310 10,76 0,92 13,20 0,070 0,815 0,745 

Bw1 400-410 9,20 0,77 13,06 0,059 0,704 0,645 

Bw2 500-510 10,37 0,76 12,62 0,060 0,822 0,761 

Bw2 600-610 11,73 0,50 12,35 0,040 0,950 0,909 

BC 760-780 12,33 0,53 13,05 0,041 0,945 0,904 

CB 900-910 13,31 0,66 13,45 0,049 0,990 0,941 

C 960-970 14,11 0,45 16,04 0,028 0,880 0,852 

 

A razão (Fed-Feo)/Fet aponta o estágio do intemperismo sofrido pelos 

materiais, tendo sido usado como dados auxiliares para indicar a idade de perfis de 

solos (TORRENTE et al., 1980; INDÁ JUNIOR & KÄMPF, 2003; TSAI et al., 2007). 

Para esses autores, materiais com mineralogia mais desenvolvida apresentam 
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valores menores dessa razão. Observa-se na formação estudada que os valores da 

relação (Fed-Feo)/Fet  estão acima de 0,645 (base do horizonte Bw1), sendo maiores 

da base do Bw2 em profundidade (Tabela 6). Esses percentuais indicam, portanto, 

estágio mais evoluído do intemperismo nos horizontes mais superficiais. Por esta 

razão, os materiais seriam mais antigos no topo da janela. 

 

5.2.1.5 Mineralogia por difração de raios-X 

A mineralogia por difração de raios-X dos materiais foi realizada por meio de 

método em que os raios-X são disseminados pelos elétrons dos átomos do cristal, 

sem alterações na medida de onda. O objetivo desta análise foi reconhecer o 

mineral mediante a sua estrutura cristalina. Identificou-se com essa técnica os 

minerais nas frações argila, óxidos e hidróxidos, provocados pelo intemperismo pois 

alguns tipos de argilominerais expressam, além de outras propriedades, a 

intensidade do intemperismo. 

Para esta análise de mineralogia por difração de raios-X, foram selecionadas 

dez amostras consideradas representativas da formação superficial, sendo que em 

sua maioria (cinco amostras) no horizonte B, deixando-se de lado o horizonte A. 

No horizonte AB (40 a 50 cm) ocorrem minerais tipo quartzo, hematita, 

gibbsita e anatásio, bem como argilominerais do grupo da caulinita e vermiculita e ou 

clorita (Figura 29; Anexo 1). 

 

FIGURA 29. Difratograma dos materiais no horizonte AB. 
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No horizonte de transição BA (100 a 110 cm) verificou-se os mesmos grupos 

de argilominerais do horizonte suprajacente (caulinita e vermiculita e/ou clorita). No 

entanto, além do mineral quartzo, hematita, gibbsita e anatásio, registra-se também 

a presença do mineral magnetita (Figura 30; Anexo 1). 

 

FIGURA 30. Difratograma dos materiais no horizonte BA. 

Devido ao horizonte Bw ser consideravelmente espesso, foram analisadas 

cinco amostras das seguintes profundidades: 200 a 210 cm; 300 a 310 cm; 400 a 

410 cm; 500 a 510 cm e 600 a 610 cm.  

No topo do horizonte Bw1 (200 a 210 cm) ocorrem minerais tipo quartzo, 

hematita e gibbsita, (Figura 31; Anexo 1). O anatásio não ocorre neste volume do 

horizonte Bw1. Nos argilominerais novamente foi identificada caulinita e a provável 

presença de vermiculita e/ou clorita, não sendo registrada presença de magnetita. 

No centro do horizonte Bw1 (300 a 310 cm) registram-se minerais de 

quartzo, hematita, gibbsita, magnetita e, novamente, anatásio (Figura 32; Anexo 1). 

O grupo dos argilominerais são os mesmos (caulinita e a provável presença de 

vermiculita e/ou clorita). 

Na transição entre Bw1 e Bw2 (400 a 410 cm) verificou-se mudança nos 

minerais. O quartzo, hematita e gibbsita ainda são encontrados, porém não há a 

presença de anatásio, sendo observada a provável presença de cristobalita e 

magnetita (Figura 33; Anexo 1). Nos argilominerais ocorrem a caulinita e a provável 

presença da vermiculita e/ou clorita. 
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FIGURA 31. Difratograma do horizonte Bw1 - topo. 

 

FIGURA 32. Difratograma do horizonte Bw1 - Centro. 

 

FIGURA 33. Difratograma na transição entre Bw1 e Bw2. 

Na composição mineralógica do material correspondente ao centro do 

horizonte Bw2 (500 a 510 cm) observa-se a constância dos minerais quartzo, 
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hematita e gibbsita (Figura 34; Anexo 1). Aqui o anatásio volta a ocorrer. Registra-

se, também, provável presença de magnetita. Nos argilominerais, a única diferença 

é a presença de vermiculita e/ou clorita.  

Na base do horizonte Bw2 (600 a 610 cm) a mineralogia é de quartzo, 

hematita e magnetita, com traços de gibbsita e vermiculita e/ou clorita (Figura 35; 

Anexo 1). 

 

FIGURA 34. Difratograma dos materiais no horizonte Bw2 - centro. 

 

FIGURA 35. Difratograma dos materiais na base do horizonte Bw2. 

No horizonte de transição BC observou-se a presença de minerais quartzo e 

hematita, bem como traço de magnetita (Figura 36; Anexo 1), e nos argilominerais, 

caulinita e a vermiculita e/ou clorita. 
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FIGURA 36. Difratograma dos materiais no horizonte transicional BC. 

Já no volume correspondente à transição CB ocorrem minerais tipo quartzo, 

hematita, magnetita e anatásio. Nos argilominerais continuam a caulinita e 

vermiculita e/ou clorita (Figura 37; Anexo 1). 

 

FIGURA 37. Mineralogia no volume transicional CB. 

No horizonte C, além do quartzo, hematita e magnetita, registrou-se também 

a goetita e entre os argilominerais, apenas a caulinita (Figura 38; Anexo 1). 
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FIGURA 38. Difratograma dos materiais correspondentes ao horizonte C. 

Através desta análise pode ser notado que os minerais quartzo (mineral 

primário) e hematita (mineral secundário) ocorrem em toda a extensão de materiais 

estudados. O mineral primário quartzo se mantém praticamente inalterado devido a 

sua alta resistência ao intemperismo químico, portanto é herdado do material 

originário (rocha mãe).  

A hematita é um mineral secundário que está presente na maioria dos solos 

nas regiões tropicais e subtropicais intemperizados (KÄMPF et al., 2012). Por ser 

materiais localizados em região subtropical, é curioso a goetita ocorrer apenas no 

horizonte C, pois as condições ambientais atuais de temperatura e umidade 

favoreceriam a manutenção da goetita em praticamente toda a extensão dos 

materiais.  A presença apenas da hematita, enquanto óxido de ferro secundário, em 

toda formação superficial, pode indicar material de origem alóctone, ou cobertura 

composta por materiais de origem poligenética. 

O mineral magnetita, exceto no horizonte AB, ocorre em todos os demais 

horizontes, seja como mineral presente ou provável presença. Segundo Kämpf e 

Curi (2003) a magnetita pode ser resquício da rocha sã, embora também possa ser 

formada através do intemperismo químico. Este óxido de ferro ocorre em condições 

aeróbicas em situações de pedoambientes.  

O oxi-hidróxido de alumínio – gibbsita, aparece desde a superfície (horizonte 

AB) até o centro do horizonte Bw2 (500 a 510 cm), passando a possível presença na 
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base do Bw2. A formação da gibbsita é condicionada pela intensidade com que a 

lixiviação ocorre, afetada pela precipitação, temperatura, material de origem, 

topografia e vegetação. O pedoambiente em que a gibbsita está inserida representa 

que o solo é muito intemperizado e que contém um pH ácido (KÄMPF & CURI, 2000; 

KÄMPF et al., 2012). 

O mineral anatásio (dióxido de titânio) ocorre variando entre um volume sim 

e outro não, em sua maioria. O titânio é um elemento químico considerado pouco 

móvel. O alto teor do dióxido de titânio anatásio presente na formação e na amostra 

de rocha situada na superfície, acima da superfície da formação superficial descrita, 

indica que os materiais constituintes da formação teriam origem poligenética. Outro 

fator que demonstra que esta formação teria mais que uma origem é a forma de 

ocorrência do dióxido anatásio, pois está associado a rochas alcalinas e, como 

mostra a Tabela 5, a rocha situada acima da superfície dos materiais descritos 

possui o menor valor de sílica (49,47%). Diante disso, há outra comprovação da 

movimentação deste material (MACHADO, et al., 2015). 

Os argilominerais presentes na formação, registra-se a caulinita e a 

vermiculita e/ou clorita A caulinita está presente em todas as amostras analisadas, 

desde o topo (horizonte A) até a base (horizonte C). A caulinita é um argilomineral 

do grupo das 1:1, ou seja, indica um estágio avançado da pedogênese (MELO et al., 

2008). 

Para que haja a formação da caulinita, é necessária a remoção parcial dos 

cátions básicos e da sílica. A caulinita é o argilomineral mais abundante em climas 

quentes e úmidosaa, sendo assim, este ambiente proporciona o processo de 

dessilicação parcial, favorecendo a formação e estabilidade da caulinita 

(monossialitização) nos solos (KÄMPF et al., 2012).   

 O argilomineral vermiculita e/ou clorita está presente em quase toda a 

extensão da formação, exceto no horizonte C. Provavelmente a vermiculita que 

ocorre na formação seja com hidróxi-Al entrecamadas (VHE), devido à área de 

estudo apresentar solo relativamente ácido e intemperismo intenso (KÄMPF et al., 

2009). 
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5.3. ANÁLISE MORFOFLUVIOMÉTRICA DA REDE DE DRENAGEM ATUAL 

 

A análise da drenagem da área de estudo (Figura 39), realizada por meio da 

interpretação de cartas topográficas e produtos obtidos através de sensoriamento 

remoto, teve por objetivo identificar qual tipo de padrão de drenagem e 

características que ocorrem na área estudada. 

Por meio da análise da drenagem (Figura 11), foi possível verificar que a área 

de estudo não apresenta apenas um padrão, mas sim vários, tais como: paralelo, 

retangular e dendrítico, sendo classificada como complexo. Apresenta densidade 

média, sinuosidade com canais mistos, angularidade média, tropia tridirecional e 

forte assimetria dos canais. 

Na análise dos padrões de drenagem, notase que a drenagem está adaptada 

aos lineamentos estruturais. Isso ocorre, como mencionado anteriormente, devido à 

drenagem ser muito sensível a qualquer modificação no ambiente, adaptando-se à 

condição estrutural (CHRISTOFOLETTI, 1980; FUJITA, 2009; FUJITA et al., 2011; 

CAMOLEZI, 2013). 

Para a área de estudo foram selecionadas duas bacias de drenagem na 

identificação do índice de gradiente (Tabela 7 e Tabela 8) proposto por Hack (1973).  

Na bacia do Lajeado Grande, aplicando o RDE, foram identificados doze 

trechos, sendo que, somente seis apresentam equilíbrio, pois o valor do RDE 

dividido pelo RDE total ficou abaixo de dois. Os outros seis ficaram com valor igual 

ou abaixo de cinco, indicando que estes pontos são anomalias de segunda ordem 

(Figura 39). 

.
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FIGURA 39. Mapa da rede de drenagem e as estruturas identificadas 
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Tabela 7. Resumo das variáveis morfoestruturais da bacia hidrográfica do Lajeado 
Grande. 

 

Sup.: Superior; Inf.: Inferior; Dif. Alt.: Diferença altimétrica; Ext.: Extensão; Decli.: Declividade. Obs.: 

Cor verde representa trecho em equilíbrio, amarela trecho de segunda ordem. 

Tabela 8. Resumo das variáveis morfoestruturais da bacia hidrográfica do Lajeado 
das Éguas. 

 

Sup.: Superior; Inf.: Inferior; Dif. Alt.: Diferença altimétrica; Ext.: Extensão; Decli.: Declividade. Obs.: 

Cor verde representa trecho em equilíbrio, amarela trecho de segunda ordem, vermelha trecho de 

primeira ordem. 

Os dois primeiros pontos dessa bacia (2,211 e 2,477) são de segunda ordem 

mesmo estando em seu início, isso ocorre por possuírem a influência de estrutura e 

também do encontro de canais. No terceiro e quarto pontos de segunda ordem 

(2,679 e 4,978), ocorre a mesma justificativa dos pontos anteriores, porém, incluindo 

a mudança litológica (Figura 40). Já os dois últimos pontos (4,113 e 5,035) ocorrem 

devido ao encontro de canais e as estruturas. 

Cota sup. cota inf. dif. Alt. ext. trecho ext. total Ext. decli. rde trecho rde total rdetr/rdetot

1000 980 20 143,54 143,54 -656,46 0,139 -91,467 20,964 -4,363

980 960 20 563,62 707,16 -92,84 0,035 -3,294 20,964 -0,157

960 950 10 294,66 1001,82 201,82 0,034 6,849 20,964 0,327

950 940 10 133,39 1135,21 335,21 0,075 25,130 20,964 1,199

940 920 20 254,48 1389,69 589,69 0,079 46,345 20,964 2,211

920 900 20 369,43 1759,12 959,12 0,054 51,924 20,964 2,477

900 880 20 919,07 2678,19 1878,19 0,022 40,872 20,964 1,950

880 860 20 1039 3717,19 2917,19 0,019 56,154 20,964 2,679

860 850 10 309,14 4026,33 3226,33 0,032 104,365 20,964 4,978

850 840 10 4185 8211,33 7411,33 0,002 17,709 20,964 0,845

840 820 20 2238 10449,33 9649,33 0,009 86,232 20,964 4,113

820 800 20 2256 12705,33 11905,33 0,009 105,544 20,964 5,035

Cota sup. cota inf dif alt ext. trecho ext. total EXT Decli. rde trecho rde total rdetr/rdetot

920 900 20 406 406 -394 0,05 -19,41 20,98 -0,93

900 880 20 544,06 950,06 150,06 0,04 5,52 20,98 0,26

880 860 20 948,47 1898,53 1098,53 0,02 23,16 20,98 1,10

860 850 10 598,77 2497,3 1697,3 0,02 28,35 20,98 1,35

850 840 10 727,07 3224,37 2424,37 0,01 33,34 20,98 1,59

840 820 20 4405 7629,37 6829,37 0,00 31,01 20,98 1,48

820 800 20 1987 9616,37 8816,37 0,01 88,74 20,98 4,23

800 780 20 1543 11159,37 10359,37 0,01 134,28 20,98 6,40

780 760 20 1355 12514,37 11714,37 0,01 172,91 20,98 8,24

760 750 10 311,4 12825,77 12025,77 0,03 386,18 20,98 18,41

750 740 10 247,93 13073,7 12273,7 0,04 495,05 20,98 23,60

740 720 20 353,22 13426,92 12626,92 0,06 714,96 20,98 34,08
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FIGURA 40. Mapa de RDE cruzando com as estruturas litológicas 
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As duas bacias de drenagem que integram a área de estudo desaguam no 

principal rio da região - rio Chapecó. O rio Lajeado Grande tem sua foz mais a 

montante das quedas d’água do rio Chapecó, já o rio Lajeado das Éguas tem sua 

foz precisamente nas quedas.  

O rio Lajeado Grande possui aproximadamente 14 km de extensão desde sua 

nascente até a confluência com o Arroio São Pedro, apresentando uma amplitude do 

relevo de 200 m de altitude (800 a 1000 m). O perfil longitudinal do rio Lajeado 

Grande (Figura 41) mostra-se quase todo em equilíbrio, sendo que em apenas duas 

pequenas áreas encontra-se em subsidência (côncava), uma no centro e a outra no 

fim do perfil. 

 

FIGURA 41. Gráfico do perfil longitudinal do rio Lajeado Grande 

Na segunda bacia estudada (Tabela 8), no rio Lajeado das Éguas, também 

foram identificados doze pontos, sendo que destes, quatro trechos apresentam 

equilíbrio, cinco apresentam anomalias de segunda ordem e três apresentam 

anomalias de primeira ordem. 

A tabela 8 apresenta um valor de RDEtrecho por RDEtotal aumentando de 

montante para jusante. Isso é atestado através do mapa de geologia juntamente 

com a drenagem e as estruturas (figura 40). Nota-se que os pontos de segunda 
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ordem (1,59, 1,48 e 6,40) ocorrem devido à influência estrutural e os encontros de 

canais. Já o ponto 4,23 ocorre pela influência estrutural e o ponto 8,24 ocorre pela 

diferença litológica. 

As anomalias de primeira ordem possuem um valor elevado (18,41, 23,60 e 

34,08) em relação aos pontos de segunda ordem, pois ocorrem devido à diferença 

da resistência litológica, propiciando assim a formação de saltos e cachoeiras, 

indicando possível atividade tectônica (FUJITA et al., 2011). Outro fator notável é 

que esta drenagem tem sua foz justamente nas quedas do rio Chapecó, sendo outro 

fator de possível atividade tectônica.  

O rio Lajeado das Éguas possui aproximadamente 14 km de extensão da sua 

nascente até a confluência com o rio Chapecó, apresentando uma amplitude do 

relevo de 200 m de altitude (720 a 920 m). O perfil longitudinal do rio Lajeado das 

Éguas (Figura 42) mostra-se em equilíbrio da sua nascente até a extensão de 3 km, 

variando de 920 a 850 metros de altitude. No km 3 de extensão e 850 metros de 

altitude ocorre subsidência na área até o quilometro 7,5 aproximadamente, sendo 

que a partir desta, há desnivelamento acentuado até chegar a 12,5 km de extensão, 

e após este, ocorre outro declive acentuado, saindo da altitude de 770 metros, indo 

até 720 em menos de 2 km de extensão. 

 

FIGURA 42. Gráfico do perfil longitudinal do rio Lajeado das Éguas 
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Em sua maior parte (3,5 a 13 km de extensão) o perfil longitudinal do rio 

Lajeado das Éguas está em ascensão, pois é convexo, a partir disso o rio encontra-

se em subsidência, pois está na forma côncava. 

Sobrepondo os pontos dos RDEs (anomalias de drenagem), com o mapa de 

solos (Figura 43), nota-se a presença de pontos que se encontram em locais de 

solos profundos, em sua maioria com profundidade acima de 150 cm. 

Através do ponto estudado pode ser comprovada a espessa profundidade da 

cobertura superficial da região, pois o horizonte C só é descrito após os 950 cm de 

profundidade, evidenciando a veracidade do mapa de solos.  

Considerando trabalhos já desenvolvidos em áreas com perfis de solos 

espessos (SANTOS et al., 2011), correlacionados com anomalias de primeira e 

segunda ordem, os resultados obtidos remetem a áreas com antigos blocos 

rebaixados (subsidentes) que tiveram tempo suficiente para desenvolver e formar 

solos espessos. Atualmente estes blocos estão em patamares mais elevados devido 

aos outros que estavam acima terem sido erodidos. 

 

FIGURA 43. Mapa de RDE/SOLO da região da área de estudo 
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Através das análises realizadas anteriormente, integrando dados 

fluviomorfométricos, geológicos, estruturais e de profundidade de solo, identificou-se 

que na área de estudo existe uma sequência de blocos (Figura 44), sendo que o 

bloco situado mais ao norte (Serra da Fartura) é ascendente e o bloco ao sul, em 

direção ao rio Chapecó configura-se como subsidente, formando uma espécie de 

escadaria  

 

FIGURA 44. Bloco Ascendente; Bloco Subsidente; Ponto de descrição dos materiais. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na pesquisa realizada, buscou-se identificar tanto a distribuição espacial da 

superfície de Abelardo Luz (VI), reconhecendo as características dos materiais entre 

a Serra da Fartura e a calha do rio Chapecó, quanto caracterizar os materiais 

constituintes da cobertura superficial representativa desta superfície e realizar a 

análise morfofluviométrica da drenagem atual. 

Nos seis pontos de verificação da cobertura superficial em campo, somente 

o P4 e P6 possuem características de material de origem alóctone. As demais 

formações descritas (P1, P2, P3 e P5) apresentam, pela descrição física de campo, 

características de solo formado in situ. Os soluns dessas formações descritas são 

relativamente espessos, sendo o mais espesso, P2 (860 cm). 

O ponto 2 apresentou a maior espessura de solum, sendo considerado 

representativo da superfície VI, região se Abelardo Luz. Os resultados obtidos 

através da caracterização morfológica dos materiais e da caracterização física dos 

materiais foi permitido fracionar os 1000 cm da formação superficial em sete 

volumes: Ap (0 – 30 cm), AB (30 – 70 cm), BA (70 – 140 cm), Bw1 (140 – 420 cm), 

Bw2 (420 – 700 cm) BC (700 – 860 cm), CB (860 – 950 cm), C (950 – 1000 cm). A 

análise granulométrica confirma a distribuição destes, no entanto, demonstra 

anomalia de comportamento granulométrico das frações silte e argila em 

profundidade (Figura 27). 

A característica do solo in situ seria no horizonte C ocorrer a inversão entre o 

silte e a argila, onde a argila ficaria com menor valor e o silte com maior, e não é o 

que ocorre, pois no horizonte (C) há aumento da argila e diminuição do silte. Com 

isso ocorre a possibilidade da formação superficial ser poligenética e não apenas 

transportada (alóctone). 

Os dados da química de rotina revelaram que o pH da formação estudada é 

menor que cinco, indicando, portanto, ser um solo ácido.  Através dos valores da 

CTC da formação superficial, verifica-se o elevado grau de intemperismo do 

horizonte B, podendo ser classificado como Latossólico. A saturação por bases (V%) 
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apresenta valor menor que 50%, demonstrando assim um solo distrófico. A 

saturação por alumínio é definida como sendo de caráter alumínico (álico) 

(EMBRAPA, 2006). 

Pelas características físicas e químicas dos macronutrientes, a formação 

superficial pode ser classificada com Latossolo Vermelho Distrófico com caráter 

Alumínico. Comparando ao verificado por Bertuol (2014), no perfil correspondente a 

superfície V (Clevelândia), a classificação não é a mesma do ponto de vista de 

pedon, pois a superfície V apresenta um Latossolo Vermelho Distroférrico com 

caráter ácrico. 

Os cátions básicos da formação estudada demonstram que os materiais dos 

volumes possuem formação poligenética, pois não há um acréscimo dos cátions 

básicos do topo para a base, como seria se fosse uma formação autóctone. O cálcio 

e potássio possuem seus menores valores na base do solum, sendo iminente que a 

formação possui gênese (in situ) e também material alóctone.  

A química analítica (10 principais óxidos) confirma os dados apresentados 

na química de rotina, pois, os valores dos óxidos de cálcio, magnésio, potássio, 

fósforo e sódio também não possuem um aumento em profundidade e sim uma 

diminuição, corroborando com o resultado da amostra anterior em que os horizontes 

mais profundos também sofreram elevado intemperismo. 

A relação molecular Ki confirma que toda a formação é muito intemperizada, 

visto que todos os valores são inferiores a 2,2, o que indica solo desenvolvido 

quimicamente. Já a relação molecular Kr indica que a formação apresenta material 

caulinítico, visto que o índice é menor que 0,75, indicando novamente ser uma 

formação poligenética. 

Os dados da análise dos teores de ferro mostram que o ferro ditionito (Fed) 

possui teor médio, os volumes CB e C são os que possuem os valores mais 

elevados de cristalinidade, determinando resultados de ações pedogenéticas. Já o 

ferro amorfo (Feo) apresenta uma variação de 0,45 a 0,97 %, sendo que em 

profundidade é que se tem o menor valor (0,45%), o que indica que o material mais 

intemperizado é encontrado em subsuperfície. A relação Feo/Fet apresenta uma 

formação superficial que possui óxidos em sua maioria cristalinos, o que se é de 
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esperar em uma formação Latossólica. A relação Fed/Fet demonstra que os 

materiais constituintes da formação superficial tiveram um intenso intemperismo, 

porém nos volumes de maior profundidade é que se tem a maior atuação 

pedogenética. A razão (Fed-Feo)/Fet afirma as relações anteriores indicando que a 

formação superficial possui um estágio de intemperismo evoluído, no entanto, a 

idade da formação estudada não é tão avançada, porém o último volume apresenta 

um valor menor que os três anteriores. 

A mineralogia por difração de raios-X indica o argilomineral caulinita em toda 

a extensão da formação superficial. O predomínio da caulinita é descrito como 

monossialitização, pois é resultante da perda parcial da sílica (hidrólise parcial) e 

indica um avançado estágio da pedogênese (MELO et al., 2008). 

O argilomineral vermiculita quando está presente na formação superficial, 

representa que houve um regime climático distinto do que se encontra em vigência 

atualmente. Paisani et al., (2013; 2015) já havia identificado esta distinção de regime 

climático na superfície de Mariópolis e no Planalto de Palmas/Água Doce, que agora 

se confirma na superfície geomorfológica de Abelardo Luz (VI). 

A hematita é encontrada em todas as amostras da formação superficial. A 

goetita possui condições favoráveis em ambiente com clima quente e úmido, o que 

ocorre na região. Porém, a goetita não se apresenta em outros volumes da formação 

superficial. A não presença de goetita, assim como a presença da hematita em toda 

a formação, demonstra novamente que o solo possui origem alóctone e autóctone. 

O mineral gibbsita tem sua presença em quase todo o solum, não sendo 

encontrado no horizonte C - alterita. Para Kämpf et al., (2012) quando ocorre este 

ordenamento, indica a atuação dos processos pedogeoquímicos com a 

dessilicatização parcial (monossialitização) até a dessilicatização total (alitização). 

Quando há a presença da gibbsita, indica que a formação é muito intemperizada, 

indicando assim a origem poligenética. Este mineral corrobora com a afirmação da 

hematita. 

O mineral anatásio em conjunto com a análise das rochas coletadas em 

campo comprova que os volumes da parte superior da formação superficial não 

foram formados in situ e, a parte subsuperficial tem origem autóctone, como 



101 
 

afirmado anteriormente. Isso ocorre devido à rocha coletada na mesma superfície 

(801 a 900m) e uma superfície abaixo (701 a 800m), possuir valor abaixo do que o 

solo apresenta. Porém a amostra de rocha da superfície situada acima (901 a 

1000m) possui um teor equivalente ao encontrado nas amostras da formação. 

A análise dos padrões de drenagem demonstrou que a área de estudo 

apresenta padrão complexo, densidade média, sinuosidade com canais mistos, 

angularidade média, tropia tridirecional e forte assimetria dos canais. 

A bacia do rio Lajeado Grande possui seis trechos em equilíbrio e seis 

trechos apresentando anomalias de segunda ordem. As anomalias de segunda 

ordem aparecem devido à influência estrutural, encontro de canais e mudança 

litológica. O perfil longitudinal do rio Lajeado Grande se apresenta quase todo em 

equilíbrio, possuindo apenas duas áreas côncavas (subsidência). 

O rio Lajeado das Éguas possui quatro trechos em equilíbrio, cinco com 

anomalias de segunda ordem e três com anomalias de primeira ordem. As 

anomalias de segunda ordem ocorrem devido à influência estrutural, encontro de 

canais, e diferença litológica. Já as anomalias de primeira ordem são justificadas 

pela diferença da resistência que proporciona erosão diferencial das rochas 

potencializando a formação de rupturas de declive (saltos e cachoeiras) que são 

observadas nas imediações do rio Chapecó. 

Ao integrar os dados fluviomorfométricos, geológicos, estruturais e de 

profundidade dos solos foi possível identificar que na área de estudo ocorre a 

presença sequencial de blocos com um bloco ascendente e outro subsidente, em 

forma de escadaria (Figura 44).  

Esses resultados corroboram para confirmação da hipótese de que parte do 

material da formação superficial estudada (P2) é de origem alóctone. Por estar 

localizadas em um grande bloco subsidente, as áreas mais altas altimetricamente 

estiveram em maior exposição às intempéries. Com o passar do tempo e a ação do 

clima, estes blocos foram sendo intemperizados e o material resultante desse 

processo remobilizado para áreas mais baixas. Uma das confirmações disso se dá 

através do dióxido de titânio - anatásio, que como demonstrado anteriormente, 

possui relação com a superfície acima daquela estudada. 



102 
 

Nesse grande bloco subsidente, o espesso pacote de formação superficial 

evolui tanto pela ação do intemperismo e pedogênese sobre o material coluvial 

(origem alóctone) quanto na continuidade de alteração da rocha, aprofundando a 

alterita (origem autóctone). 

Devido ao material da parte superior da formação superficial ser de origem 

coluvial, não é possível a ocorrência apenas do modelo de etchplanação na 

esculturação desse setor de relevo do Planalto das Araucárias. A identificação de 

material de origem coluvial na parte superior da formação estaria ligada à ação da 

Pediplanação na evolução da superfície geomorfológica VI de Abelardo Luz. 

Portanto, verifica-se que ocorre justaposição de modelos evolutivos de relevo 

nesta área da formação superficial da superfície geomorfológica VI de Abelardo Luz, 

pois há o colúvio, mas também há o solo formado in situ como constatado na análise 

granulométrica e comprovado pelas outras análises realizadas. Ainda, o material 

coluvial parece ser muito antigo e, por isso, o intemperismo atuou de forma intensa 

homogeneizando os volumes.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Análise da mineralogia por difração de raios-X dos horizontes e transições do 

perfil de alteração representativo da superfície geomorfológica de Abelardo Luz (P2). 

Horizonte AB (40 – 50cm). 
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Horizonte BA (100 – 110 cm) 
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Horizonte B (200 – 210 cm) 
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Horizonte B (300 – 310 cm) 
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Horizonte B (400 – 410 cm) 
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Horizonte B (500 – 510 cm) 
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Horizonte B (600 – 610 cm) 
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Horizonte BC (770 – 780 cm) 
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Horizonte CB (900 – 910 cm) 
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Horizonte C (960 – 970 cm) 

 

 


