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APLICAÇÕES DA MICROMORFOLOGIA DE SOLOS NOS 
ESTUDOS DE MORLFOGÊNESE DE VERTENTES. 
 
Antonio Carlos VITTE *  
 
1.0)    INTRODUÇÃO 
 
A micromorfologia de solos, destina-se à análise das características da estrutura 
plásmica, porosidade, fundo matricial e feições pedológicas (Castro, 1989). Além dos 
estudos pedológicos destinados à análise das propriedades pedogenéticas e de 
potencialidade dos solos, a micromorfologia pode ser utilizada pela geomorfologia, 
principalmente nos estudos que envolvem o quaternário e os processos atuais. 
Nos estudos sobre o quaternário, a micromorfologia fornece informações sobre as 
características das microestruturas e de suas propriedades que, associadas às análises 
físicas e químicas permitem reconstituir e estabelecer cronologias relativas sobre os 
processos responsáveis pela organização e dinâmica das formas de relevo (Collins, 
1983; Valentine e Dalrymple, 1976; Imenson e Jungerius, 1976). 
 
2.0)  ÁREA DE ESTUDO 
 
A encosta estudada, situa-se nas proximidades da cidade de Juquiá, região do sudoeste 
do Estado de São Paulo, entre as latitudes 2415 e 2421 sul e 4735, 4741 longitude oeste 
G. 
O tipo climático em Juquiá é o Cfb de Koeppen, sendo que a região sul-sudoeste do 
Estado de São Paulo, caracteriza-se por ser uma região de contato entre a Massa 
Tropical Atlântica (Ta) e a Polar Atlântica (Pa). Segundo (Santanna Neto ,1990), 80% 
do total anual das precipitações no litoral paulista, são devidas à passagem frontal. 
A precipitação média anual atinge 1700mm, sendo que nos meses de dezembro e 
janeiro o índice pluviométrico é de 300mm, enquanto que no inverno a precipitação 
média fica entre 50 e 100mm. 
Quanto a temperatura, a média anual é de 36C , sendo que no mês de janeiro as 
máximas atingem 32C e as mínimas ficam entre 17 e 19C. 
Quanto a geologia, a área de Juquiá é composta de rochas Pré-Cambrianas, pertencentes 
à Faixa de Dobramentos Ribeira (Almeida Et Alii, 1973), sendo afetada pela 
Lineagênese Cubatão (Almeida Et Alii, 1976), que vigorou no Ciclo Brasiliano. Além 
dos falhamentos transcorrentes, a área é recortada por fraturas e juntas, que acabam por 
compartimentá-la em blocos tectônicos, com direção predominante NE-SW. 
Os tipos litológicos, compreendem granitóides da fácies Cantareira, sin a tardi 
tectônicos (IPT,1989), micaxistos do Complexo Embu, micaxistos da Sequência 
Miracatu, além de diques de diabásio Mesozóicos. 
Os metassedimentos do Complexo Embu, caracterizam-se por apresentarem 
migmatização e/ou ganissificação, sendo o seu contato com a Sequência Miracatu 
brusco e tectônico (IPT, 1989:76). 
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A Sequência Miracatu, ocorre ao sul do Alinhamento de Cubatão e caracteriza-se por 
apresentar metassedimentos de baixo à médio grau metamórfico, englobando micaxistos 
finos e filitos. 
Os tipos de relevo estão representados por cristas mamelonares em diversos estágios de 
dissecação, cristas com topos aguçados e colinas policonvexas. 
A encosta analisada, situa-se em uma colina mamelonar, desenvolvida em micaxisto da 
Sequência Miracatu, com altitude de 110m e declividades que atingem +30%. A partir 
da média encosta ocorre uma cicatriz de escorregamento com aproximadamente 
150Km2. 
 
3.0)   A COBERTURA PEDOLÓGICA 
 
Segundo o (IAC ,1983) os tipos de solos que predominam em Juquiá são os 
cambissolos, tb álico, textura argilosa e horizonte A moderado. 
Foram descritos quatro (4) horizontes, no talude de escorregamento voltado para o sul e 
coletadas amostras para análises físicas, químicas e micromorfógicas. 
O horizonte 1 (0-10cm) apresenta estrutura grumosa,textura argilo-siltosa, forte 
porosidade biológica e cor 10YR 5/2 (seco) e 10YR 5/3 (úmido). O horizonte 2 (10-67), 
possui estrutura em blocos angulares, grandes, que se quebram segundo a orientação da 
xistosidade, apresenta alguns microagregados e fraca cerosidade, textura argilosa, fraca 
porosidade, cor 10YR5/6 (seco) e 10YR5/3 (úmido). O terceiro horizonte (67-100) 
possui estrutura mciça que se desfaz em blocos grandes e pequenos, angulares, segundo 
à xistosidade, textura muito argilosa, cor 10YR5/6 (seco) e 10YR5/8 (úmido). Este 
horizonte é mais úmido que os anteriores e apresenta  volumes centimétricos de quartzo, 
recobertos por plasma amarelado. 
O horizonte 4 (100-120), corresponde a aloterita com estrutura  maciça que se quebra 
em blocos angulares, muito grandes, forte condicionamento da xistosidade, porosidade 
fraca, ganhando destaque a fissural que acompanha a estrutura da rocha, a textura é 
muito argilosa e apresenta cor 10YR5/6 (seco) e 10YR 5/2(úmido). 
 
A análise granulométrica demonstrou uma média de 72.8% de argilas, 19.9% para a 
areia total, sendo nesta a maior contribuição da areia grossa; 6.6% para o silte. Os teores 
de argila e silte apresentam-se constantes em todo o perfil, enquanto que a areia total é 
predomiante no horizonte superficial, enquanto que nas cunhas de penetração sofre 
aumento, mas com predominância ainda da argila. 
A relação areia fina/areia grossa é 0.7 para os horizontes superficiais e 1.1 para os 
contatos entre os horizontes. A relação silte/argila apresenta variações entre 0.07 e 0.2 
para o perfil. 
O PH em água está ao redor de 5,1, enquanto que o PH em KCL fica entre 4,0 e 4,4. 
 
 
4.0)     A MICROMORFOLOGIA DO PERFIL 
 
A coleta das amostras para as análises micromorfológicas foram realizadas em caixas de 
Kubiena, devidamente orientadas, sendo que a coleta foi realizada na parte útil dos 
horizontes, bem com em suas transições, bem como amostras da isoalterita. A descrição 
das lâminas delgadas seguiu a terminologia de  Brewer(1964). 
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A fração esqueleto possui 40% de frequência à 5 cm de profundidade, 10% a 10cm, 
40% à 18cm de profundidade, passando para 70% à 40cm, enquanto que à 60 e 250 cm 
de profundidade, representam 50 e 30% respectivamente. As dimensões da areia grossa 
podem variar de 0.6mm á 5cm, 0.62 e 0.40 entre 18 e 250 cm de profundidade. 
Caracterizam-se por serem subangulares e serrilhados à 5cm, sendo que a partir de 
10cm de profundidade são subarredondados, angulares, alongados, fraturados e têm 
clivagem aberta, sendo que a partir de 40cm, o bandeamento é forte e a clivagem passa 
a ser fechada. A 150cm de profundidade, alguns componentes da areia grossa estão 
recobertos por plasma amarelado. 
A fração areia fina, apresenta as seguintes dimensões: o.4mm à 5cm, 0.8mm à 18cm de 
profundidade, 0.3mm e 0.11mm entre 40 e 60 cm de profundidade, enquanto que entre 
150 e 250 cm a dimensão é de 0.6mm. A fração silte, possui dimensões que variam 
entre 0.1 e 0.2mm ao longo do perfil. 
A fração esqueleto é constituída basicamente de biotitas, muscovitas, quartzo e 
feldspatos, sendo que as muscovitas compõem preferencialmente a fração silte a partir 
de 40cm de profundidade. 
O plasma caracteriza-se pelo tipo assépico, silasépico fraco entre 5 e 10 cm de 
profundidade, esquelvossépico e mossépico (1%) a 18cm, argilassépico (70%), 
esquelvossépico (10%) e  mossépico (20%) à 40 cm de profundidade. Na profundidade 
de 150cm, a dominância é da estrutura argilassépica (70%), seguida da mossépica 
(20%), sendo que as estruturas silassépica e vossépica compreendem 10%. A 250 cm  a 
estrutura argilassépica compreende 70% das lâminas, seguida pela silassépica (15%), 
enquanto que as estruturas esquelssépicas, vossépica e mossépica, juntas representam 
15% do plasma. 
O plasma vossépico, a partir de 40cm de profundidade está associado a stress cutans ou 
à plasma de dissolução do fundo matricial, que está migrando de microfissuras. A 
mesma situação foi encontrada para a estrutura equelssépica à 250 cm de profundidade. 
Enquanto que a  estrutura mossépica está associada em todo o perfil, ao bandeamento da 
areia fina e do silte. 
Na profundidade de 250cm, pode-se observar que as muscovitas, que basicamente 
compõem a fração silte, estão sofrendo alteração, liberando plasma de difusão para o 
fundo matricial. O plasma caracteriza-se por ser basicamente amarelo e amarelo- 
avermelhado, sendo que ao longo do eixo de dissolução da muscovita, ocorrem 
manchas de ferro, que estão migrando em direção à porosidade fissural  e formando 
pequenos nódulos nas proximidades da porosidade. 
A estrutura de base caracteriza-se por ser porfírica fissurada em todo o perfil, sendo que 
secundariamente póde aparecer à gefúrica (5%) na profundidade de 5 cm e 2% à 250 
cm. Na profundidade de 10 cm a estrutura enáulica representa 80% e a sua existência 
está ligada à atividade biológica. 
Quanto a porosidade, à 5cm o tipo dominante é a de canais e secundariamente ocorrem 
rachaduras. No entanto, a partir de 18 cm  de profundidade, as fissuras passam a 
dominar no perfil, seguida por alvéolos e poros cavitários. Estes últimos, ocorrem 
preferencialmente entre as profundidades de 40 e 60 cm. 
A gênese dos poros cavitários está ligada ao fenômeno de expansão e contração do 
esqueleto grosseiro, o que cria em seu entorno pequenas fissuras, viabilizando a 
hidrólise e a consequênte dissolução do fundo matricial. Em outras situações, tais 
cavitários, formam-se  a partir do encontro de poros fissurais e o mesmo desenvolve-se 
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a partir da dissolução do fundo matricial. Já os poros alveolars têm sua gênese  ligada à 
captura de poros cavitários por fissurais. 
As observações microscópicas permitiram observar que a dissolução do fundo matricial, 
inicia-se a partir de microfissuras que circundam os grãos de esqueleto e os agregados e 
que, na maioria das vezes tendem a acompanhar o bandeamento das biotitas e das 
muscovitas. 
 
 
5.0)  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A cobertura pedológica que se desenvolve na encosta, caracteriza-se por estar em 
equilíbrio dinâmico (Boulet Et Alii, 1983). Atestam esta assertiva o fato de que a frente 
de transformação vertical é a que está predominando no desenvolvimento dos 
horizontes. 
As cunhas de penetração existentes nos horizontes, correspondem justamente à estas 
frentes de transformação e estão, concordantes, com a xistosidade da rocha. 
As análises microscópicas demonstraram que o processo de alteração do fundo matricial 
apresenta duas características. A primeira é que a partir do processo de expansão e 
contração do volume pedológico, desenvolve-se a porosidade fissural que viabiliza a 
percolação da água no perfil e a consequênte dissolução do fundo matricial. 
O bandeamento das muscovitas e biotitas, acaba funcionando como um veículo que 
acelera o processo de alteração, inicialmente com os feldspatos e posteriormente com as 
muscovitas. 
As análises demonstraram, que o plasma predominante nas lâminas é o de 
transformação, sendo que o pedogenético ocorre secundariamente e está ligado 
inicialmente a difusão do plasma de transformação, na porosidade fissural. 
Este processo de transformação do plasma de alteração em plasma pedogenético, 
viabiliza a abertura da porosidade  através da xistosidade da rocha e do bandeamento 
mineral, que associado à mineralogia das argilas intensificam os processos nas encostas. 
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