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INTRODUQAO

A necessidade de aumentar a produgao agrdria, quer pela exploragao de novas terras, quer pela meThoria da produgao por unidade
de superficie através de u/ma utilizagdo mais racional do solo, óbrigou nos ültimos anos ao aum,ento das areas cartografadas, a diminuigao da escdla utiUzada na, cartografia dos solos e ao estudo mais
profunda das suas propriedades fisicas e quimicas.
Simultdneamente assistiu-se a uma introdugao de novas técnicas e a mélhoria
das ja eoeistentes. Tudo isto ariginou que, de alguns anos para cd,
a ciência do solo se tenha desenvólvido hastante. O conhecimento
coda vez mais profunda da sua constituigdo e das suas propriedades
mostrou que os materials de solo sda altamente heterogéneos e obrigou a descrigöes cada vez mais detalhadas e complexas.
A utilizagdo do microscóvia na observagao de Idminas delgadas
obtidas a partir de amostras de solo mantendo o arranjo natural
(«fabric») dos seus constituintes, técnica utiUzada neste trabalha,
acentuou ainda mais a heterogeneidade do solo e tornou a descrigao
dos seus caracteres muita eoetensa e complexa. Para evitar tanto
quanta possivel que isto suceda, tem sido preocupagdo dos vdrios
autores (entre eles destacam-se W. Kubiena e R. Brewer) que se
têm dedicado a estes estudos agrupar racionalmente os diversos
caracteres e designar-lhes nomenclatura propria, de modo a tornar
mais simples e de uma maneira mais compreensivel a descrigao dos
materiais de solo.
Este trabalho teve como principaAs objectives esclarecer e identificar certas aspectos qu,e naa eram visiveis mojyroscöpicamente
au que na terreno tinham sido interpretados sob a forma de hipóteses mais ou menos justificdveis ou admissiveis e cuja caracterizagao seria mais precisa pela, observagao microscópica (micropedografia).
Além disso pretendeur-se relacionar este aspecto com,
a genese (em especial a micropedogéyiese) e com a classificagdo
de alguns das mais representativos conjuntos de solos jd reconhecidos e cartografadas em Angola.
Mem. Junta Invest. XJltram. 2.» sér. n.° 59, 1969
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Apesar de este trabaMo tratar principalmente de micropedologia, faz-se também referenda a macropedologia, em especial nos
casos em que era necessdrio a interpretagao micropedológica, pois
se, por um lado, a macropedologia é em grande parte a resultante
do somatório dos fenómenos micropedológicos, por outro, fornece
uma série de elementos que ajudam ou sdo mesmo essenciais para
uma meihor compreensao dos fenómenos micropedológicos.
Surgiram durante a sua execugao algumas dificuldades e limitagöes devidas a carência de uma série de dados, alguns deles actualmente inexistentes ou incompletos, outros de obtengao possivel, mas
que na altura da recolha do material (trabalho de campo) ndo surgiram como sendo necessaries. C'ite-se, por exemplo, entre os primeiros a geomorfologia e entre os segundos a nao obtengao de
Idminas delgadas do material origindrio em estdgios diferentes
de alteragao e da rocha-mde consolidada sob o perfil C). Em certos
casos estes ültimos aspectos teriam sido de realizagdo muito dificïl,
pois haveria a necessidade de abrir covas, por vezes com grande
profundidade.
Uma vez que a maior parte do assunto é novo e o livro de teocto
seguido (Brewer, 196Jf) introdvz uma lista muito longa de termos
e conceitos para os quais nao foi possivel, em muitos casos, encontrar designagao correspondente na nossa lingua, surgirdo ao longo
deste trabalho numerosos termos em inglês.
No primeiro capitulo, além de uma resenha historica do assunto,
salientam-se alguns dos aspectos mais importantes da micropedologia; no segundo faz-se referenda ao material estudado, indicam-se
os métodos e detalha-se o procedimento dos que foram adoptados;
o terceiro capitulo é dedicado a micropedografia e a micropedogénese; e no quarto faz-se uma discussdo geral de todos os resultados.
Apresenta-se ainda em apêndice a descrigao das caracteristicas morfológicas do material estudado, os respectivos dados analiticos, a
describe de algumas Idminas de rochas e, finalmente, algumas
microfotografias focando os aspectos de maior interesse.
Agradego aas Ex."^"^ Srs. Profs. R. Tavernier (director do Centro de Cartografia do Laboratório de Geografia Fisica do Instituto

(1) As amostras da rocha foram recolhidas tan to quanto possivel jimto
ao perfil.
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de Geoïogia da Universidade de Gand) e J. Larueïle (do Instituto
de Geoïogia da Universidade de Gand) os ensinamentos e a ajuda
que tornaram possivel a execucao deste trabalho. Agradego também ao engenheiro agronomo Edmundo Pereira Cardoso Franco
o interesse e a ajuda efectivamente prestados, bem como o auxilio
facultado por outros professores, colegas de trabalho e ainda pessoal dos laboratórios de pedölogia do Instituto Superior de Agronomia e do Centro de Cartografia do Instituto de Geoïogia da
Universidade de Gand.
A publicagao que aqui se apresenta é uma versao revista do
trabalho que se apresentou no Instituto Superior de Agronomia
como Relatório Final do Curso de Engenheiro Agronomo.
Agradego ao Prof. Ario Azevedo, director do Centro de Estudos de Peóalogia Tropical, a ajuda prestada para a preparagdo do texto final,
bem como a critica e as sugestöes feitas.
Lisboa, Dezembro de 1966.
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Capitulo 1

MICROPEDOLOGIA —CONSIDERAgöES GERAIS
As consideragöes gerais que a seguir se expöem sao, em grande
parte, o resultado de uma revisao bibliografica.
Cada unidade-solo é um corpo por vezes muito complexo, constituido por um conjunto de «parüculas» elementares e de vazios,
organizados entre si num determinado numero de niveis de estrutura, de modo a formar «parüculas» compostas com determinadas
formas e dimensoes e com um caracteristico arranjo espacial.
Os métodos normals de caracterizagao analltlca de um tal
corpo complexo incidem normalmente sobre amostras de solo, cujo
material deve ser homogenelzado, de modo que os r^ultados obtidos
sejam tanto quanto possivel representativos de toda a amostra.
A medida que a ciêncla do solo se desenvolve, mais se evldencla
a alta heterogeneidade dos materials do solo. É entao necessario
aplicar outros métodos, de modo a «penetrar» ainda mals profundamente nas unidades-solo, com o flm de destringar a sua complexidade e obter descrigöes progressivamente mais detalhadas.
Os métodos mlcropedológicos estao actualmente incluidos neste
ultimo caso. Consistem estes métodos na observagao e estudo, em
luz reflectida e com a ajuda de um mlcroscópio estereoscópico
(ampllagöes que podem ser superiores a 200 x), de materials de
solo mantendo o arranjo natural das suas partïculas, e/ou estudo,
em luz transmitida com a ajuda de um mlcroscópio polarlzante
(ampliagöes nao superiores a 800 x), de secgoes delgadas preparadas a partlr de materials de solo mantendo também o arranjo
natural das suas partïculas. Por vezes nao é possivel, só por estes
métodos, Identiflcar certos constitulntes e determinar a sua forma
e importancia quantltativa no solo. Utilizam-se entao, como apoio
dos métodos mlcropedológicos, outras técnicas, tals como a do
mlcroscópio electrónlco, a da mlcrossonda electrónlca «electron
mlcroprobe», a analise mlneralógica da arela, etc.
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.° 59, 1969
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Os métodos micropedológicos foram possivelmente inspirados
na petrografia.
Parece ter sido o mineralogista C. S. Ex)SS (1924), cit. in
LAKUELIE (1965), o primeiro que tentou estudar, utilizando o
microscopio, materials de solo soltos, de origem sedimentar, de
modo que o arranjo natural das suas particulas nao fosse perturbado. Este autor utilizou a baquelite como substancia impregnante
do material de solo.
As primeiras investigagoes feitas sobre amostras de solo aplicando métodos petrograficos parecem ter sido efectuadas na Russia
em 1927, por M. K. PIGULEVSKI, d t . in LARUELO: (1965), o qual
utilizou a parafina como substancia impregnante.
Em ambos os casos, da utilizagao de substancias impregnantes
nao satisfatórias resultou que o método nao fosse bem sucedido.
Em 1937, KuBiENA, cit. in BREWER (1964), publicou um método
de preparagao de secgöes delgadas de materials de solo. Este método
foi relativamente bem sucedido, devido a utilizagao de uma outra
resina sintética, «Kollolith», com propriedades muito próximas das
do balsamo-do-canada. Esta foi talvez uma das razoes que tomou
possivel a KUBIENA efectuar estudos mals detalhados da micromorfologia do solo e ser praticamente o iniciador desta ciência, ao
publicar, em 1938, um livro tratando essencialmente da analise do
arranjo natural dos constituintes dos solos («fabric»), com o titulo
de «Micropedology».
As técnicas mals recentes têm permitido obter secgöes delgadas
com relativa facilidade a partir da maioria dos materials de solo.
A isto se deve possivelmente o facto de os estudos micropedológicos
se terem desenvolvido rapidamente por todo o mundo durante os
ültimos anos.
Entre os varios autores que se têm dedicado ao estudo da Micropedologia, citam-se W. L. KUBIENA, M . G. CLTNE, E. FEEI, J . LARtTELLE, H . J . ALTEIVTÜLLER, N . G . MlNASfflNA, A . JONGERIUS, J . R .
SLEEMAN e R. BREWER, cujos trabalhos foram decisivos para o seu

desenvolvimento.
Sao ainda de salientar os trabalhos Soil Survey Manual (1951),
Soil Classification (1960), ambos do U. S. D. A., e o aditamento
a este ultimo, distribuido em 1964, os quais incluem aspectos micromorfológicos de interesse para a classificagao dos solos.
Em Portugal, estudos sobre a micromorfologia dos solos foram
empreendidos por J. CARDOSO (1957) e (1961).

U
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Far-se-ao a seguir algumas referências, que nao podem ser
muito extensas, sobre os estudos empreendidos por W. L. KÜBIENA,
J. R. SiEEMAN e R. BREWER.
1.1 — W. L. KUBIENA foi o grande impulsionador dos estudos
micromorfologicos do solo ao dar uma solugao para o problema
da descricao do arranjo intemo dos materials de solo pela introdugao de um método sistematico de descrigao da sua complexidade
interna.
As publicagöes de KUBIENA indicam a presenga de duas fases
diferentes quanto a classificagao dos materials de solo:
«A primeira diz respeito principalmente a um inicio de classificagao dos caracteres («features») micromorfologicos tal como sao
vistos através de um microscópio polarizante, e a observagao de
niveis de estrutura de ordem mals elevada que ocorrem nos materials de solo. Por este motivo, a maioria da investigagao esta dominada por consideragöes morfológicas e leva a uma classificagao
micromorfológica de tipos de «fabric» do solo.»
«No segundo periodo, a classificagao dos materials de solo
apoia-se cada vez mais em consideragöes geneticas, manifestadas
por caracteres micromorfologicos particulares. Assim, a observagao da micromorfologia dos materials de solo aparece gradualmente misturada com consideragöes geneticas, chegando-se por fim
a uma classificagao em dols tipos: «lehm» e «erde». Esta tendência
permite ao autor estender as subdivisöes geneticas dos materials
de solo para a classificagao de unidades-solo, tao importantes como
o grande grupo de solos. Esta classificagao tem mostrado ser valiosa
para o caso dos solos tropicals.» LARUELLE (1965).
1.1.1. — W. L. KUBIENA, no seu livro Micropedology (1938), foi
o primeiro a subdividir os principals constituintes do solo de acordo
com as suas propriedades fisicas e fisico-quimicas. Assim, considerou dols grupos de constituintes: o csqueleto do «fabric» («fabric
skeleton») e o plasma do «fabric» («fabric plasma»). Qualquer
destes grupos tanto pode ser mineral como organico.
O esqueleto do «fabric» engloba os constituintes do solo que
sao relativamente estaveis do ponto de vista fisico e fisico-quimico.
De qualquer modo, sao capazes de se alterar para formar plasma.
Isto sucede essencialmente com os minerals mais facilmente alteraveis, tais como olivina, hiperstena, augite, horneblenda, biotite,
Mem. Junta Invest. Ultram. 2." sér. n.° 59, 1969
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feldspatos, calcite, ... e também com algumas formas de humus
tipicas.
O plasma do «fabric» é a parte (mais) activa, aquela que pode
ser translocada, reorganizada e/ou concentrada pelos processes de
formagao do solo. Isto deve-se principalmente ao facto de a maior
parte do plasma do solo se comportar como uma substancia no
estado coloidal.

A organizagao dos materials de solo chamou KUBIENA «soil
fabric», conceito este que abrange o arranjo interno do solo a diferentes niveis de organizagao, em que os constituintes do seu «fabric»
podem ser de construgao simples ou composta. Assim, KUBIENA
designa os primeiros por membros (ou unidades) do «fabric» de
ordem mais baixa e considera estas imidades como constituindo o
«fabric» elementar («elementary fabric»). Aos segundos denomina
m,embros (ou unidades) do «fabric» de ordem mais elevada, os quais
constituem o «fabric» dos agregados, o «fabric» dos «cleavage
blocks», etc.
O «fabric» elementar subdivide-se em varios tipos, os quais
se distinguem uns dos outros por diferengas qualitativas e quantitativas nos varios arranjos do plasma e do esqueleto. Sao eles:
«intertextic fabric», «plectoamictic fabric», «porphyropeptic fabric»,
«porphyropectic fabric», «agglomeratie fabric», «bleached sand
fabric», «chlamydomorphic fabric», «mortar fabric», «rendzina
fabric» e «magm,oidic fabric».
Os membros do «fabric» de ordem mais elevada dividem-se
em «fabric» dos agregados, «fabric» dos «cleavage blocks» e «fabric»
nos solos coerentes, cada um dos quais se divide ainda em varios
tipos e subtipos.
1.1.2 — A introdugao progressiva de consideragoes genéticas na
classificagao dos materials de solo levou KUBIENA a distinguir subdivisoes dentro de cada um dos tipos de «fabric» -lehm- e -erde-, das
quais se serviu para classificar as unidades-solo «Braunlehm»,
«Braune Vererdung», «Rotlehem», «Rote Vererdimg», «Koterde»,
«Braunerde», descritas com pormenor em The Soils of Europa
(1953). A cada uma destas unidades-solo corresponde um determinado estagio de transformagao e um determinado tipo de «fabric»,
parecendo existir uma evolugao continua de um «fabric» para outro.
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Entre os diversos constituintes, têm nesta evolugao papel especial
os hidroxidos e óxidos de ferro, visto que sao uma expressao muito
particular dos fenómenos dinamicos do solo.
Assim, no caso dos solos terrestres e em condigöes tropicais
e subtropicais, a unidade-solo «Braunlehm» pode transformar-se na
unidade-solo «Roterde», por meio de transformagöes pedodinamicas
sucessivas.
1.2 — R. BREWER, de alguns anos para ca, tem vindo a ampliar
e a aprofimdar a terminologia de KUBBENA, adicionando um certo
numero de conceitos que foi buscar a petrologia e a pedologia.
Assim, com o fim de obter um método sistematico de descrigao da
complexidade dos solos a varios niveis de estruturagao, usou o conceito de unidades de organizagao («units of organization»), o qual
se aplica aos «peds», a matriz-s («s-matrix») e aos caracteres pedológicos («pedological features»). Estas unidades ou componentes
do «fabric» do solo utilizam nao só o arranjo intemo dos seus constituintes como criterio da sua classifieagao, mas também a sua
forma, dimensao e cristalinidade (^).

Os conceitos macropedografia, macro'pedogénese, micropedografia e micropedogénese resultaram da aplicagao dos prefixos
micro- e macro- as designagöes pedogénese e pedografia, esta ultima
introduzida por R. BREWER (1964). Para justificar o seu uso, este
autor considerou a pedologia como um ramo da geologia, em igualdade de importancia da petrologia. Como esta consiste em petrografia (descrigao) e petrogénese (o estudo da origem das rochas),
sugeriu da mesma maneira para a pedologia os ramos pedografia
(descrigao) e pedogénese (o estudo da origem dos solos).
Micropedografia (ou micromorfoïogia do soïo) seria entao a
descrigao sistematica dos solos baseada em observagöes feitas com
a ajuda de um microscópio estereoscópico e/ou petrografico, e em
dados obtidos por outras técnicas, tais como o microscópio electrónico, a microssonda electrónica, a analise mineralógica da areia, etc,
com o fim de identificar e determinar a forma e importancia quantitativa de certos dos seus constituintes. A micropedogénese seria
(1) Note-se que as unidades do «fabric» do solo de KUBIENA realgam
sömente o aspecto do arranjo dos constituintes do solo.
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.» 59, 1969
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O estudo da genese das unidades de organizagao do solo por intermédio da observagao microscópica. A micropedologia incluiria a
micropedografia e a micropedogénese.
Ja se fez referenda aos conceitos de unidades de organizagdo
(«units of organization») e de niveis de organizagao («levels of organization»). Estes sao os conceitos-base introduzidos por BEEWER
com o fim de «facilitar o estudo e descrigao da complexidade de
qualquer parte do material de solo sem referências detalhadas de
qualquer outra parte».
1.2.1 — As unidades de organvagao usadas para a descrigao do
material de solo sao, como ja se referiu: «peds», caracteres pedológicos («pedological features») e matrizes-s («s-matrixes»).
1.2.1.1 — Os «peds» usados como unidades de descrigao da «field
structure» no Soil Survey Manual (1951) diferem dos «peds» usados
por BREWER (1964) como tmidades de organizagao, pois que, para
este autor, sao meros agregados reconheciveis pelas caracteristicas
das suas superficies.
Este autor refere-se ainda a «macropeds» e a «micropeds», sem
no entanto enunciar o limite que os separa. No entanto, na legenda
da fig. 14 do livro Fabric and Mineral Analysis of Soils, chama
«micropeds» a agregados que se observam nessa figura e que, reduzidos a sua escala natural, tern diametros que vao de 370ju,m a
150 fim. Surge assim a duvida se o limite maximo considerado
pelo autor para os «micropeds» é o mesmo preconizado por WERSCHINiN (1958), cit. in D E BOODT (1956), para os microagregados ou
microelementos e que situa nos 250/^m (^),
';
Facilmente se compreende que este limite é puramente convencional. A razao do seu uso deve-se talvez ao facto de ser humanamente impossivel ver (em boas condigSes) particulas com dimensöes
inferiores a valores próximos dos 250 ju,m a olho nu ou com a ajuda
de lupas que deem ampliagoes de 10 a 20 diametros e sao normals
nos trabalhos de campo.
1.2.1.2 — Os caracteres pedológicos podem classificar-se em
grupos de acordo com o seu tipo de ocorrência em relagao aos «peds»
; .
(1) Neste trabalho considerou-se «micropöd» o «ped» com diametro inferior a 250 fiia.
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e de acordo com a sua origem. Dentro de cada grupo pode ainda
fazer-se uma classificagao morfológica de caracteres pedológicos
especificos, baseada na forma, no «fabric» interno, na constituigao,
na superficie a que esta associado, etc.
De acordo com a sua ocorrência em relagao aos «peds», podem
ser «intrapedal», «interpedaï» e «transpeclal».
Quanto a sua origem, dividem-se em caracteres órticos ou ortocaracteres («orthic features») e caracteres herdados («inherited
features»). Os primeiros sao formados in situ pelos processos de
formagao do solo. Note-se que o autor quer referir-se a proc^sos
de formagao actuais, pois caso contrario serao incluidos no grupo
dos caracteres herdados. Saliente-se ainda que o autor inclui nos
caracteres pedológicos herdados os de formagao in situ que tenham
a sua origem em processos de formagao do solo nao actuais.
Os caracteres pedológicos órticos dividem-se em tres grupos,
cujo interesse para a micropedogénese convém salientar. Sao eles:
concentragöes de plasma («plasma concentrations»), separagöes de
plasma (^) («plasma separations») e formagöes fósseis («fossil formations») .
Os caracteres pedológicos herdados dividem-se em tres grupos:
litorreliquias («lithorelicts»), pedorreliquias («pedorelicts») e reliquias sedimentares («sedimentary relicts»).
A classificagao morfológica dos caracteres pedológicos consta
dos seguintes grupos: «cutans» ("), pedotubulos («pedotubules»),
glébulas (^) («gleabules»), cristaJdria («crystallaria»), caracteres
subcutdnicos («subcutanic features») e peletas («fecal pellets»).

Os «cutans» subdividem-se em simples e compostos. Cada um
destes grupos pode ainda subdividir-se com base nas suas caracteristicas morfológicas, tais como a natureza das superficies a que
estao associados, a composigao, o «fabric» interno, etc.
(1) o termo separagao é usado aqui no sentido de distingao ou, talvez
ineUior, de diferenciagao, e nao no de desligado ou Interrompido.
(2) «Cutan» derivou do latim «cutis».
(3) Gdébula derivou do latim «glaebula».
Mem. Junta Invest. Ultram. 2." sér. n." 59, 1969
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Além desta classificagao morfológica, os «cutans» podem subdividir-se, com base na interpretagao dos seus processes de formagao,
em «cutans» de iluviagao («illuviation cutans»), «cutans» de difursch («diffusion cutans»), «cutans» de tensöo («stress eutans») e
«cutans» complexos.
Para uma mais completa informagao sobre a classificagao dos
«cutans», apresentam-se a seguir dois quadros de BREWER extraidos
do livro Fabric and Mineral Analysis of Soils.

Caracterlsticas de diagnóstico de «cutans» (de Brewer, 1960b)
Natureza do «cutan»
IluviagSo

Difusao

Tensao

Natureza do Aqueles que for- A q u e l e s q u e Aqueles que for- Aqueles que facilformam solumaterial.
m a m suspenm a m soluQoes.
m e n t e sofrem
soes.
Qoes.
reorientagao.
Natureza
limite.

do Abrupte

Abrupto

Difuso (a abrup- Difuso (a abrupto).
to) ia).

Tipo de orien- Fortemente con- Indetcrminada, I n d e t e r m i n a d a , M o d e r a d a m e n t e
tinua (a fraoatagao.
OU tipos osOU tipos espccstriada (a fortemento «flecked»
pecifieos de
eificos de orien mente continua)
OU sem orientaorientagao de
tagao de crisassociado a plas9ao).
tais reconhecicristais recoma subcutanico
veis.
nheeiveis.
com orientagao
estriada.
Tipo de dis- Associados a va- A s s o c i a d o s a Associados a va- Associados a vazios
tribuigao.
zios de qualzios condutovazios eondude forma plana
quer tamanho
res.
tores.
OU a superficies
OU forma.
de graos ombutidos.
Grau de sepa- Fortemente sopa- Fortemente se- Fortemente sepa- Fraca a moderadarados.
ragao.
parados.
rados.
mente separados
e associados a
material subc u t a n i c o fracamente separado
com orientagao
estriada.
(o) As caracteristicas entre parênteses podem ocorrer, mas têm menor importancia para diagnóstico do que as que nao se encontram entre parênteses.
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Classificagao morfológlca de «cutans» simples (de Brewer, 1964)
Superficie a que esta
associado

Tipo de «cutan»

1.

Composi^ao

Outras caracterlsticas

«Cutans» sobre
(«Grain cutan»).

graos Sup. de graos do «Argillans ( f e r r i - , «Fabric» i n t e r n e
organo-argillans;
osqueleto e glé(natureza dos libulas.
palygorskans,
mites e tipo de
kaolinans, etc.)».
orientagao inter(1) Graos livres («Free Sup. de graos solna, especialgrain»).
tos.
mente dos «argil(2) Graos e m b u t i d o s Sup. de graos emlans»).
(«Embedded grain»).
b u t i d o s numa
densa massa de
plasma.

2.

«Cutans» sobre
(«Ped cutan»).

3.

«Plane cutan»

«peds» Sup. de « p e d s » «Sesquans (ferrans Grau de separagao.
(sup. naturals).
aluminans, geo- Grau de adesao.
thans, etc.)».
Sup. de vazios de
forma plana.

(1)

«Joint plane»

Sup. de vazios do «Mangans».
tipo «joint planes».

(2)

«Skew-plane»

Sup. de vazios do «Soluans (gypsans,
calcitans, etc.)».
tipo «akow planes».

(3)

«Craze-plane»

Sup. do vazios do
tipo «craze planes».

4.

«Cutans» sobre canals Sup. de vazios do «Silans (quartzans.
(«Channel cutan»).
chalcedans)».
tipo canal.

5.

«Cutans» sobre vazios Sup. do vazios do
normals («Normal void
tipo normal.
cutan»).
Sup. de vazios do
tipo «vugh».
(2)

Vesiculas
cle»).

(3)

Camaras
ber»).

(«Vesi- Sup. de vazios do
tipo vesicula.
(«Cham- Sup. de vazios do
tipo camara.

(a) Os «cutans» de tensao t ê m a mesma composi9ao que a matriz-s do material de
solo. «Skeletans» ocorrem geralmento sobre as paredes de vazios condutores, isto é, dos
vazios dos tipos «joint planes» e canals.
(&) Aplicaveis a todos os tipos classificados de acordo com as superficies a que
estSo associados.
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Os pedotubulos subdividem-se em quatro tipos, com base no
«fabric» intemo, em granotübulos («granotubules»), agregotübulos
(«aggrotubules»), isotübulos i^) («isotubules») e
estriotübulos
(«striotubules»).
As glébulas de maior interesse nos solos estudados neste trabalho sao os nódulos («nodules»), as concregöes («concretions»),
as pdpulas (^) («papules») e os halos glebulares («glaebular halos»).
1.2.1.3 — Resta agora como unidade de organizacao dos materials de solo a matriz-s («s-matrix»). Esta nao é uma entidade com
limites definidos. Por isso, a sua classificagao deve ser feita com
base nas suas caracteristicas intemas, tais como no «fabric» pldsmico (arranjo dos graos de plasma), na estrutura pldsmica (dimensao, forma e arranjo dos graos de plasma) e na estrutura bdsica ou
estrutura da matriz-s (dimensao, forma e arranjo do plasma, dos
graos do esqueleto e dos vazios, e rela§öes mütuas do plasma e dos
graos do esqueleto).
A matriz-s é, por definigao, constituida por plasma, graos do
esqueleto e vazios.
Plasma de um material de solo «é aquela parte que é capaz de
ter sido ou vir a ser translocada, reorganizada e/ou coneentrada
pelos processos de formagao do solo. Tnclui todo o material, mineral ou organico, de tamanho coloidal e constituido por material
relativamente solüvel que nao esteja incluido nos graos do esqueleto». BREWER e SUEEMAN (1960).
Os graos do esqueleto de um material de solo «sao graos individuals que sao relativamente estaveis e nao facilmente translocados, concentrados ou reorganizados pelos processos de formagao do
solo; incluem graos minerals e corpos siliciosos e organicos resistentes de tamanho maior que o coloidal». BREWER e SLEEMAN (1960).
Os vazios de um material de solo sao considerados como «individuals», embora seja evidente que os vazios se encontram interligados
com os outros vazios. Esta interligagao pode ocorrer directamente
por meio de vazios de dimensöes semelhantes, ou indirectamente por
meio de vazios de dimensöes muito mais pequenas.
(1) Iso proveio do grego «isos», que significa igual. No caso presente, esta
igualdade refere-se a importancia quantitativa de graos do esqueleto e plasma.
(2) Deriva do latim «papula». Com. a mesma origem existe em português a palavra papula.
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(1964) classificou os vazios de acordo com o tamanho,
forma e arranjo. Quanto ao tamanho, baseou-se nas classificagoes
de JoNGERius (1957), JOHNSON et al. (1960) e KATCHINSKI (1956),
e dividiu-os nas classes e subclasses seguintes:
BREWER

Classes

Macrovazios («Macrovoids»)

Subclasses

—
Macrovazios finos
Macrovazios grosseiros

Limites

> 75 (xm
75 — lOOOfim
1000 — 2000 (xm
2000 — 5000 (xm
> 5000 [xm

Mesovazios («Mesovoids»)

30 — 75 |xm

Microvazios («Microvoids»)

5 — 30 [xm

IJltramicrovazios («Ultramicrovoids»)

—

<

Criptovazios («Cr\'T>tovoids»)

—

< 0,1 [xm

5 [xm

Baseado no tamanho, na forma (conformagao e alisamento das
paredes), distribuicao e tipos de orientagao, sugere a seguinte classificagao morfológica: «packing voids»; «imgTis», vesiculas («vesicles»), canais («channels»), cdmaras («chambers») e «planes».
Cada um destes grupos pode ainda subdividir-se em tipos, salientando-se dentro dos «planes» os «skew planes» e os «craze planes».
Todos estes tipos de vazios podem por sua vez subdividir-se,
com base no arranjo do plasma e dos graos do esqueleto das suas
paredes, por meio dos prefixos «ortho» e «meta».
Convém salientar que, com o fim de se obter uma visao mais
completa do tipo de distribuigao dos vazios, seria necessario efectuar
a observagao de uma amostra em cortes delgados segundo tres direcgoes: uma vertical, outra horizontal e outra obliqua.
1.2.2 — Outro conceito-base ja referido na classificagao de
para os materials de solo, diz respeito aos niveis de organizagao.
Para efectuar o estudo dos materials de solo de acordo com os
seus niveis de organizagao, este autor estabeleceu para unidad^
basicas de descrigao o «ped» primdrio («primary ped») e/ou o
material de solo «apedal» ( = a todo o material de solo). Assim,
considerou varios niveis de estrutura, cada um deles caracterizado
BREWER,
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por determinadas unidades de organizagao, por sua vez constituidas
por especificos componentes. Para imia meihor compreensao destes
varios aspectos, apresenta-se a seguir um quadro, extraido do livro
Fabric and Mineral Analysis of Soils, cujo autor é o ja citado
BKEWER.
Quadro descrevendo resumidamente os niveis de estrutura^ as müdades de
organizaeao que neles ocorrem e os componentes considerados
Nïvel de estrutura

Unidade de organizagSo

Componentes descritos

Estrutura plasmiea

Matriz-s (o) (incluindo as se- Plasma (6).
paragöes de plasma).

E s t r u t u r a bdsica

Matriz-s (a) (incluindo as se- Plasma (6), graos do esqueleto, vazios.
paragöes de plasma).

E s t r u t u r a elementar

,..., «Pedi> primario

Plasma (c), graos do esqueleto, vazios (da matriz-s),
caracteres pedológicos «intrapedal» especificos, considerados como unidades.

«Ped» primdrio

Plasma (c), graos do esqueleto, vazios (matriz-s), todos os caracteres pedológicos «intrapedal», considerados como unidades.

E s t r u t u r a secunddria

<iPedt> secunddrio

«Peds» primaries como unidades, vazios «interpedal»,
caracteres pedológicos «interpedal».

Estrutura terciaria

<(Pedi> tercidrio

«Peds» secundarios como imidades, vazios «interpedal».
caracteres pedológicos «interpedal».

(a) Matriz-s do material de solo ou do caraoter pedológico.
(6) Excluindo os caracteres pedológicos que nao sejam separajöes de plasma,
(c) Plasma da matriz-s.
Nota. — A cada nivel de estrutura corresponde um nivel equivalente de «fabric».
Este diz respeito sómente ao aspecto do arranjo da estrutura.

A estrutura plasmiea pode ser classificada com base na classificagao do «fabric» pldsmico. Como porém os graos individuals do
plasma e os vazios resultantes do seu arranjo sao muito pequenos,
o seu reconhecimento, por observagao directa, só pode ser feito por
2Jf
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meio de técnicas especiais, tal como a do microscópio electrónico.
No entanto, consegue-se uma boa descrigao morfologica do arranjo
dos graos de plasma por meio da observagao de cortes delgados
com luz polarizada.
BKEWER (1964) estabeleceu a classificagao dos «fabrics» plasmicos principalmente a partir de séries de subdivisoes dentro de
tipos modais de «fabric», as quais se basearam em caracteristicas
realgadas pelo tipo de extingao. Assim, este autor considera, entre
outras, as seguintes classes de «fabric» pldsmico: «asepic» e «sepic»;
esta ultima pode ser subdividida com base nas caracteristicas das
separagSes de plasma em: «insepic», «mosepic», «vosepic», «skelsepic», «masepic», «lattisepic» e «omnisepic».
A classificagao da estrutura hdsica (ou da matriz-s) é feita
com base nas descrigoes do plasma (^) por si so («fabric» plasmico), do arranjo dos graos do esqueleto entre si, dos vazios associados e, finalmente, da distribuigao do plasma em relagao aos graos
do esqueleto. Este ultimo aspecto corresponde ao «fabric» elementar
de KuBiENA (1938). BREWER (1964), baseando-se na terminologia
usada por KUBIENA para a classificagao dos diversos tipos de «fabric»
elementar, propos, para os diversos tipos de arranjo entre o plasma
e os graos do esqueleto, as seguintes designagoes: «porphyroskelic»^
«agglomeroplasmic», «interteoetic» e «granular».
Pelo exposto, observa-se que a organizagao dentro da unidade
hdsica («ped» primario ou todo o material de solo «apedal») inclui
as estruturas pldsmica, bdsica, elementar e primdria: a organizagao
entre «peds» inclui as estruturas secunddria, tercidria e todas as
outras correspondentes a niveis de organizagao de ordem mais
elevada.
A organizagao completa num material de solo ou estrutura
completa é «o tamanho, a forma e o arranjo de todos CKJ caracteres
pedológicos relacionados com a estrutura a todos os niveis de organizagao; é uma integragao do tamanho, da forma e arranjo dos
caracteres pedológicos «transpedal» e da estrutura a todos os niveis
de organizagao, incluindo os niveis dentro dos caracteres pedológicos».
(1)
plasma.

Excluindo os caracteres pedológicos que nao sejam separagöes de
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Capitulo 2

MATERIAL E MÉTODOS
2.1 —MATERIAL
Este trabalho incidiu sobre oito perfis tipicos, representativos
de al guns «agrupamentos-solo» definidos e cartografados na provincia de Angola. As amostras foram colhidas pelo autor qtiando,
em 1964, colaborou nos trabalhos de campo da Missao de Pedologia
de Angola e Mogambique.
Os perfis estudados, bem como a sua classificagao definitiva
OU provisória (em nivel taxonomico elevado) de acordo com dados
ja publicados pela Missao de Pedologia de Angola e Mocambique,
sao: P. 80/64 de REGOSSOLOS, P . 6H/64 de BARROS PRETOS, P . 5H/64
de SOLOS PARDO-AVERMELHADOS SEMIARIDOS, P . 4H/64 de SOLOS FERSL4LITIO0S TROPICAIS e P. lHb/64, P. 9Cs/64, P. 7Hb/64 e P. 142c/64,
todos eles de SOLOS FERRALITICOS.
A caracterizagao pormenorizada d e s t ^ solos encontra-se no
Apêndice I.
Sempre que possivel, colheram-se, junto ou proximo dos perfis,
amostras de rocha, sendo as suas descrigöes macroscópica e microscópica apresentadas no Apêndice II.

2.2 —MÉTODOS DE CARACTERIZAgAO FISICA, QUÏMICA E
MINERALÓGICA
Os métodos laboratoriais utilizados, com excepgao para a determinagao dos minerals pesados, foram os ja enunciados noutras
publicagöes da Missao de Pedologia de Angola e Mozambique e do
Centro de Estudos de Pedologia Tropical (38), (39), (41) e (43).
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.' sér. n."> 59, 1969
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O método utilizado na determinagao dos minerais pesados (frac§ a o < 0,420 mm) foi o seguinte:
Utilizou-se na preparagao das amostras para esta determinacao
a técnica de C. H. EDELMAN (1934), tendo sido utilizados, para limpeza dos graos da fraccao arenosa, sucessivamente os acidos cloridrico e nitrico.
Separou-se para este estudo a fracgao < 0,420 mm com um crivo.
A separacao dos minerais pesados dos leves, desta fracgao granulométrica, foi efectuada por imersao em bromofórmio de d = 2,70.
Para cada amostra, as fracgöes assim obtidas foram montadas
em laminas de vidro com balsamo-do-canada.
A identificagao e a contagem dos minerais foram efectuadas ao
microscópio petrografico, tendo a ultima sido feita em linhas, utilizando uma platina móvel, segundo a técnica de EDELMAN.
Os resultados vêm expresses em percentagem por contagem dos
minerais presentes.
2.3 —MÉTODOS PARA ESTUDO MICROPEDOGRAFICO
Este estudo incide sobre a observagao de caracteristicas micromorfológicas em laminas delgadas de materials de solo preparadas
segundo técnicas especiais a partir de amostras colhidas propositadamente para esse fim.
Ha pois, em cada método, tres pontos completamente distintos:
colheita das amostras, preparagao das laminas delgadas e observagao e descrigao das laminas.
2.3.1 — COLHEITA DAS AMOSTRAS

Manter o arranjo natural das particulas constituintes do solo
(«soil fabric») a ser amostrado é um principio fundamental em
qualquer estudo de micromorfologia. Para atingir este objectivo,
utilizou-se a técnica a seguir descrita:
Utilizaram-se caixas cilindricas, feitas de chapa de aluminio,
soldadas a maquina, abertas em ambos os topos, onde se adaptam
justamente duas tampas igualmente feitas a maquina. Estas caixas, com 5,5 cm de diametro e de geratriz, foram pulverizadas interiormente com vemiz sanitario, pensando-se que, desta maneira, se
evitaria qualquer possivel reacgao entre o solo e as paredes em contacto com ele.
:i:y:-'''>
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Existe um tipo de caixas conhecidas por «kubiena-boxes», com
as caracteristicas seguintes: sao feitas de chapa de aluminio (manualmente), têm como dimensöes 40 X 65 X 80 mm, estao êquipadas
com duas tampas móveis e apresentam um encaixe numa das arestas. Estas caixas têm a vantagem de facilitar a ulterior remogaxj
do material do solo, sobretudo quando este é particularmente macigo,
e também a de poderem ser utilizadas mais de uma vez. A preferência dada ao modelo utilizado resultou de ser muito mais barato
e de servir plenamente para o firn em vista. No entanto, para quem
queira dedicar-se a estes estudos e tenha de ir varias vezes ao campa
recolher amostras, aconselha-se o modelo descrito por KUBIENA.
As amostras de solo foram retiradas da parede do perfil introduzindo as caixas nas diversas camadas (a meio de cada), com a
geratriz na vertical. Para maior facilidade de penetragao e ao
mesmo tempo com o firn de perturbar o minimo possivel o arranjo
natural dos constituintes do material, talharam-se prèviamente cilindros de solo com ma diametro um tanto superior ao das caixas e
fez-se o possivel por evitar, durante a penetragao, deslocagöes laterals. Uma vez introduzida a caixa no solo, este foi cortado na sua
base inferior com uma lamina de ago e depois alisado até ficar ao
nivel dos seus bordos. As caixas foram tapadas superior e inferiormente com as tampas ja mencionadas e nas jungöes foram envolvidas com adesivo medicinal.
O adesivo serviu para meihor segurar as tampas as caixas e
para evitar a perda de humidade, o que poderia originar contracgoes
do material de solo e este, uma vez solto dentro da caixa, com os
movimentos, impossïveis de evitar durante o transporte, poderia
sofrer alteragao no arranjo e na orientagao natural das suas particulas. Ainda com o fim de evitar quaisquer distürbios nas amostras, arrumaram-se estas em duas resistentes caixas de madeira,
forradas interiormente de cartao canelado, o qual se utilizou também para separar as amostras umas das outras.
Teve-se sempre o maximo cuidado em marcar a orientagao do
material amostrado (normalmente tem muito interesse e em casos
especificos é uma necessidade), colocando um. adesivo na tampa
superior.
No adesivo a envolver a jungao superior inscreveu-se, a tinta
esferografica, o numero do perfil, o numero da camada, a profimdidade a que a amostra foi colhida (limites superior e inferior) e
o numero da amostra.
Mem. Jiuita Invest Ultram. 2.» sér. n." 59, 1969
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2.3.2 — PREPAEAQAO DA LAMINA DELGADA DO SOLO (^)

A preparagao consistiu numa série de operagöes (secagem das
amostras, impregnagao, corte, polimento de uma das faces do fragmento obtido pelo corte, montagem, desbaste da face nao montada
e, finalmente, montagem da lamela), todas elas realizadas com o
fim de se obter uma lamina de solo em que seja mantido o arranjo
natural das suas partïculas e suficientemente delgada para tornar
possivel a sua observagao ao microscópio em boas condigoes.
2.3.2.1 — Secagem das amostras
Foi feita no laboratório, isto é, a temperatura ambiente (^),
durante uma semana, aproximadamente, depois de se ter retirado
uma das tampas.
A impregnagao, técnica que a frente se descreve, pode as vezes
conseguir-se com as amostras hümidas, usando os impregnantes
«Carbowax», «Latex sols» e «Durcupan».
Temos conhecimento de que estao a ser ensaiadas em Gand,
no Laboratoire de Geographie Physique, Institut de Geologie,
impregnagöes de materials de solos nao secos, com «Ceemar».
O interesse desta técnica é o poder fazer-se o estudo do «fabric»
do solo no seu estado mais natural possivel, isto é, evitando-se a
formagao de fendas, por exemplo, que passam a existir se o material
do solo secar.
2.3.2.2 — Impregnagao
Esta operagao, que incidiu sobre torröes retirados das amostras,
cada um deles colocado dentro de uma capsula de metal (chumbo
estanhado) maleavel, do mesmo tipo das usadas para engarrafamento
do vinho, foi feita no vacuo, por meio de um sistema constituido
por bomba eléctrica ou trompa de agua munida de um manómetro,
conjunto (geralmente 6 a 8) de recipientes direitos de vidro resistente ao vacuo, com tubuladura lateral mimida de tomeira esmerilada que permite a ligagao inter-recipientes e com a bomba, e
tendo dimensöes apropriadas para poderem conter as capsulas de

(1)
(2)
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Na execugao desta parte seguiu-se muito de perto LAKUELLE (I960).
Cerca de 23''C.
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metal, dentro das quais as amostras orientadas sao colocadas; cada
recipiente é hermeticamente fechado com uma rolha grossa de
borracha, através da qual um furo permite a passagem de um funil
de decantagao, dentro do qual se encontra o impregnante.
Ê também possivel trabalhar sómente com ran funil de decantagao de grande dimensao, fixado num exsicador sob vacuo, no qual
6 a 8 capsulas com as amostras podem ser colocadas simultaneamente.
A abertura superior dos funis de decantagao pode estar ligada
ao sistema de vacuo, o que permite a extracgao do ar dissolvido
no impregnante, possibilitando uma impregnagao mais perfeita.
A maleabilidade das capsulas de metal toma o seu uso muito
apropriado, nao só porque a posigao orientada da amostra pode ser
mantida, mas também porque os dados que dizem respeito a amostra
podem ser nelas registados.
Os produtos utilizados na impregnagao foram os seguintes:
— «Vestopal H» (^);
— Monostireno;
— «Zyklohexanonperoxide» (catalisador) {-);
— «Kobaltoktoat» (acelerador) (*).
O «Vestopal H», que pertence ao grupo das resinas de polistireno, vendido no mercado como um monómero viscoso, e que é estabilizado por monostireno, parece ser o mais indicado entre os
produtos que é possivel obter na Europa Ocidental, pois possui a
maioria das propriedades que se exigem para o fim em vista:
a)
b)
c)
d)
e)

Nao altera o arranjo fisico dos constituintes do solo
(«Soil fabric»);
Nao reage quimicamente com os constituintes do solo;
Indice de refracgao igual a 1,557;
Baixa viscosidade;
Altas dureza e transparência, etc.

(1) «Vestopal H» é fabricado por Chemische W^erke Huls A. G. Marl,
Kr. Reekling-hausen, Wesdeutschland. O monostireno pode também ser obtido ao
mesmo tempo na mesma fabrica.
(2) e (3) «Zyklohexanonperoxide-Gemisch» e «Kobaltoktoat» sao ambos
fabricados por Elektrochemische Werke Mimehen (E. W. M.) A. G., Holbrlegelskreuth/Muncheo, Westdeutschland.
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Os primeiros impregnantes que se utilizaram foram as resinas
naturals, balsamo-do-canada e «KoUolit» (KUBIENA, 1938).
Posteriormente, a descoberta dos plasticos veio facilitar e
melhorar a impregnagao. Entre estes, os mais utilizados sao os
dos grupos das resinas de polistireno e apoxilicas. As do primeiro
grupo pertence o «Vestopal H» e de entre as do segTuido salientamos
a resina comercialmente designada por «Ceemar».
Além destes outros existem, tais como «Carbowax 6.000»,
«Latex sols», «Durcupan» e «Lakeside 70», Os tres primeiros podem
ser utilizados na impregnagao de amostras conservando a sua humidade natural (BREWER, 1964).
Após secagem da amostra, com a ajuda de um eanivete, retirou-se desta um torrao com um tamanho tal que permitiu a sua
colocagao dentro da capsula de estanho, sem no entanto ficar solto.
Quando nao foi possivel evitar-se isto, calcou-se levemente a parede
da capsula, com os dedos, até prender o torrao, evitando-se assim
que a sua posigao seja alterada durante a impregnagao, o que poderia acontecer devido a libertagao de bolhas do ar dissolvido no
impregnante.
Para a impregnagao ser eficiente é necessario, mas nao suficiente, estabilirar o «Vestopal H» e fazer-lhe baixar a viscosidade,
o que se consegue adicionando-lhe uma certa quantidade de monostireno. A dosagem das proporgöes de «V^topal H» e de monostireno é feita de acordo com a porosidade do material do solo a ser
impregnado, variando desde um minimo de 20 % em volume de
monostireno para os materials correntes, até um maximo de 40 %
em volume para os materials que sao particularmente ricos em
argila.
Para facilitar e acelerar a polimerizagao usaram-se o catalisador e o acelerador acima mencionados. De acordo com experiências de H. J. ALTEMÜLLER (1956a), deverao adicionar-se 1 a 2 partes
em peso de catalisador e 0,25 a 1 parte em peso de acelerador para
100 partes da mistura «Vestopal H»-monostireno.
Procedimento semelhante foi por nós adoptado pelo uso de
6 gotas de catalisador e 3 gotas de acelerador para as quantidades
de 100 ml de «Vestopal H» e 20 ml (ou mais) de monostireno.
A mistura preparada como referido anteriormente, pela ordem
apresentada e tendo sempre o cuidado de mexer bem antes de adicionar o produto seguinte, foi distribuida por cada um dos funis
de decantagao do sistema de vacuo atras descrito.
32
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As amostras estiveram sujeitas a um vacuo de 6S0 a 680 mm
de mercürio durante cerca de trinta minutos (ou mais para os solos
menos porosos) antes de se comegar a impregnagao propriamente
dita. Após este tempo, e mantendo sempre o vacuo, abriu-se cuidadosamente cada uma das tomeiras dos funis de decantagao, deixando passar a mistura lentamente, gota a gota, até cada capsula
ficar cheia. Após isto, deixaram-se as amostras sob vacuo durante
vinte minutos (ou mais para os solos menos porosos), tempo normalmente suficiente para as amostras de solo ficarem bem impregnadas2.3.2.3 — Poïimerizagao

(endurecimento)

A poïimerizagao do «Vestopal H» das amostras impregnadas
devera processar-se gradualmente. O minimo de duragao da poïimerizagao é de duas a tres semanas. Isto requer, contudo, o uso de
imia estufa, na qual as capsulas com as amostras impregnadas sao
colocadas a temperaturas que se elevam gradualmente desde 25°C
até ao maxime de 42°C. Este limite de temperatura e o seu aumento
gradual sao muito importantes, com o fim de evitar a contracgaO'
da amostra durante o endurecimento e que fique quebradiga quando
for trabalhada a maquina.
A experiência laboratorial tem mostrado que o meihor caminho
para assegurar uma poïimerizagao gradual e completa consiste simplesmente em expor as capsulas com as amostras impregnadas a
temperatura da sala. Esta técnica foi por nós seguida, tendo a,
poïimerizagao durado um pouco mais de dois meses.
2.3.2.4 — Corte
Utilizou-se nesta operagao um dispositivo constituido por uma
serra mecdnica, tipo Bo (220-380 V), 1,5 HP (para discos nao excedendo 250 mm de diametro) (^), equipada com um disco de corte,
tipo 92-9, diametro 250 mm, de bordo continuo (^).
Só quando a amostra impregnada mostrou estar com dureza
de rocha se pode passar a fase de corte. O material polimerizado
é cortado, longitudinalmente, em duas partes iguais, sendo uma
parte guardada como reserva e a outra reduzida a duas ou mais

(1) e (2) Fabricados pela firma Diamant Boart. N. V., Luttrebruglan,
Brussel, Belgium.
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n." 59, 1969
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fatias, conforme for mais conveniente, com cerca de 5 mm de espessura. Durante o corte, para evitar o aquecimento excessivo, as
amostras foram mantidas hümidas com um liquido, normalmente a
agua. Depois de cortar a amostra examinou-se cuidadosamente o
corte, com o fim de avaliar a qualidade da impregnagao. As amostras mal impregnadas nao foram postas logo de parte, pois a maioria
delas podem ser trabalhadas mantendo-as hümidas com liquidos
apropriados, tais como o petróleo e óleos.
No caso da preparagao das chamadas secgöes delgadas «mammoth», o corte tem de ser feito com um disco de corte de grande
tamanho, tipo D 84/6, diametro 400 mm, com bordo dentado, movijmentado por uma serra mecanica de grande tamanho, tipo B, 2 HP.
2.3.2.5 — Polimento de uma das faces do fragmento obtido pelo
corte
Para esta operagao utilizou-se uma maquina Klaiber's «Horizontal-Flachen-Schleifmachine», modelo HSn(^), equipada com uma
mó de «Carbidurit», de 2 cm de ^pessura, de periferia feita ceramieamente com carbureto de silicio, grao 240 e dureza Lg (^).
Nesta maquina de polimento o efeito de desbaste foi obtido
pela mó de «Carbidurit» acima mencionada, altamente rotativa,
localizada num eixo horizontal que esta apoiado num sistema móvel
Tio sentido vertical. Durante todo o tempo desta operagao as amostras a ser desbastadas foram mantidas hümidas por adigao automatica de um tipo especial de «research oil» ('). Este óleo é recuperado e filtrado.
O fragmento, poUdo numa das faces, fica aproximadamente
com 3 mm de espessura e esta apto a montagem.
O polimento pode também ser feito numa série de cinco placas
de vidro quadradas (dimensöes 250 X 250 X 10 mm), cada uma das
quais é reservada para um determinado gradiente textural de pó
de carborundum. Os gradientes texturais mais usados sao, sucessivamente, carborundum 150, 300, 600, 800 e 1000, que correspondem
(1) Fabricada por Fritz Klaiber K, G., Werkzeng-und Machineinfabrik,
Schwenningen/Neckar, Westdeutschland.
(2) Fabricada por Feldmuhle A. G., Werk Koholyt-Wesseling, Schleifmittel, Wesseling, Bez. Koln, Westdeutschland.
(3) Este óleo é designado pela Shell como «Versuchsol» S4919.
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a valores granulométricos decrescentes. A quantidade de agua (ou
petroleo no caso de deficiënte impregnagao) para humedecer o pó
de carborundum deve ser moderada. O carborundum 150 é muito
grosso e só deve ser usado quando a amostra for constituida por
materiais muito resistentes. O seu uso deve ser severamente controlado no tempo e na quantidade, por poder produzir riscos mais
OU menos fundos, dificeis de desfazer durante a utilizagao dos pós
mais finos.
Este processo, que só deve ser utilizado no caso de as amostras
ficarem bem polimerizadas (caso contrario a preparagao final ficara
com pó de carborundum), tem a vantagem de sair muito mais económico. No entanto, é mais moroso que o da maquina, pois esta
permite que se trabalhem seis laminas ao mesmo tempo e de uma
maneira mais uniforme.
2.3.2.6 — Montagem
Cada fragmento após ter sido bem limpo com agua e sabao,
se necessario, ou petroleo, pelas razöes ja referidas, ficou pronto
para a montagem na lamina. Esta é fosca numa das faces, o que
se conseguiu, por exemplo, com carborundum 800. A operagao de
montagem foi delicada porque era absolutamente indispensavel evitar que ficassem bolhas de ar entre a superficie fosca da lamina e
a superficie polida da amostra impregnada. A montagem foi feita
com uma mistura de «Vestopal H», catalisador e acelerador nas
proporgoes de 9 ml de «Vestopal H», 4 gotas de catalisador («Zyklohexanonperoxyde») e 3 gotas de acelerador («Kobaltoktoat»).
O monostireno nao foi usado para a montagem.
Seguindo esta técnica, o endurecimento da mistura que ligou
a amostra a lê,mina foi perfeito ao cabo de doze a quinze horas.
2.3.2.7 — Desbaste da face nao montada
A técnica seguida foi em tudo semelhante a ja descrita para
obter o polimento numa das faces da amostra.
A unica operagao adicional, mas de capital importancia, foi o
controle da espessura da secgao delgada, que teve de ser permanente
na ultima fase de desbaste e foi feito com a ajuda de um microscópio de luz polarizada. Semelhante as das preparagöes classicas
petrograficas, o controle baseou-se principalmente nas cores de
Mem. Junta Invest Ultram. 2.» sér. n.° 59, 1969
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interferência dos graos de quartzo. Quando esta cor atingia francamente o cinzento de primeira ordem em todos os graos de quartzo
da secgao delgada, a espessura tinha cerca de 0,030 mm (30/im).
Esta é a espessura média que todas as secgöes delgadas devem
ter. Em muitos casos uma secgao delgada de solo pode tomar-se
mais interessante para observagao micromorfologica quando é mais
fina. Com muito cuidado e se a qualidade da impregnagao o permitir, o desbaste pode ser continuado até uma espessura de
15-20 micra.
No caso do desbaste com carborundum, este só é efectuado
após uma previa operagao de desbaste conseguida com uma mó de
tacho de pequenas dimensöes (tipo 33, diametro 150 mm, aglomerante do tipo M, concentragao A40, grao 72/100) (^), aplicada a serra
mecanica (tipo B2; 1,5 HP) ja mencionada e com um suporte de
Idminas (^).
Para acabamento do desbaste, no caso das amostras bem
impregnadas, utilizou-se pasta de diamante. Esta pasta, designada
«Diaplast» (^), é usada com um diluente chamado «Diaplastol»,
sobre um pequeno disco f ixo, coberto por um tecido especial. O «Diaplast» é obtido em diferentes categorias de granulometria e concentragao. As categorias 15N e 7SS mostraram dar os melhores resultados e o tecido de polimento usado para estes casos foi o «winter
mittel», actualmente designado por «pellondise 31».
2.3.2.8 — Montagem da lamela
A ultima fase de preparagao consistiu na cobertura da secgao
delgada, depois de bem limpa. A lamela foi aplicada a secgao delgada com muito cuidado, com o fim de evitar as bolhas de ar. A montagem foi feita oom uma mistura de «Vestopal H», catalisador e
acelerador nas proporgöes de 9 ml de «Vestopal H», 6 gotas de catalisador e 4 gotas de acelerador.

(1) e (2) Sao fabricados pela firma Diamant Boart N. V., Brussel, j&
mencionada.
(s) «Diaplast», «Diaplastol» e os tecidos de polimento sao fabricados por
Ernest Winter imd Sohn, Pabrik für Diamantwerkgenge, Hamburg 19, Westdeutschland.
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Uma vez terminada a preparagao, inscreveram-se a tinta-da-china os dados necessaries a identificagao da amostra, assitn como
uma pequena seta (t) a indicar a sua orientagao no perfil (^).
2 . 3 . 3 — EJSTUDO MICROPEDOGRAFICO

Este estudo foi feito utilizando, para observagao das laminas
obtidas segundo a técnica anteriormente referida, um microscópio
petrografico. A sua realizagao só foi possivel pelos conhecimentos
adquiridos durante o nosso estagio em Gand, onde se seguem fundamentalmente as definigöes e as nomenclaturas de KXJBIENA e
BREWER.

(1) Ê pois inteiramente necessario que, durante todas as fases da preparagao da lamina, nunca se perca de vista quer a sua identificagao, quer a
sua orientagao.
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.° 59, 1969
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Capitulo 3

MICROPEDOGRAFIA E MICROPEDOGÉNESE
Neste capitulo apresenta-se a descrigao microscópica dos cortes
delgados e o estudo da genese das unidades de organizagao e dos
niveis de estrutura.
A descrigao microscópica, assim como a micropedogénese, sao
apresentadas perfil por perfil.
Dentro de cada perfil a descrigao das unidades de organizagao
foi feita lamina por lamina e a dos niveis de estrutura, por conveniência de exposigao, foi efectuada em conjunto, para cada nivel
de organizagao.
Para cada lamina, a ordem segundo a qual as unidades de organizagao foram descritas (matriz-s, caracteres pedologicos, «peds»)
pareceu-nos aqui a mais aconselhavel, visto que se inicia pela descrigao dos componentes de constituigao mais simples e termina oom
a dos componentes do material de solo de arranjo mais complexo.
A ordem de descrigao dos niveis de estrutura, que segue esta
ideia, é a apresentada num quadro do capitulo 2 deste trabalho.
3.1 — P . 80/64
3.1.1 — MICROPEDOGRAFIA
Unidades de organizacao

Lamina n° 1 (3,5-9,5 cm)
Matriz-s
Graos do esquéleto: consistem quase na sua totalidade de areia
grossa e fina de quartzo e de alguns graos de turmalina
e zircao. Observaram-se ainda graos de quartzo com as
Mem. JiMita Invest. Ultram. 2.» sér. n.° 59, 1969
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dimensöes do limo, mas próximas do limite inferior da areia
muite fina. Dominam es elementos relados e bem rolades,
seguinde-se em impertancia es subanguloses e es sub-rolados (beleados), com predeminio em qualquer dos cases da
alta esfericidade.
A materia organica apresenta-se, parte conservando
ainda forma organizada (estruturas organicas) e parte sob
a ferma de residues, com dimensöes variaveis, negros ou
castanhe-escuros, disperses na matriz.
Plasma: apresenta cor amarelada, é muite rare e, quando existe,
encontra-se sob a forma de caracteres pedológicos ou preenchendo raros espagos entre os graos, mestrando nestes
pontos «fabric» plasmico «isotic».
Vasios: «simple packing voids» e canais.
Caracteres

pedológicos

«Gutans»: estao associados aos graos livres do esquéleto e sao
organicos (tratando-se pessivelmente de peliculas transparentes de humus) e/ou organo-argilicos, isotrópices. Sao
em muite pequena quantidade (a maieria des graos nae
os apresenta) e muito finos, podendo envolver total eu
parcialmente es graos do esquéleto.
«Peds» — Inexistentes (material de solo «apedal»).

Lamina n." 2 (14,5-20,5 cm)
Matriz-s
Grdos do esquéleto: semelhantes aos da lamina anterior, mas
com alguns graos de quartze angulosos e mener numero
de elementos organicos.
Plasma: apresenta cor mais clara. Em valor quantitative é
semelhante ae da lamina anterior e nes pontos onde se
acumula apresenta «fabric» pldsmico «skelsepic».
Vazios: semelhantes aes da lamina anterior.

JfO
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Oaracteres pedológicos
«Gutans»: existem os tipos seguintes: associados a graos livres,
semelhantes aos da lamina anterior mas apresentando ja
orientagao, embora fraca; «cutans» de tensao associados a
graos embutidos, nos pontos (raros) onde o plasma chega
a preencher alguns espagos entre os graos do esqueleto.
Pedotübulos: observou-se um pedotubulo que poder-se-a considerar complexo, visto que é constituido por duas partes
distintas: a primeira, exterior, do tipo isotubuïo, inclui
plasma, que apresenta tendência para uma eerta orientagao
(em luz polarizada), paralela a superficie «tubulic», limo e
um OU outro grao de areia muito fina de quartzo; a segunda,
do tipo granotübulo, é constituida por alguns graos de
quartzo bem rolados, dos lotes areia fina e grossa, os quais
ocupam o espago central deixado pela primeira (fotos 1 e 2).
Observaram-se alguns cristais («cristalites») de hematite e/ou goetite, de 0,2 a 1 /j,m de diametro aproximadamente.
«Peds» — Inexistentes.

Lamina n° 3 (31,5-37,5 cm)
Matriz-s
Graos do esqueleto: diferem dos da lamina anterior por apresentarem menor numero de estruturas e de residuos organicos e de dimensöes mais pequenas.
Plasma: semelhante ao da lamina anterior.
Vazws: semelhantes aos da lamina anterior.
Oaracteres pedológicos
«Cutans»: semelhantes aos da lamina anterior.
Pedotübulos: observou-se o corte longitudinal de xan isotübulo.
Maior densidade de «cristalites» de hematite e/ou goetite.
«Peds» — Inexistentes.
Mem. Jtmta Invest. Ultram. 2.» sér. n." 39, 1969
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Lamina n." Jf (63-69 cm)
Matriz-s
Graos do esqueleto: diferem dos da lamina anterior por apresentarem estruturas e residuos organicos, estes de dimensöes muito pequenas.
Plasma: apresenta cor amarela mais clara e distribuigao um
pouco mais generalizada, quer na forma de «cutans» de
maior numero de graos miner ais, quer na de um. maior
preenchimento de alguns vazios do tipo «simple packing».
Vazios: semelhantes aos da lamina anterior.
Caracteres

pedológicos

«Cutans»: além dos referidos nas laminas anteriores, observaram-se raros «cutans» de üuviacao, argilicos, associados a
vazios do tipo «simple packing», espessos, com orientagao
moderadamente continua.
Glebulas: observaram-se raros nódulos de forma rolada, que
parecem ser constituidos por aglomeragao de «cristalites»
de hematite e/ou goetite (semelhantes as «cristalites» dispersas no plasma).
«Peds» — Inexistentes.

Lamina n." 5 (101-107 cm)
Semelhante a lamina anterior.

Lamina n° 6 (148,5-154,5 cm)
Semelhante a lamina anterior.

Niveis de organiza<jao (ou de estrutura)

Organizagao dentro da unidade hdsica
Estrutura pldsmica: nos pontos onde existe plasma o seu
«fabric» é «skelsepic».

i2
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Estrutura hasica: predominancia ao longo de todo o perfil do
tipo «granular s-matrix». Em raros pontos é do tipo «intertextic s-matrix», aumentando esta levemente de importancia com a profimdidade.
Estrutura elementar: nas laminas n."'' 2 e 3 é do tipo «pedotubulic granular», nalguns pontos com tendência para «intertextic»; nas laminas n.°^ 4, 5 e 6 é do tipo «cutanic granular», com tendência um pouco mais acentuada para
«intertextic».
Estrutura primdria: nas laminas n.°= 2 e 3 é do tipo «cutanic
pedotubulic granular», nalgims pontos com tendência para
a «intertextic»; nas laminas n.°= 4, 5 e 6 é do tipo «glaebular cutanic granular», com tendência um pouco mais acentuada para «intertextic».
Organizagdo entre «peds» — Inexistente, visto que o material de
solo é «apedal».

3.1.2 — MICROPEDOGÉNBSE
O tipo de rolamento dos graos de quartzo observado nos cortes
delgados indica que o material de solo sofreu um longo transporte
antes de tomar a posigao actual.
Os graos de quartzo das fracgoes areia fina e limo, que sao
(em grande percentagem, mas nao a maior) angulosos e subangulosos, parecem ter sido na sua maioria formados por alteragao fisica
dos graos de quartzo rolados ou sub-rolados (geralmente perteneentes a fracgao areia grossa), como directamente se pode observar, quer
pela presenga de graos muito fracturados e mesmo quebrados, quer
ainda pela presenga de bastantes graos apresentando parte da superficie rolada e a restante angulosa com arestas vivas. Esta alteragao fisica apresenta-se mais pronunciada na camada superficial,
sendo no entanto interessante salientar que algumas vezes a presenga do limo esta associada aos pedotübulos observados na segunda
e terceira camadas. De acordo com HUGIE e PASSY (1963) (^), VteBMAAT e E E N T M Y (1953), U. S. D. A. (1951) (^), cit. in BREWER (1964),
(1)
(2)

Utilizaram o termo «Cicada
krotovinas».
Utilizou o termo
«Krotovinas».

Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.° 69, 1969
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caracteres pedológicos deste tipo formar-se-iam por preenchimento
de canais (de origem faunal ou radicular) com materials transportados de outros horizontes.
Parece ser de salientar que a pequena quantidade de plasma
existente nao se encontra uniformemente distribuida através de
todo o material de solo, mas sim, na sua maior parte, acumulada
em certas zonas, caracterizadas por woaa, dominancia local da fracqao limo. Fez-se anteriormente referenda a relagao que parece
existir entre a localizagao do limo e os pedotübulos. O processo
de concentragao desta fracgao fora destes caracteres pedológicos
pode entao ter tido a sua origem em pedotübulos preexistentes,
posteriormente desorganizados por forgas mecanicas; a existencia
de plasma nesses locals parece estar pols relacionada com a fracgao
limo, a qual, formando «packing voids» simples de dimensöes muito
mais pequenas, apresenta um maior poder de retengao fisica.
O restante plasma esta presente nas camadas superiores sob
a forma de «cutans» muito finos, normalmente descontlnuos, a
envolver os graos do esqueleto, e nas inferiores sob a forma de
«cutans» do mesmo tipo e ainda de iluviagao. Os «cutans» do primeiro tipo, presentes na camada superficial, devem ser constituidos
essencialmente por humus disperso, visto que, com nicóis cruzados,
nao mostram birrefringência. Nas outras camadas estes «cutans»
sao ja birrefringentes, embora fracamente. O plasma que constitui
estes ültimos deve consistir essencialmente de mineral's argilosos;
a fraca birrefringência deve-se possivelmente a opacidade conferida
pelo humus ainda presente e uniformemente disperso nos minerals
argilosos. A queda brusca observada na birrefringência da segunda
para a primeira camada é acompanhada muito de perto pela diminuigao da materia organica nao humificada da camada superficial
para a subjacente.
A presenga de verdadeiros «cutans» de iluviagao nas camadas
mais profundas (laminas n.°^ 4, 5 e 6) confirma a existencia de
lavagem periodica de materials argilosos em suspensao nas aguas
de percolagao das camadas superiores para as inferiores. Esta
sera talvez a explicagao do aumento gradual de argila, mais acentuado na penültima e antepenültima camadas, como se observa
pelos resultados referentes a analise granulométrica.
O leve aujïiento de densidade de «cristalites» de goetite e/ou
hematite com a profundidade parece indicar a existencia de translocagao do ferro das camadas superiores para as inferiores. A des-

u
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locagao do ferro pode ter sido feita tanto por complexes ferro-hümicos, como por complexes ferro-silicicos, devendo no entanto caber
aos primeiros a maior responsabilidade no fenómeno. A presenga
de «cristalites» indica que houve descomplexagao e recristalizagao
do ferro translocado.
Nas camadas mais profundas observam-se raras mas densas
concentragoes de plasma castanho bem cristalizado (na forma de
«cristalites» de goetite e/ou hematite), formando os nódulos ja descritos. Estas concentragoes parecem indicar a presenga nao só de
translocagao do ferro, mas também da sua acumulagao. Estas concentragoes de plasma castanho e birrefringente sao do tipo «amygdalus» (^), as quais sao uma indicagao de pseudogleizagao. A intensidade desta é porém tao baixa que nao chega a ter expressao macromorfológica. Tal facto estara de acordo com os baixos teores
em jPeaOs livre encontrados em todas as amostras.

3.2 — P . 6H/64
3.2.1 — MICROPEDOGRAFIA

Unidades de org^aniza^ao

Lamina n.' 53 (5,5-11,5 cm)
Matriz-s
Gr dos do esquéleto: domin§,ncia, aproximadamente na proporgao de 2:1, de areia fina sobre areia grossa. Consistem
essencialmente de fragmentos angulosos, por vezes sub-rolados, de feldspatos (plagioclase) e de alguns graos
rolados de quartzo de alta esfericidade; presenga de alguns
graos de piroxenas de pequenas dimensöes (identificaram-se algumas hiperstenas). Observaram-se bastantes
minerals nos mais diversos estados de alteragao; a parte
limosa é importante (quantitativam.ente inferior a areia

(1)

Designagao introduzida por KUBIENA (19S8).
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fina) e constituida por minerals primarios, parte deles
ainda nao alterados e os restantes em diversos estados de
alteragao.
Da materia organica, a fracgao menos humificada
encontra-se sob a forma de graos de varias dimensoes e a
mais humificada esta dispersa por todo o plasma, apresentando-se, em numerosos loeais, sob a forma de concentragoes floculosas. Observaram-se também algmnas estruturas organicas.
Plasma: apresenta cor pardo-palida a pardo-amarelado-clara.
O «fabric» pldsmico é «mo-vo-skel-masepic» (foto 3).
Vazios: dominancia dos «craze planes» e «meta-skew planes»;
presenga de alguns «orthovughs», normalmente interligados por «meta-planes» muito finos e de canals contendo
muitas vezes restos de raizes alteradas.
Caracteres pedoïógicos
«Cutans»: presenga bastante generalizada de «cutans» de tensdo,
associados quer a graos do esqueleto emhutidos, argilicos
e/ou organo-argilicos, quer a vazios de forma plana, argilicos e/ou organo-argilicos, quer ainda a canals.
Glébulas: nódulos muito irregulares, de cor pardo-amarelada
ou parda muito ^ c u r a , com limltes difusos e algmnas ramificagoes penetrando na matrlz-s, constituidas parcialmente
por óxidos de ferro amorfo e parcialmente por óxidos de
ferro cristalizados («cristalites» de goetite mais ou menos
aglomerados); observaram-se também alguns nódulos completamente cristalizados e de limites pouco difusos.
«Peds» — Presenga de «macropeds» com cerca de 5 mm de diametro, rodeados por «cutans» de tensao com orientagao
moderadamente estriada. Nao se observaram «micropeds».

Lamina n." 5^ (22-28 cm)
Matris-s
Graos do esqueleto: semelhantes aos da lamina anterior, sendo
no entanto dimlnuto o numero de graos de quartzo.
-46
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Plasma: semelhante ao da lamina anterior, sendo no entanto
o aspecto «masepic» do «fabric» pïasmico ainda mais generalizado, isto é, as separagöes de plasma ocupam uma maior
extensao e sao algnmas vezes muito longas; a anisotropia
do plasma é ainda mais nitida.
Vazios: existem os mesmos tipos observados na lamina anterior, salientando-se uma diminuigao relativa dos «craze
planes».
Caracteres

pedoïógicos

«Üutans»: além dos tipos semelhantes aos da lamina anterior,
observaram-se «cutans» de difusax), constituidos provavelmente por hidróxidos de ferro («diffusion ferrans»), com
orientagao fracamente «flecked»; apresentam normalmente
aspecto ramificado e estao associados a canais ou encontram-se na matriz-s em zonas onde nao sao visiveis vazios
(foto 4).
Glébuïas: semelhantes as da lamina anterior.
«Peds» — Nao se observaram «macropeds» nem «micropeds».

Lamina n." 55 (46-52 cm)
Matris-s
Graos do esqueleto: diferem dos da lamina anterior devido a
presenga de alguns grÊlos de feldspato de grandes dimensöes e a quase ausência de residues organicos.
Plasma: semelhante ao da lamina anterior.
Vazios: existem os mesmos tipos observados na lamina anterior,
porém em menor numero.
Caracteres pedoïógicos
«Cutans»: sao semelhantes aos da lamina anterior, salvo que
no caso dos «cutans» de difusao o aspecto ramificado é
mais nitido.
«Peds» —. Nao se observaram «macropeds» nem «micropeds».
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.° 59, 1969
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Lamina n.° 56 (86-92 cm)
Matriz-s
Graos do esqueleto: muito semelhantes aos da lamina anterior,
sendo nitida a alteragao in situ de alguns graos de feldspato.
Plasma: as separagöes de plasma sao ainda rnais nitidas que
na lamina anterior; o aspecto «masepic» do «fabric» pldsmico parece ser em grande parte do tipo «bimasepic», algumas vezes mesmo do tipo «right bimasepic». No conjunto,
o «fabric» plasmico é «mo-vo-skel-bimasepic» (foto 6).
Vazios: existem os mesmos tipos observados na lamina anterior,
porém em menor numero,
Caracteres pedológicos
«Cutans»: semelhantes aos da lamina anterior.
«Peds» — Nao se observaram «macropeds» nem «micropeds».

NIveis de org-anizacao (ou de estrutura)

Organisagao dentro da unidade bdsica
Estrutura pldsmica: «mo-vo-skel-masepic», tomando-se o «fabrie» «masepic» mais generalizado com o aumento da profundidade; na camada mais profimda domina o «fabric»
plasmico «bimasepic».
Estrutura bdsica: «craze e meta-skew planes vosepic (porphyroskelic) s-matriz», com diminuigao dos «craze planes» com
a profimdidade.
Estrutura elementar: «cutanic (diffusion ferrans) ci-aze e meta-skew planes vosepic (porphyroskelic)».
Estrutura primdria: «glaebular (diffuse, sesquioxidic nodules),
cutanic (diffusion ferrans) craze e meta-skew planes vosepic (porphyroskelic)» (^).
(1) Note-se que este nivel de organizagao corresponde aos «peds» primfirlos (tratando-se no caso presente de «macropeds») para os horizontes
estruturados, ou a todo o material kio solo no caso dos horizontes sem «peds».
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Organisagao entre «peds»
Esta organizagao, salvo para o caso dos «micropeds»,.
esta fora do ambito do titulo deste trabalho (Micropedologia). Os niveis de organizagao (ou niveis de estrutura)
de ordem mais elevada encontram-se alias mencionados
na descrigao morfológica do perfil. Se ha ou nao niveis
de organizagao entre a estrutura primé,ria e o nivel de
estrutura mais elevado, nao é possivel dizê-lo, visto que
faltam alguns dados necessaries para isso.

3.2.2 — MICROPEDOGÉNESE
A presenga de graos de quartzo, muitos deles rolados, evidencia
que os niveis superiores do solo se encontram levemente contaminados por materials alógenos. Esta contaminagao, tanto quanto
a observagao das laminas delgadas parece indicar, limita-se a uma
muito fraca deposigao de graos de quartzo (nao se observaram
outros minerals altamente resistentes) muito naturalmente provenientes da cobertura arenosa do Kalahari, que se encontra a pequena
distancia. A observagao do esqueleto indica a existencia de reserva
mineral alterdvel, havendo nalguns casos a oportunidade de observar a sua alteragao in situ. A parte limosa é constituida essencialmente por minerals primarios que se apresentam em diversos estados de alteragao.
Quanto a genese deste solo, a micromorfologia fornece algumas
indicagoes üteis. O ferro libertado no decurso da alteragao dos
minerals primarios e nao consumido na edificagao das estruturas
de minerals filitosos, encontrando condigöes favoraveis ipU elevado), precipita totalmente ou quase totalmente sob a forma de
hidróxido (férrico e também, provavelmente, ferroso); os nódulos
e os «cutans» de difusao observados em lamina delgada sao concentragöes deste tipo. Nas camadas mais profimdas, estas concentragöes sao mais densas, mas menos repartidas na matriz-s e dominadas
essencialmente por ferro amorfo. Isto deve-se possivelmente a uma
menor drenagem nas camadas mais profundas. O aspecto ramificado que apresentam é uma indicagao de que houve difusao de ferro
na matriz-s, mas limitada a zonas muito próximas da sua origem.
A existencia destas concentracöes, constituidas parcialmente de
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n." 59, 1969
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hidróxidos de ferro no estado amorfo (possivelmente dominando a
forma reduzida) e parcialmente de hidróxidos de ferro no estado
cristalino («cristalites» de goetite mais ou menos aglomerados),
ass'm como a sua associagao, nalguns casos, a canais condutores,
dando a ideia de deslocagao ascendente no seu interior, sao uma indicagao de que as condigöes hidrológicas favorecem antes fenómenos
de gleizagao (microgleizagao?) que de pseudogleizagao.
Além dos «cutans» de difusao ja mencionados, ha que salientar
a presenga generalizada de «cutans» de tensao associados quer aos
graos do esqueleto, quer a canais, quer a vazios de forma plana
(«planar voids»), quer ainda a algumas superficies dos «peds».
Seja qual for o tipo de superfieie cutanica a qual o «cutan» de
tensao esteja associado, o principio do seu processo de formagao
é sempre o mesmo: o da fricgao, provocada por forcas de tensao,
pela qual se origina uma modificagao in situ do «fabric», traduzida
por uma reorientagao (ou reorganizagao) das particulas argilosas,
as quais, dispondo-se paralelamente ou levemente inclinadas (^)
em relagao a superfieie que provocou aquela fricgao, dao o aspecto
polido conhecido por «slickenside». Estas superficies polidas podem
ser visiveis no campo (ou em monólitos) em luz reflectida com a
ajuda de uma lupa com ampliagao de aproximadamente 20 x. Para
alguns autores, como KUBIEKA (1938) e CHURCHWARD (1959), cit. in
BREWER (1964), a presenga ou ausência destas superficies polidas
serviram para distinguir diferentes tipos de plasma. Para o primeiro, a distingao era feita pelo lustre e grau de adesividade do
plasma as superficies dos graos do esqueleto. Assim, KUBIENA
designava o plasma com lustre elevado e fraco grau de adesividade
a superfieie dos graos do esqueleto, por «peptized», e o plasma sem
superficies lustrosas (ou de superficies pouco lustrosas) e com alto
grau de adesividade a superfieie dos graos do esqueleto, por «pectized». Mais tarde (1953), KUBIENA utilizou os sufixos «lehm» e
«erde» para designar alguns materials de solo em que dominassem
respectivamente os tipos de plasma «peptized» e «pectized». Obteve
desta maneira a nomenclatura «braunlehm», «braunerde», «rothehm»
e «roterde», ja referida no primeiro capitulo.

(1) Observou-se de uma maneira geral que, quanto mals afastado da
rsuperflcie do vazio (dentro da zona de influência da fricgao), malores sao os
•angulos entre as separagoes de plasma («plasma separations») e a superfieie
cutdnica.
O limlte superior destes angnilos pareoe andar por volta dos 30°.
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Para CHURCHWARD, a distingao era feita pelo lustre e aspereza
do plasma nas superficies naturals. Assim, designou o plasma com
superficies de lustre elevado por «Zac»^ e o plasma com lustre relativamente fraco pelo termo «floc». BREWER (1964) preferiu a
nomenclatura deste ultimo autor, com o argumento de que o plasma
com alto lustre e aspecto liso «as vezes adere aos graos do esqueleto (como mostra o plasma «peptizado» de KUBIENA), enquanto
que outras ve^es tal nao sucede».
Segundo alguns autores (WOLKEWITZ, 1958; CZERATZKI and
FRESE, 1958) cit. in BREWER (1964), estas superficies sao tanto
mais lisas quanto mais saturadas em iao calcio se encontram as
argilas.
SLEEMAN (1963), cit. in BREWER (1964), diz por sua vez que as
superficies mais lisas estao correlacionadas com as mais altas capacidades de troca.
Os «cutans» de tensao associados a canais têm a sua origem
na fricgao provocada quer pela penetragao das raizes, quer pelas
deslocagöes da fauna no solo.
Os «cutans» de tensao associados aos graos do esqueleto devem
a sua formagao as tensoes exercidas entre as suas superficies e as
particulas argilosas delas mais próximas. LAFEBER (1962), cit. in
BREWER (1964), atribuiu a rotagao dos graos do esqueleto sob pressao a origem destes «cutans».
Os «cutans» de tensao associados as superficies de «forma
plana» e as superficies dos «peds» sao formados por friccao das
suas paredes entre si.
A origem destas tensöes, com excepgao do caso dos «cutans»
de tensao associados a canais, esta no aumento de volume por humedecimento, aumento que, no caso particular do solo em estudo, é
muito elevado devido a natureza expansiva da sua argila, essencialmente constituida por montmorilonite (quadro 6). Ê também possivel que alguns dos «cutans» associados as superficies dos vazios
(principalmente dos de forma plana) e as dos «peds» tenham sido
originados por um processo um pouco mais complexo: altemancias
de humedecimento e dissecagao provocando difusao das argilas finas
do interior da matriz-s em direcgao a superficie dos «peds», onde
se depositam, seguida de um alisamento destas superficies por
fricgao — DucHAUFOUR (1960).
Pode-se admitir, também, que os «cutans» de tensöo no caso
particular de estarem associados as superficies dos «peds» (em espeMem. Junta Invest Ultram. 2.' sér. n.° 59, 1969
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cial «micropeds»), possam t e r sido formados pelos seus
movimentos
de rotagao, a semelhanga do que se passa com os graos do esqueleto
n a hipótese preconizada por LAFEBER (1962) e ja a t r a s referida.
I s t o parece t a n t o mais possivel q u a n t o mais elevada for a consistência dos «peds».
Alguns dos vazios de forma plana observados apresentam a
particularidade de se situarem como que a dividir, longitudinalmente
e pelo meio, longas separagöes de plasma, a s quais se prolongam
n a mesma direcgao p a r a além das suas extremidades. E s t a s
fecham-se gradualmente, tomando-se as vezes t a o finas que só com
grandes ampliaQÖes sao visiveis. E s t a s observagoes parecem confirmar a s de R O B I N S O N (1949), CZERATZKI and F R E S E (1958) e GoTSCHALK (1957), cit. in B R E W E R (1964), segundo os quais «os vazios
de forma plana, u m a vez formados, tendem a abrir no mesmo lugar
d u r a n t e sucessivos ciclos de secagem, sendo por isso relativamente
permanentes». N e s t a hipótese parece e s t a r implicito que muitos
dos «cutans» de tensao sao formados em varios ciclos de secagem,
a que correspondem outros t a n t o s de himiedecimento e consequentemente de fricgao.
De iima maneira geral, as secgöes dos vazios de forma plana
sao b a s t a n t e alongadas e mais ou menos direitas, podendo apresentar-se interrompidas ou desviadas n o u t r a direcgao, isto na maioria dos casos devido a interposigao de graos minerals. E s t e facto
sugere que os fenómenos de contracgao da argila sao b a s t a n t e uniformes, imiformidade esta que no e n t a n t o é b a s t a n t e diminuida pela
presenga de graos do esqueleto. A uniformidade de contracgao,
segundo SLEEMANT (1963), cit. in B R E W E R (1964), deve-se a natureza e homogeneidade do material que constitui o solo, a p r ^ e n g a
de clivagens herdadas ou a uniformidade de secagem e humedecimento. Segundo ainda o mesmo autor, a regularidade cla secagem
aumenta com o aumento da profundidade. Isto confirma a observagao feita nas laminas no que respeita a diminuigao em importancia relativa dos «craze planes» com o a u m e n t o da profundidade,
u m a vez que este tipo de vazios deve ser formado sob condigoes
de a l t a heterogeneidade do material e/ou secagem irregular.
O aspecto relativamente liso das superficies dos «craze planes»,
o que foi verificado n a s camadas superiores, é, segundo B R E W E R
(1964), devido ao alto conteüdo em acidos hümicos.
Os diversos tipos de «fabric» plasmico podem ser, segundo
alguns autores (RODE, YARILOVA a n d R A S H E R V S K A Y A , 1960) cit. in
52
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(1964), consequencia das pressöes e tensöes produzidas por
humedecimento e secagem. Os processos sao pois muito semelhantes aos anteriormente expostos sobre a formagao dos «cutans» de
tensao. Este facto é bastante nitido no caso particular do «fabric»
«vosepic», visto este acompanhar sempre os «cutans» de tensao —
BREWER (1964). Ainda segundo este autor, o «fabric» «masepic»
teria provavelmente uma origem semelhante a da formagao dos
«cutans» de tensao dos vazios de forma plana, se se admitir que as
forgas responsaveis pela sua formagao fossem insuficientes para
causar a fractura do material do solo.
Do que ficou exposto parece pois poder tirar-se a conclusao
seguinte: as separagöes de plasma do tipo «masepic» num determ,inado instante podem passar a «cutans» de tensao associados a
vazios de forma plana noutro instante e vice-versa, podendo o intervalo de tempo entre esses dois instantes corresponder a um ou a
varios periodos alternados de humedecimento e secagem. Pode até
suceder encontrarem-se simultdneamente os dois aspectos: «cutans»
de tensao associados a vazios de forma plana, e separagöes de plasma
do tipo «masepic» nos seus prolongamentos por rotura incompleta
no seio das separagöes de plasma, como, por exemplo, foi observado
numa das laminas e ja descrito anteriormente (foto 6).
Alguns tipos de separagao de plasma que fazem parte do
«fabric» plasmico «skelsepic» poderiam ser originados por rotagao
e/ou translocagao dos graos do esqueleto sob pressao — LAFEBER
(1962), cit. in BREWER (1964).
Das observagöes micropedograficas podem tirar-se ainda algumas conclusöes quanto as propriedades fisicas deste solo. O numero,
a forma, as dimensöes e o arranjo dos vazios controlam o movimento
da agua no solo. Embora nas laminas delgadas nao se tenham observado tipos definidos de orientagao dos vazios (^), os de forma plana
mostram uma certa tendência para a verticalidade, a qual, aliada
a natureza fisica das suas paredes («cutans» de tensao), toma
rapido o movimento da agua através do perfil. Isto porém é rapidamente contrariado pelo poder expansivo da argila que, quando
humedecida, fecha bruscamente os vazios, nao dando tempo a formagao de «cutans» de iluviagao ou mascarando a sua presenga.
BREWER

(1) Para que tal seja possivel é normalmente necessario que a lamina
delgada do material do solo seja do tipo «.mammothin.
Mem,. Junta Invest. TJltram. 2.» sér. n.° 5», 1969
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A presenga de «orthovughs» interligados é normalmente propicia
ao movimento da agua no solo. No caso presente, a interïigagao
é feita na maioria dos casos por vazios muito mais delgados, e,
segundo O'NEAL (1949), cit. in BREWER (1964), condigoes desta
natureza nöo sao favordveis ao movimento da dgua.
Conforme refere BREWER (1964), parece haver uma certa correlagao entre a estrutura piasmica e certas propriedades do solo, como,
por exemplo, a sua compacidade. A descrigao morfológica do perfil
indica que a compacidade aumenta com o aumento da profundidade.
A descrigao micromorfológica mostra que o aspecto «masepic» do
«fabric» plasmico também se toma mais generalizado com o aumento
da profundidade. Isto significa que nas camadas mais profundas
o numero de particuïas argilosas orientadas é maior. Como estas
têm o formato de laminas, quando orientadas estao dispostas paralelamente e assentes umas nas outras. Nestas condigoes, o volume
ocupado é menor e consequentemente a densidade é maior. A compacidade do solo deve pois estar em parte relacionada com estes
factos, sendo tanto maior quanto maior for o numero de separagoes
de plasma e mais fortemente estriada for a sua orientagao.
Outra propriedade que pode estar correlacionada com o «fabric»
plasmico é a referente a «intensidade e mecanismo da ahsorgao
de agua durante o humedecimento» — BREWER (1964). No caso
presente, «fabric» «masepic», de separagoes de plasma mais ou
menos longas, parece lógico que a absorgao de agua tenha a sua
maior intensidade na zona compreendida entre as separagoes de
plasma, as quais, comportando-se como camadas mais impermeaveis, orientam o movimento da agua paralelamente as suas próprias direcgöes.
A estrutura bdsica indica que este soio possui drenagem interna
muito fraca.

H
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3.3 — P . 5H/64
3.3.1 — MICROPEDOGRAFIA
Unidades de organizagao

Lamina n." ^9 (0-5 cm)
Matriz-s
Graos do esqueleto: consistem de areia grossa e fina, com predominio da primeira. Os graos de quartzo dominam quase
totalmente, apresentando todas as formas, desde muito
angulosa até bem rolada, quer com fraca quer com alta
esfericidade; os graos de quartzo sao bem rolados e apresentam-se bastantes vezes ferruginizados na parte interior
fissurada; por vezes ha presenga de ferro na superficie de
alguns graos minerals; aos graos de quartzo seguem-se,
em importancia quantitativa, os de feldspato (plagioclase
e mals raramente microclina); estes têm dimensöes muito
variaveis e sao muito angulosos ou angulosos; observou-se
um OU outro grao de hiperstena. Presenga de alguns graos
minerals alterados, notando-se alguns graos de feldspato
evidenciando alteragao para material argiloso.
Os graos de materia organica encontram-se na forma
de algumas estruturas e de varios residues negros dispersos.
Plasmxx: de cor pardo-amarelada, existe em muito pequena
quantidade e quase na sua totalidade a envolver os graos
do esqueleto, de modo a formar finissimos «cutans»; num
OU noutro ponto ocupa quase totalmente vazios do tipo
«simple packing», apresentando nessas zonas «fabric» pldsmico «skelsepic».
Vazios: «simple packing voids».
Caracteres

pedológicos

«Cutans»: simples, associados a graos livres do esqueleto, muito
finos, argilicos, organo-argilicos ou ferro-argilicos, com
orientagao fracamente estriada, por vezes moderada, raraMem. Junta Invest Ultram. 2.» sér. n.° 59, 1969
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mente fortemente estriada, a envolver parcial ou totalmente os graos minerals. Além destes, observaram-se
«cutans» de tevsao a envolver graos do esqueleto embutidos, argilicos ou organo-argilicos, situados nos pontos onde
o plasma chega a preencher os vazios a eles associados.
«Peds» — Nao se observaram.

Lamina n.° 50 (5-11 cm)
Matriz-s
Graos do esqueleto: muito semelhantes aos da lamina anterior,
salvo que nao se observaram graos de feldspato de dimensöes tao grandes e os graos de quartzo rolados e bem
rolados sao em muito menor quantidade.
Presenga de poucas estruturas organicas.
Plasma: de cor pardo-amarelada, é ja importante, pois ocupa
a maior parte dos espagos entre os graos do esqueleto; o
«fabric» pldsmico é «latti-vo-shelsepic».
Vazios: «irregular orthovughs», canais e «planes».
Caracteres

pedölógicos

«Cutans»: simples, de tensao, associados a graos embutidos,
argilicos, com orientacao fortemente continua. Simples,
de difusdo, associados a graos embutidos, com orientagao
indeterminada, possivelmente provenientes da alteragao
dos graos minerals. Simples, de iluviagao, associados a
graos livres, argilicos, com orientagao fortemente estriada
e continua; simples, de iluviagao, associados a vazios dos
tipos canal e normal, argilicos, por vezes bastante espessos,
com orientagao fortemente continua (fotos 11 e 16).
Glebulas: raros nódulos de óxidos de ferro (hematite e/ou goetite) alógenos (pedorreliquias). Observou-se o fragment©
de uma concregao (fotos 14 e 15), constituida por óxidos
de ferro a cimentar graos de quartzo com cerca de 3 mm
de diametro, com papulas inclusas (cardcter pedológico
composto), tratando-se de uma pedorreliquia; o seu plasma
S6
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apresenta cor vermelho-amarelada sem nicóis cmzados e
cor vermelho-brilhante (de fogo) com nicóis cruzados, o
que mostra estar o ferro bem cristalizado; o «fabric» das
papulas é concêntrico e o do plasma da concregao é «ma-skelsepic», cujas separagöes de plasma têm orientagao fortemente estriada. Observaram-se algumas papulas argilicas.
«Peds» — Nao se observaram.

Lamina n.° 51 (20-26 cm)
Matriz-s
Graos do esqueleto: diferem dos da lamina anterior pela muito
menor quantidade em que estao presentes e por apresentarem raras estruturas organicas.
Plasma: de cor mais clara que o da lamina anterior, ocupa ja
a mesma «area» que ocupam os graos do esqueleto e apresenta-se menos poroso. O «fabric» pldsmico é «vo-skel-lattisepic».
Vazios: «ortho-vughs», «meta-vughs», canais, «meta-skew planes» e «ortho-skew planes», estes dois ültimos com tendência para a verticalidade.
Caracteres

pedológicos

«Cutans»: além dos existentes na lamina anterior, observaram-se «cutans» de tensao associados a vazios de forma
plana, argilicos, com orientagao fortemente continua.
Glébuïas: observou-se um nódulo sesquioxidico alógeno (pedorreliquia) com cerca de 6 mm de maior diametro e com
alguns graos de quartzo, rolados e sub-rolados, inclusos
(fotos 17 e 18). Aparentemente este nódulo é formado
por uma parte provavelmente goetltica ou hematitica e por
uma parte provavelmente limonitica. Esta, de cor castanho-escura em luz reflectida, situa-se quer a envolver os
graos minerals, quer na periferia do nódulo, que assim
mostra «fabric» diferenciado nesta zona, traduzindo uma
tendência para concrecionamento; como as peliculas (de
Mem. Junta Invest. Ultram. 2." sér. n.° 59, 1969
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eonstituigao provavel limonitica) que envolvem os graos
de quartzo sao «cutans» (de difusao, associados a graos
embutidos, sesquioxidicos), o nódulo descrito devera ser
considerado um cardcter pedoïógico composto; o limite
exterior desta glébula é muito abrupto. Observaram-se
algumas papulas argilicas.
'iPeds» — Observaram-se raros «peds», de secQao arredondada, com
graos minerals inclusos; apresentam-se rodeados por «vosepic», por vezes com cutans de üuviagao («interpedals») a
cobrir uma pequena parte das suas superficies, situados
normalmente na sua parte superior; estes «cutans» mostram
orientaeao fortemente continua; o diametro medio destes
«peds» anda por volta dos 440 ju,m («macropeds»).
Parece
haver uma certa tendência para a formagao destes «peds»
junto as fendas (foto 12).

Lamina n." 52 (42-48 cm)
Matris-s
Graos do esqueleto: diferem dos da lamina anterior pelo
aumento sensivel do numero de graos de feldspato e por
apresentarem alguns graos, das fracgöes areia grossa e
areia fina, em diversos estados de alteracao.
Presenga de raras estruturas organicas.
Plasma: muito semelhante ao da lamina anterior, havendo no
entanto num ou noutro ponto tendência para «fabric» pldsmico «masepic».
Vazios: semelhantes aos da lamina anterior, sendo no entanto
em menor numero.

I' j

Caracteres

pedológicos

«Cutans»: semelhantes aos da lamina anterior.
Glébiüas: observaram-se papulas semelhantes as da lamina
anterior.
«Peds» — Semelhantes aos da lamina anterior, mas mais raros e
sem «cutans» de iluviagao «interpedals».
58
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Niveis de organizagao (ou de estrutura)

Organizagao dentro da unidade bdsica
Estrutura pïdsmica: na lamina n.° 49, nos raros pontos onde
existe plasma, o «fabric» plasmico é «skelsepic»; na lamina
n." 50 é «latti-vo-skelsepic»; nas laminas n.°^ 51 e 52 é
«vo-skel-lattisepic», apresentando a ultima, em raros pontos, tendência para «fabric» plasmico «masepic».
Estrutura hdsica: na lamina n.° 49 é fundamentalmente do tipo
«granular», em raros pontos com tendência para «intertextic»; na lamina n." 50 as estruturas «vughy intertextic»
e «aglomeroplasmic» dominam, mostrando até uma certa
tendência para «porphyroskelic»; as laminas n.°= 51 e 52
mostram estrutura «fractured porphyroskelic», a primeira
ainda com indicios de «intertextic» e «aglomeroplasmic».
Estrutura primdria: «glaebular (sesquioxidic nodules), cutanie,
vughy intertextic» e «aglomeroplasmic», com certa tendência para «porphyroskelic» na lamina n.° 50; «glaebular
(sesquioxidic nodules), cutanie, fractured porphyroskelic»
na lamina n.° 51; «cutanie, fractured porphyroskelic» na
lamina n.° 52.

3.3.2 — MrCROPEDOGÊNESE
Os cortes delgados evidenciam a presenga de material alógeno,
quer na forma de graos de quartzo rolados, quer ainda na de concregöes e nódulos sesquioxidicos.
O esqueleto mostra uma transigao mais ou menos gradual na
composigao até a lamina n." 51 (inclusive), sofrendo uma modificagao sensivel a partir desta, manifestada por um maior aumento na
proporgao de graos de feldspato e diminuigao na proporgao de graos
de quartzo. Isto, aliado a analise mineralógica da areia, sugere
que acima dos 35 cm de profimdidade o material alógeno do solo
se encontra intimamente misturado com o auctotone, aumentando
^ t e gradualmente de importancia em relagao aquele com o aumento
de profundidade, e que abaixo dos 35 cm o material autoctone, no
que respeita aos minerals leves, embora aumentando em relagax)
Mem. Junta Invest. XJltram. 2." sér. n.° 59, 1969
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ao alógeno de uma maneira mais sensivel, encontra-se ainda em
percentagem inferior a deste.
O caracter alógeno da concregao observada na lamina n.° 50
esta manifestado pela fragmentagao e desgaste (rolamento) que
apresenta. O nódulo da lamina n.° 51, constituido por uma parte
central com «fabric» nao diferenciado, envolvida por outra com
«fabric» diferenciado, evidencia a sua origem alógena, nao pelo
motivo atras referido, mas porque nao hd rëlagao entre o seu
«fabric» bdsico e o da matriz-s, apresentando, esta, relagao esqueleto/argila bastante menor que o nódulo. A «interpretagao dos
processes de formagao dos tipos individuals» (BREWER, 1964) nao
parece ser, neste caso, necessaria, uma vez que se trata de nódulos
e concregöes que nao foram formados in situ, mas sómente herdados.
Por outro lado, refira-se ainda a presenga de «cutans» tipicamente de iluviagdo, desde a profundidade de 5 cru (^) até a profmididade de 48 cm (^), o que parece indicar que o solo foi parcialmente
decapitado pela erosao. Simultaneamente parece ter havido uma
certa degradagdo do horizonte iluvial, pela qual se da uma destruigao dos «cutans» de iluviagao, destruigao esta que atinge primeiro
as camadas superficiais e manifestada quer pela presenga de um
OU outro «cutan» de iluviagao muito fino, envolvendo parcialmente
a superficie dos graos de quartzo da camada superficial, quer pelas
papulas («cutans» de iluviagao espessos fragmentados) dispersas
na matriz-s. A presenga de raros «peds» nas duas ultimas laminas
(e, numa delas, a de «cutans» de iluviagao sobre as suas superficies)
e a sua ausência nas das camadas superficiais, indicagao de degradagao da estrutiira, parecem comprovar o exposto anteriormente.
Note-se que estes factos estao em concordancia com as observagöes
de campo, referentes nao só a estrutura do solo, mas também a
erosao, sendo esta ultima bastante evidente.

(1) Embora nao o possamos provar, alguns dos «cutans» muito finos
observados sobre os graos do esqueleto na camada superficial parecem, pela
sua orientacao fortemente continua, ser de iluviagao.
(2) Notar que este valor corresponde a ultima camada, da qual se obteve
lamina delgada, pelo que nao nos é possivel saber ao certo até que profundidade existem «cutans» de iluviagao.
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3.4 — P . 4H/64
3.4.1 — MICROPEDOGRAFIA
Unidades de organiza^ao

Lamina n." ^4 (0-7 cm)
Matris-s
Graos do esqueleto: consistem essencialmente de areia muito
fina e de limo e de alguns graos de areia grossa. Consistem de graos de quartzo, feldspato (plagioclase) e biotite.
Os graos de quartzo sao na sua maioria sub-rolados a rolados e os de feldspato apresentam todos eles forma angulosa.
Alguns graos de limites bem definidos, de cor vermelha
OU amarela, parecem ser graos minerals alterados.
A materia organica nao humificada apresenta-se sob
a forma de algumas estruturas e de pequenas massas residuals.
Plasmxt: domina sobre o esqueleto e apresenta cor amarela
generalizada. Dominancia do «fabric» pldsmico «in-skel-vo-masepic», apresentando o «masepic», nalgumas zonas, tendência para «lattisepic».
Vazios: «smoothed metavughs» interligados e alguns «orthovughs».
Caracteres pedológicos
«Cutans»: alguns, simples, de iluviagao, associados a vazios
normals («normal voids argillans») ou a superficie de
alguns «micropeds», com orientagao forte, por vezes moderadamente continua. Presenga de bastantes «cutans» de
tensdo, acompanhados sempre de «vosepic», a maioria
deles envolvendo «massas» da matriz-s individualizadas ou
nao em «peds», outros envolvendo os graos do esqueleto
emhutidos, argilicos.
Glebulas: algumas pdpulas, argilicas, pequenas e grandes, as
vezes bastante longas, com orientagao forte e moderadamente continua (foto 8).
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n." 59, 1969
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:<Pe(te» — Observaram-se alguns «peds» rolados, esféricos ou ovóides, com dimensoes variando entre 100 e 250 jam aproximadamente («micropeds»), alguns deles apresentando sdbre
parte da sua superficie «cutans» de Uuviagdo (foto 7).
Saliente-se que a parte do material do solo que nao apresenta «peds» mostra no entanto uma certa tendência para
a sua formagao, tendência esta que é manifestada pela presenga de separagoes de plasma a envolver total ou parcialmente «massas» da matriz-s mais ou menos arredondadas.

Lamina n." Jf5 (9,5-15,5 cm)
Matriz-s
Grdos do esqueleto: semelhantes aos da lamina anterior.
Plasma: apresenta cor amarela e mostra «fabric» pldsmico
«shelsepic» com tendência generalizada para «masepic
(right-masepic)»; nalguns locals mostra «fabric» plasmico
«mosepic» e «vosepic». No conjunto é «in-mo-vo-skel-masepic» (^).
Vazios: além dos da lamina anterior, observou-se um ou outro
vazio do tipo «plane»; a matriz-s é no entanto bastante
mais porosa, em grande parte devido ao facto de os vazios
do tipo «vugh» serem altamente interligados; observaram-se alguns vazios «interpedals» do tipo «compound
packing voids».
Caracteres

pedoïógicos

«Cutans»: os de üuviacao sao semelhantes, mas menos frequentes que na lamina anterior; os associados as superficies dos «peds», também de iluviagao, sao raros, tendo-se
so observado um ou outro. Os «cutans» de tensao sao semelhantes aos observados na lamina anterior.
Glebulas: presenga de algumas pdpulas de pequenas dimensoes.
(1) Sublinhou-se a designagao «skelsepic» por nao se possuir a certeza
de que se trata realmente de «skelsepic». A justiflcagao encontra-se mais
adiante, na alinea da «Mlcropedogénese».
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<iPeds» — A individualizagao dos «peds» é mais nitida e mais generalizada que na lamina anterior. Sao também mais ou
menos rolados, esféricos ou ovóides. Apresentam diametros que vao dos 30 /xm aos 550 fj,m, sendo pouco frequentes
os de diametro superior a 200 [XTIÏ aproximadamente; dominam pois os «micropeds».

Lamina n." If6 (23,5-29,5 cm)
Matriz-s
Graos do esqueïeto: semelhantes aos da lamina anterior.
Plasma: a cor é muito semelhante a do plasma da lamina anterior. O «fabric» plasmico é «in-mo-ma-vo-sfceZsepfc».
Vazios: existem os dos tipos «plane» e «metavughs» interligados, estes bastante menos numerosos que na lamina anterior.
Caracteres pedológicos
«Cutans»: nao se observaram «cutans» de iluviagao. Os «cutans»
de tensao sao semelhantes aos da lamina anterior.
Pedotübulos: observaram-se dois agregotühulos, um deles nitidamente em corte transversal e circular, com cerca de
3 mm de diametro (fotos 9 e 10).
Glébuïas: raras pdpulas, de pequenas dimensöes, com orientagao
forte e moderadamente continua.
Presenga de cristais muito pequenos («cristalites»)
de goetite e/ou hematite em fraca densidade.
«Peds» — O numero de «peds» parece ser sensivelmente o mesmo
observado na lamina n." 44; encontram-se no entanto
meihor individualizados e de distribuigao nalguns casos
mais localizada, isto é, situam-se em vazios que parecem
ser de origem vegetal ou animal, formando os pedotübulos
ja referidos; sobre estes «peds» nao se observaram «cutans»
de iluviagao.
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Lamina n." 1^1 (44-50 cm)
Mairiz-s
Graos do esqueleto: semelhantes aos da lamina anterior.
Plasma: semelhante ao da lamina anterior.
Vazios: diferem dos da lamina anterior pela menor nitidez do
aspecto «meta» (tendência para «ortho») e pela presenga
de vazios do tipo canal.
Caracteres

pedológicos

«Cutans»: semelhantes aos da lamina anterior.
Gïébulas: semelhantes as da lamina anterior.
Presenga de «cristalites» de goetite e/ou hematite em
fraca densidade.
«Peds-» — Observaram-se alguns, talves em maior numero que na
lamina anterior e de distribuigao ao acaso.

Lamina n° ^8 (82-88 cm)
Matriz-s
Grdos do esqiteleto: além dos semelhantes aos da lamina anterior, observou-se um grao de egirite (piroxena alcaüna
verde) e alguns graos de piroxena em alteragao.
Plasma: apresenta «fabric» do mesmo tipo do da lamina anterior, mas mais proximo do «skelsepic», devido a uma maior
generalizacao e individualizagao das «massas», que se consideraram como sendo graos minerals alterados; estas
«massas», envolvidas por separagöes de plasma com orientagao fortemente estriada («skelsepic»), apresentam no
seu interior «fabric» plasmico «mo-ma-skelsepic». No conjunto, o «fabric» plasmico é «in-mo-ma-vo-s?ceZsepic».
Vazios: semelhantes aos da lamina anterior, mas menos numerosos.
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Caracteres pedoJógicos
«Cutans»: semelhantes aos da Iamina anterior.
Gléhulas: semelhantes as da Iamina anterior.
«Peds» — Semelhantes aos da lamina anterior.

Nfveis de organizagao (ou de estrutura)

Organizagao dentro da unidade bdsica
Estrutura pldsmica: nas laminas n.°^ 44 e 45 domina o «fabric»
plasmico «masepic», nas quais se nota que o «skelsepic»
aumenta em importancia oom o aumento da profimdidade,
o qual passa a dominar sobre todos os outros a partir da
lamina n.° 46 (inclusive). De uma maneira geral, o «fabric»
plasmico «vosepic» é o segundo mais importante, tomando-se este mais evidente com o aumento da proftmdidade.
Estrutura bdsica: na iamina n.° 44 é fundamentalmente do tipo
«vugh masepic porphyroskelic», passando a «highly vughy
(com uma leve tendência para «fractured») masepic porphyroskelic» na Iamina n.° 45; na Iamina n.° 46 a estrutura
basica é, de uma maneira geral, «highly vughy (sendo ja
o aspecto «fractured» bastante nitido) vo-skelsepic porphyroskelic»; na Iamina n.° 47 mantém-se sensivelmente
o mesmo, passando finalmente na Iamina n.° 48 para «highly
vughy a vughy skelsepic porphyroskelic».
Estrutura primdria: «cutanic (argillans) glaebular (papules)
vughy masepic porphyroskelic» na Iamina n.° 44; «cutanic
(argillans) glaebular (papules) highly vughy (com uma
leve tendência para «fractured») masepic porphyroskelic»
na Iamina n,° 45; «glaebular (papules) pedotubulic (agrotubules) highly vughy (sendo ja o aspecto «fractured»
bastante nitido) vo-skelsepic porphyroskelic» na Iamina
n.° 46; «glaebular (papules) highly vughy (sendo ja o
aspecto «fractured» bastante nitido) vo-skelsepic porphyroskelic» na Iamina n.° 47; finalmente, «glaebular (papules) highly, vughy a vughy skelsepic porphyroskelic» na
Iamina n.° 48.
Mem. Junta Invest. XJltram. 2.» sér. n." 59, 1969
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Organiza^o entre «peds»

Estrutura secundaria: as dimensöes dos «peds» ja foram referidas anteriormente; de uma maneira geral, apresentam
as formas elipsoidal e esférica, com arranjo do tipo «random packing», por ve-es «unaccommodated»; um ou outro
«ped», como anteriormente ja foi mencionado, apresenta
sobre parte da sua superficie «arglllans» de iluviagao; os
vazios «interpedals» sao do tipo «compound packing».

3.4.2 — MICROPEDOGÊNESE
O tipo de rolamento dos graos de quartzo indica que eles sofreram um longo transporte antes de ocuparem a posigao actual.
A presenga de «cutans» de iluviagao sómente nas duas primeir a s camadas (laminas n."'^ 44 e 45) é indicagao de que houve erosao
superficial, resultando dal que o horizonte iluvial surgisse a superficie. Simultaneamente deve ter havido degradagao deste horizonte,
manifestada quer pela pequena quantidade de «cutans» da iluviagao
intactos existentes, quer pela presenga de papulas (originadas por
fractura dos verdadeiros «cutans» de iluviagao). Nota-se ainda, a
acompanhar a degradagao anterior, uma certa degradagao da estrutura, visto que a formagao de «peds» («micropeds») é mais generalizada na segunda que na primeira camada. Esta degradagao deve
ter o seu inicio na destruigao dos «cutans» de iluviagao situados
sobre os «peds», como parece indicar a interrupgao que mostram
•estes «cutans».
Cabe agora salientar a existência de massas dentro da matriz-s,
em luz natural confundindo-se com a envolvente, mas visiveis em
luz polarizada, aumentando o seu numero, tamanho e individualizagao com a profundidade. Sao normalmente de forma quadrada
OU rectangular, algumas ve-'es poligonal com tendência para circular, apresentando no seu interior «fabric» «masepic» ou «mo-masepic», e na periferia separagöes de plasma bem orientadas. Parece
tratar-se, devido a individualizagao nitida destas massas, de um
fenómeno de «enrobement» plasmico dos feldspatos em alteragao
'OU alterados. Por este motivo, considera-se o «fabric» plasmico
como pertencente ao tipo «skelsepic» e nao «rightmasepic», visto
£6
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que as separasöes de plasma anisotrópico que envolvem estas massas existiam ja antes da alteragao dos minerais (feldspatos?) que
Ihes deram origem. No entanto, como nao ha a certeza (apesar
de tudo o levar a supor) de que se trata de minerais alterados,
podendo ser também um tipo especial de separagöes de plasma,
meihor sera sublinhar o termo «skelsepic». O aspecto atras descrito corresponde provavelmente a textura de rocha referida na
descrigao morfológica do perfil.
Salienta-se ainda o facto de que uma grande parte do fendiIhamento existente na ultima camada do perfil se verifica nas
superficies (ou linhas) de contacto entre o «skelsepic» e a matriz-s,
o que leva a supor que estas superficies (ou linhas) sao de fraqueza.
A cor amarela generalizada do plasma é devida a presenga
de materia organica humificada, dispersa de uma maneira homogénea.
Na amostra n.° 46 ha ja alguma tendência, embora fraca, para
a individualizagao do ferro, como consequencia de descomplexagao
local dos complexos provavelmente humoférricos.
O «fabric» plasmico «insepic» perece ter a sua origem, pelo
menos em grande parte, nos graos minerais muitissimo finos, mais
ou menos alterados, resultantes da alteragao e desintegragao dos
fragmentos maiores. BREWEK (1964) considerou esta hipótese, mas
a partir de material originario constituido por sedimentos nao consolidados que contivessem fragmentos de tal maneira finos que, por
alteragao e desintegragao fisica, pudessem originar o «fabric» «insepic». Ê no entanto ainda possivel, segundo o mesmo autor, que,
além desta origem por heranga do material originario, outro ou
outros processos possam originar o «fabric» plasmico «insepic».
Poder-se-ia talvez levantar a hipótese de que isso possa suceder
para os cristais de ferro de hematite e goetite, de dimensöes muito
pequenas («cristalites»), que se possam formar no solo.
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3.5 — P . lHb/64
3.5.1 — MICROPEDOGRAFIA
TJnidades de org-anizaeao

Lamina n° 24 (6-11 cm)
Matris-s
Graos do esqueleto: consistem essenciabnente de graos de
quartzo muito angulosos e angulosos pertencentes ao lote
areia fina. Observaram-se massas fissuradas com extensao rolante pouco nitida e denotando infiltragöes de óxidos
de ferro.
Presenga de algumas estrutiiras organicas.
Plasma: domina sobre os graos do esqueleto e apresenta cor
vermelho-acastanhada a vermelho-amarelada, por vezes
mais amarelada junto aos vazios muito finos de forma
plana; as tonalidades mais escuras encontram-se normalmente em zonas de maior densidade de óxidos de ferro,
sob a forma de cristais muito pequenos («cristalites») de
goetite e/ou hematite; estas massas, que sao concentragöes de plasma, formadas por difusao do ferro (na forma
de solugoes) no interior da matriz-s, podem marcar o inicio
da formagao dos nódulos; por vezes, concentragöes deste
tipo estao associadas a vazios dos tipos «vugh» e «channel».
O «fabric» pldsmico é «in-skel-vo-masepic».
Vasios: «meta-orthovughs» irregulares interligados; canais;
«ortho-skew planes» e «meta-skew planes»; estes ültimos
sao finos, muito finos ou médios.
Caracteres pedológicos
«Cutans»: observaram-se em quantidade minima «cutans» complexes (fotos 24 e 25), formados pela combinagao de processos de ïluviagdo e de difusao; estao associados a vazios
normals («normal voids») e sao constituidos por minerals
da argila levemente pigmentados por óxidos de ferro, e
por cristais muito pequenos («cristalites») de goetite e/ou
68
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hematite; estes «cutans» têm «fabric» intemo laminar e
orientagao fortemente continua; os cristais descritos, formados por precipitagao e cristalizagao do ferro como consequência da sua concentragao por difusao, localizam-se
essencialmente nas linhas de separagao (ou proximo delas)
das diversas camadas (ou laminas) que constituem cada
«cutan». Observou-se ainda um «cutan» composto, constitituido por duas partes: uma delas consiste de varias camadas que constituem um «cutan» complexo do tipo ja descrito, e a outra, de uma camada de cor castanha muito
escura, possivelmente constituida por óxidos de ferro,
devendo tratar-se de um «ferran». Presenga de raros
«cutans» associados a superficie de graos esbranquigados
(a constituigao destes graos nao foi possivel identificar,
parecendo no entanto terem sido originados por alteragao
de fragmentos de rocha); estes «cutans» sao constituidos por óxidos de ferro bem cristalizados e apresentam
orientagao moderadamente continua; parece tratar-se de
«cutans» formados por difïisao dos óxidos de ferro da
matriz-s envolvente, os quais se concentraram na superficie
desses graos, por vezes penetrando-os em finas massas
bem delimitadas. Os «cutans» de tensao observados sao
raros e associados a graos embutidos.
Glebulas: observaram-se nódulos sesquioxidicos, alguns no inicio da sua formagao, de limites difusos, nitidamente de
formagao in situ, parcialmente cristalizados; outros, de
limites abruptos, bem cristalizados, quase sempre fragmentados, possivelmente herdados (pedorreliquias). Estes
apresentam-se por vezes rodeados de «skelsepic» ou de
«cutans» de difusao, constituidos por óxidos de ferro bem
cristalizado. Finalmente, observam-se bastantes pdpulas
de dimensöes variaveis, com «fabric» laminar, por vezes
concêntrico e apresentando normalmente constituigao idêntica a dos «cutans» complexes ja descritos.
Abundancia de cristais muito pequenos («cristalites»)
de goetite e/ou hematite, disperses pelo plasma, atingindo
maiores densidades nalgumas zonas.
«Peds» — Observaram-se raros «micropeds», normalmente mostrando maior densidade de «cristalites» de goetite e/ou
Mem. Junta Invest Ultram. 2." sér. n." 59, 1969
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hematite na zona periferica; sao de secgao rolada ou sub-rolada, com ou sem reentrancias, de diametro variavel,
mas sendo os mais comuns os de diametro de 200 /xm aproximadamente. Todos eles apresentam «vosepic», que é no
entanto muito pouco evidente.

Lamina n." 25 (16-21 cm)
Matris-s
Graos do esquëleto: semelhantes aos da lamina anterior.
Plasma: sem nicóis cruzados o seu aspecto é bastante semeIhante ao do plasma da lamina anterior; as concentragöes
de plasma, ou, talvez meihor, de «cristalites» de goetite
e/ou hematite localizadas junto as superficies dos «vughs»,
dos canais e dos «micropeds», sao levemente mais nitidas
nesta lamina do que na anterior; com nicóis cru'^ados a
diferenga toma-se ja mais evidente, manifestada por uma
mais nitida anisotropia das separagöes de plasma do tipo
«vosepic».
Vazios: além dos semelhantes aos da lamina anterior, observaram-se alguns do tipo «mammillated metavugh».
Caracteres pedológicos
«Cutans»: os «cutans» com,plexos de iluviagao e difusao sao
mais numerosos, mas ainda pouco frequentes. A envolver os graos do esquëleto de maiores dimensöes, existem
«cutans» de tensao bastante evidentes, o mesmo sucedendo
aos que envolvem os nódulos. As concentragöes de plasma
nas zonas adjacentes as superficies dos canais, dos «vughs»
e dos «micropeds» parecem tratar-se de «neocutans».
Glébulas: semelhantes as da lamina anterior, sendo no entanto
mais frequentes os nódulos de limites muito difusos.
Halos glehulares: observaram-se nalguns casos a envolver os
nódulos sesquioxidicos.
«Peds» — Semelhantes aos da lamina anterior.
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Lamina n." 26 (39-45 cm)
Matris-s
Grdos do esqueleto: semelhantes aos da lamina anterior, mascom menor numero de estruturas organicas.
Plasma: semelhante ao da lamina anterior.
Vazios: semelhantes aos da lamina anterior.
Caracteres pedológicos
«Cutans»: semelhantes aos da lamina anterior.
Pedotübulos: observou-se imi agregotübulo.
Glébuïas: além das semelhantes as da lamina anterior, observou-se uma papula que teria sido anteriormente um «cutan»
composto, do mesmo tipo do observado na lamina n." 25.
«Peds» — Semelhantes aos da lamina anterior, sendo no entanto
mais evidentes as separagöes de plasma que os envolvem..
Lamina n.' 21 (70-76 cm)
Inexistente por deficiência de impregnagax).

Lamina n." 28 (100-106 cm)
Matriz-s
Grdos do esqueleto: semelhantes aos da lamina n.° 26.
Plasma: semelhante ao da lamina n.° 26.
Vazios: semelhantes aos da lamina n." 26, mas altamente interligados, dando um aspecto mais poroso.
Caracteres pedológicos
«Cutans»: nao se observaram «cutans» complexos de iluviagao e
difusao. Os restantes sao semelhantes aos da lamina n." 26.
Glébuïas: bastante semelhantes as da lamina n.° 26. Saliente-se no entanto a presenga, num dos nódulos, de «cutans»
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.» 59, 1969
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(«sesquans») preenchendo parcial ou totalmente vazios
do seu interior; no caso do preenchimento total, é nitida,
em luz polarizada, a orientagao fortemente continua,
em que as linhas de extingao formam uma cniz que roda
quando se move a platina do microscópio; no interior deste
nódulo observaram-se ainda algumas pdpulas com orientagao fortemente continua; a envolver o nódulo descrito
existe ainda um «cutan» de cor vermelho-escura, possivelmente de difusao. O conjunto descrito trata-se de um
caracter pedológico composto (fotos 28 e 29).
«Peds» — Sao em maior numero e de dimensöes mais variaveis (vao
de 50 /im a 200 fim aproximadamente) que na lamina n.° 26
e apresentam-se revestidos de separagöes de plasma levemente mais nitidas.

Ldminas n." 29 (128-135 cm) e n." 30 (154-160 cm)
Semelhantes a lamina anterior.
Niveis de org-anizacao (ou de estrutura)

Organizagdo dentro da unidade hasica
Estrutura pïdsmica: mantém-se ao longo do perfil o «fabric»
plasmico «skel-vo-masepic», aumentando a anisotropia do
plasma com o aumento da profundidade, aumento este mais
sensivel nas primeiras camadas.
Estrutura hasica: na lamina n.°° 24 é fundamentalmente «highly
vughy, masepic porphyroskelic»; na lamina n." 25 domina
a «highly vughy, skel-vo-masepic porph3rroskelic»; as restantes laminas sao sensivelmente semelhantes, mas mais
nitidamente «highly interconnected».
Estrutura primaria: «cutanic (ferri-argillans e ferrans) glaebular, highly vughy masepic porph3nroskelic» na lamina
n." 24; de uma maneira geral, o aspecto mantém-se até a
lamina n.° 26; as laminas n.°'' 28, 29 e 30 mantêm-se sensivelmente: «glaebular highly vughy skel-vo-masepic porphyroskelic».
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Organizagao entre «peds»
Estrutura secundaria: as dimensöes e formas dos «peds» ja
foram anteriormente descritas; o seu arranjo é do tipo
«random packing» e «unaccommodated»; os vazios «interpedals» sao do tipo «compound packing»; de uma maneira
geral, estao revestidos de separagöes de plasma.

3.5.2 — MICROPEDOGÊNESE
A observagao das laminas delgadas do solo mostra a existência
de graos angulosos e subangulosos de quartzo, o que demmcia que
nao houve transporte deste material.
Os nódulos sesquioxidicos herdados («pedorelicts») mostram
fragmentagao e penetragao de material plasmico, o qual se depositou nos seus vazios formando «cutans» que os podem ou nao preencher totalmente. O ferro deste material plasmico, constituido por
complexos ferro-argilicos, por descomplexagao e cristalizagao, individualizou-se e ficou no estado cristalino. Esta explicagao da genese
dos «cutans» complexos de iluviagao e difusao aplica-se tanto aos
«cutans» que se encontram nos nódulos sesquioxidicos como aos que
se encontram na matriz-s. Como o processo é o mesmo, as condigöes
propicias a sua formagao sao também as mesmas; logo sao possivelmente da mesma idade. Por outro lado, como nao se observaram
«cutans» de iluviagao simples, é possivel que o processo da sua formagao tenha parado ha bastante tempo, provavelmente devido a
uma mudanga das condigöes propicias a sua formagao (mudanga de
clima, por exemplo). Nestas condigöes, «cutans» deste tipo seriam
entao caracteres pedológicos herdados («pedorelicts»). O facto
de algims deles se terem conservado até a altura actual intactos
deve-se talvez a estabilidade conferida pelo ferro descomplexado e
cristalizado (fotos 24 e 25).
Parece ter havido um ciclo de erosao (talvez motivado pela
acgao do homem), o qual decapitou parcialmente os horizontes
superficiais, como mostra a presenga de «cutans» de iluviagao quase
a superficie (^). A presenga de afloramentos rochosos perto do
(i) Nao é possivel saber-se se existem «cutans» de iluviagao na camada
superficial (5 cm) porque dela nao se obteve lamina delgada.
Mem. Jimta Invest. Ultram. 2.° sér. n." 59, 1969
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perfil parece comprovar a existência deste ciclo de erosao. Desta
erosao teria resultado um rejuvenescimento do perfil, manifestado
pela presenga, nas laminas delgadas, de alguns graos de feldspato
mais ou menos alterados. A presenga de concentragoes de plasma
jimto dos vazios e a deseomplexagao do ferro, seguida da sua cristalizagao em pequenos cristais («cristalites») de goetite e/ou hematite, parecem indicar que houve difusao do ferro (e/ou complexes
ferro-argilicos) proveniente do interior da matriz-s (quer do material «apedal», quer dos «micropeds») e no sentido das superficies
dos vazios junto dos quais se acumulou, simultaneamente (ou posteriormente) acompanhado de um fenómeno de desidratagao e oxidagao. Estes factos tomam-se mais nitidos junto aos vazios de
maiores dimensoes, onde a penetragao do oxigénio é mais facil, o
que toma mais evidente tratar-se de um fenómeno de rubefacgüo.

3.6 — P . 9CS/64
3.6.1 — MICROPEDOGRAFll

tlnidades de organizasao

Lamina n." 68 (2,5-8,5 cm)
Matriz-s
Graos do esqueleto: sao constituidos quase na sua totalidade
por areia fina e limo de quartzo e feldspato, com predominio nitido do primeiro. Observaram-se ainda alguns graos
de mica (biotite) e um ou outro de tuxmalina. Muitos dos
graos minerals apresentam-se em diversos estados de alteragao. As formas dominantes dos graos sao a muito angulosa e a angulosa, de fraca esfericidade.
Os graos de materia organica estao presentes na forma
de algumas estruturas e de numerosos residuos disperses.
Plasma: de cor amarelo-acastanhada, apresenta «fabric» «vo-latti-skelsepic».
Vasios: «ortho e metavughs» irregulares, «craze planes» e canals.
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pedológicos

«Cutans»: presenQa de «cutans» de tensao, associados a graos
do esquëleto embutidos.
Glébulas: observaram-se raros nódulos sesquioxidicos de limites difusos e muito difusos, autóctones. Presenga de raras
pdpuïas argilicas, de dimensöes muito pequenas.
«Peds» — Nao se observaram «micropeds».
Lamina n." 69 (15-21 cm)
Matriz-s
Graos do esquëleto: diferem dos da lamina anterior por ser
menor o numero de estruturas c residues organicos. Presenga de litorreliquias.
Plasma: de cor vermelho-amarelada a amarelo-acastanhada,
apresenta «fabric» pldsmico «in-vo-ma-skelsepic».
Vazios: semelhantes aos da lamina anterior.
Caracteres

pedológicos

«Cutans»: além dos semelhantes aos da lamina anterior, observaram-se raros «cutans» de tensao muito tenues, associados a vazios do tipo «craze planes».
Glébulas: presenga de alguns nódulos sesquioxidicos parcialmente cristalizados (goetite e/ou hematite), de pequenas
dimensöes, com graos minerals inclusos; sao autóctones
e existem nos mais diversos estados de formagao. Observaram-se pdpulas semelhantes as da lamina anterior.
Presenga de cristais muito pequenos («cristalites») de
goetite e/ou hematite dispersos na matriz-s.
«Peds» — Nao se observaram «micropeds*.

Lamina n." 70 (33-39 cm)
Matriz-s — Muito semelhante a da lamina anterior.
Mem. Junta Invest Ultram. 2^ sér. n.° 59, 1969
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pedológicos

«Cutans»: simples, de üuviagao, associados a «vughs» e a canais,
espessos, ferro-argilicos, com orientagao fortemente continua; sao muito raros e observaram-se sómente na parte
inferior da lamina (foto 20). Além destes, existem os
de tensao descritos anteriormente.
Glêbulas: semelhantes as da lamina anterior.
Presenga de «cristalites» de goetite e/ou hematite dispersas na matriz-s.
«Peds» — Nao se observaram «micropeds».

Lamina n." 71 (64-70 cm)
Muito semelhante a anterior, mas dela diferindo por apresentar
raros «craze planes».

Lamina n." 12 (120-126 cm)
Matris-s — Muito semelhante a da lamina anterior, mas nao apresenta «craze planes».
Gara<;teres pedológicos
«Cutans»: semelhantes ao da lamina anterior, sendo os de üuviagao também muito raros.
GlébvZas: os nódulos sao em menor numero que na lamina anterior, mais pequenos e mais no inicio da sua formagao (concentragao menor e limites mais difusos). Algumas das
pdpulas observadas sao de dimensöes médias e com «fabric»
intemo laminar, de constituigao semelhante a dos «cutans»
de iluviagao descritos.
«Peds» — Nao se observaram «micropeds».
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Niveis de orga.nizasao (ou de estrutura)

Organizagao dentro da unidade bdsica
Estrutura pldsmica: «fabric» plasmico «vo-latti-skelsepic» na
camada superficial e «in-vo-ma-skelsepic» nas restantes.
Estrutura bdsica: «vughy e craze vo4atti-skelsepic porphyrc»kelic» na camada superficial e, de uma maneira geral,
«vnghy in-vo-ma-skelsepic porphyroskelic» nas restantes,
com diminuigao da porosidade com o aumento da profimdidade.
Estrutura primdria: «glaebular vughy e craze vo-latti-skelsepic
porphyroskelic» na camada superficial e, de uma maneira
geral, «cutanic glaebular vughy in-vo-ma-skelsepic porphyroskelic» a partir da lanima n.° 70.

3.6.2 — MICROPEDOGÊNESE
A presenga de graos de feldspato e de homeblenda, indicando
que a meteorizagao do material originario nao foi levada ao extremo,
sugere que o solo nao tera provavelmente atingido ainda xuna fase
relativamente estavel na sua evolugao.
As formas angulosas dos graos de quartzo permitem afirmar
que nao houve transporte de material, sendo todo ele de formagao
in situ.
Os nódulos presentes sao de formagao autóctone, isto é, têm
a sua origem nos processes actuals de concentragao por difusao dos
sesquióxidos na matriz-s.
A presenga de «cutans» de iiuviagao indica que houve migragao
de argila das camadas superiores para as inferiores. A qu.antidade
de argila translocada é no entanto minima quando comparada com
a de formagao in situ.

Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.° 59, 1969
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3.7 — P . 7Hb/64
3.7.1 — MIC310PEDOGRAFIA
Unidades de organizaoao

Lamina n° 57 (0,5-7,5 cm)
Matris-s
Graos do esqueïeto: sao constituidos predominantemente por
graos de feldspato (identificaram-se alguns graos de microclima) e quartzo, pertencentes as fracQÖes areia grossa,
areia fina e limo de graos muito angulosos e angulosos;
observou-se um ou outro grao de biotite pertencente ao
lote areia fina.
Presenga de «lithorelicts» mais ou menos alterados.
As estruturas e os residuos organicos sao abundantes.
Plasma: apresenta cor castanha forte, por vezes com tonalidades avermelhadas ou acastanhadas, mas sempre muito
denso e nao muito transparente. O «fabric» plasmico é
«in-skelsepic».
Vasios: «metavughs» interligados, «orthovughs» e «craze planes».
Caracteres

pedoïógicos

«Cutans»: simples, de tensao, a envolver graos do ^queleto
embutidos, com orientagao moderada a fracamente «flecked».
Glébuïas: presenga de alguns nóduïos sesquioxidicos bem cristalizados (hematiticos e/ou goetiticos), muito irregulares
OU boleados, de limites abruptos e de dimensöes variaveis; possuem «fabric» intemo totalmente diferente do da
matriz-s, parecendo tratar-se de fragmentos (ou residuos)
de laterite, herdados (pedorreliquias). Observaram-se ainda
(poucos) nóduïos, de limites mais ou menos difusos, parcialmente cristalizados, de formagao in situ (nao pedorreliquias) .
«Peds» — Presenga de pequeno numero de «micropeds».
fS
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Ldmina n." 58 (10,5-16,5 cm)
Matriz-s
Graos do esqueleto: diferem dos da lamina anterior por apresentarem menor numero de residuos e estruturas organicas.
Plasma: possui cor castanho-amarelada, é menos escuro que o
da lamina anterior e mais transparente. O «fabric» pldsmico é «in-skelsepic» nalgumas 7onas com tendência para
«masepic».
Vazws: semelhantes aos da lamina anterior.
Caracteres pedológicos

'

«Cutans»: diferem dos da lamina anterior por todos eles apresentarem orientagao moderadamente «flecked».
Glébukts: nódulos e Utorréliquias semelhantes aos da lamina
anterior.
Peletas: observou-se uma, nao associada a vazios, dominando
no seu interior material fibroso vegetal triturado (observaram-se na lamina delgada algumas fibras vegetais isoladas, que se assemelham muito as encontradas na peleta);
na periferia da peleta observou-se um bordo escuro difuso
que constitui um «neorganan» (é um «neocutan»).

«Peds» —• Semelhantes aos da lamina anterior.

Ldmina n." 59 (26-32 cm)
Matriz-s
Graos do esqueleto: diferem dos da lamina anterior pela presenga de Utorréliquias de dimensöes muito maiores, e de
um maior numero de graos minerals em alteragao; observaram-se ainda alguns graos que parecem ser epidotos.
Presenga de um fungi.
Plasma: apresenta cor amarelo-acastanhada. O «fabric» plasmico é «in-mo-ma-vo-skelsepic».
Vazios: semelhantes aos da lamina anterior.
Mem. Jumta Invest. Ultram. 2." sér. n." 59, 1969
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«Cutans»: semelhantes aos da lamina anterior.
«Glebulas»: os nódulos herdados (pedorréliquias) sao de dimensöes bastante maiores, notando-se por vezes a presenga de
«ferrans» preenchendo total ou parcialmente vazios existentes no seu interior (cardcter pedológico composto); a envolver estes nódulos existem por vezes «neosesquxins^> de formagao in situ; presenga, como nas laminas anteriores, de
algtms nódulos autóctones. As litorreliquias observadas
sao, como ja se fez referenda, de dimensöes muito maiores
que as da lamina anterior; sao constituidas parcialmente
por material alterado e parcialmente por graos facilmente
identificaveis, tais como biotite, homeblenda verde e piroxenas. Observaram-se ainda pdpulas com «fabric» intemo
laminar concêntrico e convoluto (foto 30).
«Peds» — Semelhantes aos da lamina anterior.

Laminas «.°« 60 e 61 (respectivamente, 65-71 cm e 133,5-139,5 cm).
Sao muito semelhantes a anterior, sendo no entanto a formagao de «micropeds» mais importante.

Nfveis de organizagao (on de estrutura)

Organizagao dentro da unidade bdsica
Estrutura pldsmica: nas laminas n.°^ 57 e 58 o «fabric» pldsmico é «in-skelsepic»; nas restantes é «in-mo-ma-vo-skelsepic».
Estrutura bdsica: nas laminas n.°^ 57 e 58 é «(highly vughy),
crazed e vughy, in-skelsepic porphyroskelic (a agglomeroplasmic)»; nas restantes é «(highly vughy), crazed e vughy,
in-mo-ma-vo-skelsepic porphjTOskelic (a agglomeroplasmic)».
Estrutura primaria: «cutanic («cutans» de tensao), glebular
(highly vughy), crazed e vughy, in-skelsepic porphyroskelic (a agglomeroplasmic)» nas laminas n.°° 57 e 58;
80
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«cutanic («cutans» de tensao), glaebular (highly vughy),
crazed e vughy, in-mo-ma-vo-skelsepic porphyroskelic (a
agglomeroplasmic)» nas restantes.
Organizagdo entre «peds»
Estrutura secundaria: «micropeds» rolados ou sub-rolados, de
diametro variavel, dispostos ao acaso; sao pouco numerosos e estao revestidos por separagöes de plasma muito
tenues.

3.7.2 — MICROPEDOGÉNESE
A observagao dos cortes delgados evidencia a presenga de
numerosos graos minerals e de residues de rocha de facil alteragao, constituindo uma muito alta reserva mineral. Consistem
essencialmente de feldspatos, tendo-se também observado biotite,
horneblenda verde e piroxenas, alguns deles em diversos estados
de alteragao. Além d ^ t e s elementos grosseiros, observam-se graos
de quartzo angulosos e nódulos sesquioxidicos irregulares por vezes
boleados, de limites abruptos ou difusos. A forma angulosa dos
graos de quartzo indica que este material nao sofreu transporte.
Os nódulos sesquioxidicos de limites difusos sao concentragöes de
plasma, mais ou menos densas, formadas in situ pelos processos
actuals da genese do solo. Os de l i m i t s abruptos, mesmo que se jam
boleados e com «fabric» basico semelhante ao da matriz-s, sao também provavelmente de formagao in situ.
Dentro dos nódulos observados que apresentam «fabric» basicO'
totalmente diferente do da matriz-s, alguns parecem ser realmente
caracteres herdados, tratando-se provavelmente de residues de
materials lateriticos fósseis. Outros teriam sido formados, mais
provavelmente, segundo um processo sugerido por HUMBERT (1948),
cit. in BEEWER (1964), que consiste na «oxidagao directa do ferro
libertado na decomposigao dos minerals ferromagnesianos para formar um gel, de cor amarela a castanha, o qual se orienta a si próprio
a volta de um nücleo, perde agua por difusao e adquire uma transformagao gradual para hematite cristalina» (foto 33).
Os «neosesquans» observados sao concentragöes de sesquióxidos a rodear as glébulas, quer de formagao in situ pelos processos
Mem. Junta Invest. Ultram. 2." sér. n." 59, 1969
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geneticos actuais, quer herdados. Estes «neocutans» parece serem
formados por difusao dos sesquioxidos, a qual tanto se pode dar no
sentido do interior da glébula para a matriz-s, como no sentido
da matriz-s para a glébula.
3.8 — P . 142C/64
3.8.1 — MICROPEDOGRAFIA
•Unidades de organiza^ao

Lamina n." 7 (2-8 cm)
Matriz-s
Graos do esqueleto: consistem essencialmente das fracgoes areia
fina e areia grossa, esta em quantidade levemente inferior;
OS graos de quartzo dominam quase totalmente e sao sub-rolados e rolados, frequentemente bem rolados, algumas
vezes subangulosos. Observou-se wxa. ou outro grao de
microclina e raros que parecem ser de moscovite.
Presenga de algumas estruturas e residuos organicos.
Plasma: apresenta as cores vermelha e vermelho-escura, e
encontra-se quase na sua totalidade sob a forma de caracteres pedológicos (delgados «cutans» muito finos a envolver
total ou parcialmente os graos do esqueleto); em raros
pontos o plasma, conjuntamente com graos do esqueleto,
forma «micropeds» bem individualizados, neles apresentando «fabric» plasmico «skelsepic».
Vazios: «simple packing» e alguns «channels».
Caracteres

feddlógicos

<iCutans»: simples, muito finos, a envolver graos livres, ferro-argilieos ou organo-ferro-argilicos, com orientagao moderada a fracamente estriada, mais nitida quando o «cutan»
aumenta de espessura (o que sucede normalmente nas
reentrancias dos graos) (foto 21); adesividade moderada
a forte.
^Peds» — Presenga de raros «.micropeds».
•82
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L&mina n." 8 (17,5-23,5 cm)
Matriz-s
Graos do esquëleto: semelhantes aos da lamina anterior.
Plasma: semelhante ao da lamina anterior.
Vazios: semelhantes aos da lamina anterior.
Caracteres pedólógicos
^Cutans»: diferem dos da lamina anterior por serem levemente
mais espessos e com orientagao mais nitida, nao evidenciando no entanto o «fabric» tipico dos «cutans» de iluviagao.
«Peds» — Semelhantes aos da lamina anterior.
Lamina n." 9 (44,5-51,5 cm)
Matriz-s
Graos do esquëleto: menor numero de estruturas e residuos organicos; os restantes aspectos sao semelhantes aos da lamina
anterior.
Plasma: difere do da lamina anterior por apresentar cor amarelo-avermelhada e anisotropia mais nitida.
Vazios: semelhantes aos da lamina anterior.
Caracteres pedólógicos
«Cutans»: além dos descritos anteriormente, observou-se um
«cutan» tipicamente de üuvia^do.
Presenga, no plasma, de pequenos cristais («cristalites») de goetite e/ou hematite.
«Peds» —• Semelhantes aos da lamina anterior.
Lamina n.° 10 (82,5-88,5 cm)
Muito semelhante a anterior, mas as massas de plasma
que envolvem os graos do esquëleto («cutans»), de cor
Mem. Junta Invest, mtram. 2.» sér. n.» 59, 1969
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mais nitidamente amarelo-avermelhada, sao mais espessas
e frequentemente fazem de «ponte» de ligagao entre eles.
Observou-se um «cutan» tipicamente de üuviagao, fazendo
ponte de ligagao entre dois graos do esqueleto.

Lamina n." 11 (119,5-125,5 cm)
Semelhante a lamina anterior (fotos 22 e 23).

Lamina n." 12 (164,5-170,5 cm)
Semelhante a lamina anterior, mas nao se observou nenhum
«cutan» tipicamente de iluviagao.

Niveis de organizagao (ou de estrutnra)

Organizagao dentro da, unidade bdsica
Estrutura pldsmica: nos raros «micropeds» existentes o «fabric»
pldsmico é «skelsepic».
Estrutura bdsica: «granular» (').
Estrutura primdria: de uma maneira geral, «granular», com
indicios de «cutanic granular» a partir da lamina n.° 9.
Organizagao entre «peds»
Estrutura secundaria: os raros «micropeds» existentes encontram-se distribuidos ao acaso.

(1) Segundo a terminologia de KUBIENA (19S8), o «fabric» elementar das
camadas superiores (laminas n."* 7 e 8) é do tipo «Bleached sand fabric» e o
das camadas inferiores (laminas n.°' 9, 10, 11 e 12) mostra tendencia generalizada para o tipo «Chlamydomorphic», o qual faz referenda a ligagao entre
graos do esqueleto por «pontes» de plasma. BUE^VER (1964) nSo faz referenda
a estas «pontes», na sua classificagao.

8J^
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3.8.2 — MICROPEDOGÊNESE
A observa§ÊLo das laminas delgadas mostra rolamento e estriamento dos graos de quartzo, indicando portanto transports do material de solo.
A maneira como esta distribuido o plasma nas tres primeiras
camadas (cobrindo, em peliculas descontinuas muito finas, a superficie dos graos do esqueleto e acumulando-se nas suas reentrancias
OU estrias) parece indicar a existência de um estagio inicial, caracterizado por uma maior quantidade de plasm_a e cuja distribuieao teria
sido possivelmente a de «cutans» continuos a envolver os graos do
esqueleto. Posteriormente, este plasma teria sido parcialmente
arrastado, dai resultando a exposigao parcial da superficie dos
graos e a presenga do plasma retido nas reentrancias (ou estrias),
onde evidentemente a resistência a lavagem é maior. Na descrigao
das laminas fez-se referência a presenga de pequenas e pouco numerosas zonas onde o plasma chega a preencher completamente os
vazios intergranulares. Estas massas, que, por serem bem individualizadas, se consideraram «peds» («micropeds»), poderiam representar reminiscências desse primeiro estagio.
Nas camadas mais profundas (laminas n.°^ 10, 11 e 12), o
plasma envolve ja, na maioria dos casos e de uma maneira continua,
os graos do esqueleto, formando «cutans» de espessura mediana,
por vezes grande, os quais, com muito raras excepgoes, nao evidenciam as caracteristicas tipicas dos verdadeiros «cutans» de iluviagao.
Nestas camadas é muito frequente a coalescencia entre «cutans»
provocada pelo contacto dos graos entre si, formando ligagöes intergranulares.
Estes «cutans» sao formados por material coloidal birrefringente (complexos argilo-férricos) e evidenciam nas camadas inferiores uma leve descomplexagao e cristalizagao do ferro, como
mostra a presenga de «cristalites» de goetite e/ou hematite. Os
«cutans» que envolvem os graos do esqueleto nas tres camadas
mais profundas, embora nao tipicamente de iluviagao, apresentam
orientagao fracamente continua. Estes «cutans» sao, provavelmente, reminiscências de «cutans» tipicos de iluviagao preexistentes, isto é, o perfil estaria a passar uma fase caracterizada por uma
destruigao gradual dos «cutans» que envolvem os graos do esqueleto,
quer sejam ou nao tipicamente de iluviagao. Em estagios mais
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.'^ sér. n.° 59, 1969
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avangados, poder-se-a dar o desaparecimento gradual dos «cutans»
continuos, resultando entao para as camadas mais profimdas o que
actualmente existe nas camadas mais superficiais.
Os raros «cutans» de iluviagao observados sao por vezes bastante espessos e situam-se nao só sobre a superficie dos graos da
areia, mas também entre eles, a formar pontes de ligagao. Com
nicóis cruzados, as linhas de extingao (paralelas ao plano de vibragao da luz), observadas nas zonas onde os «cutans» se situam só
a cobrir os graos, sao perpendiculares as suas superficies. Isto
indica que as particulas argilosas de cada «cutan» estao dispostas
paralelamente sobre a superficie do grao a que estao associadas.
Esta orientagao esta pois directamente relacionada com a superficie
dos graos do esqueleto. O mesmo nao parece suceder para a zona
onde os «cutans» se encontram a formar pontes de ligagao. Nestas,
as linhas de extingao mantêm-se perpendiculares, nao a superficie
dos graos do esqueleto, mas sim a superficie exterior do próprio
«cutan».
Rodando com a platina do microscópio, observa-se, desde a zona
de transigao da primeira zona para a das pontes de ligagao, uma
mudanga gradual na direcgao das linhas de extingao. Estas tornam-se paralelas a superficie dos graos precisamente a meia distancia entre eles. Estes factos sugerem que estas pontes de ligagao
tiveram a sua origem na deposigao preferencial da argila nos meniscos de agua formados entre os graos durante a secagem do solo,
prèviamente humedecido.
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Capitulo 4

DISCUSSAO GERAL DOS RESULTADOS
4.1 — P . 80/64
Os aspectos mais salientes sao:
1) Rolamento dos graos de quartzo, indicando transporte do
material de solo.
2) As associagöes de minerals estaurolite + andaluzite, por
um lado, e rütilo + turmalina, por outro, sugerindo assim que o
material transportado teve a sua origem remota em rochas metamórficas ou em rochas metamórficas e eruptivas quartziferas.
3) Permanência ao longo do perfil dos mesmos minerals pesados, indicando que nao ha descontinuidade litológica entre camadas.
4) A conformaQao do relevo e a sua origem sugerem uma paisagem antiga constituida por dunas que, segundo o Esbogo Geólógico de Angola de 1954 (45), pertencem a formagao arenosa do
«Sistema do Kalahari», a qual, neste local, se encontrara recobrindo
as formagoes da «Série de Malombe» (50).
5) Textura grosseira com indicios de argiluviagao nas camadas inferiores. O aumento da percentagem de argila nao chega
porem para que se possa considerar a existencia de um horizonte B
argilico (U. S. D. A., I960).
6) Teores baixos de materia organica, decrescendo rapidamente com o aumento da profundidade. O teor na camada superficial (1,7 %) parece no entanto demasiado elevado para um
Regcssolo.
7) Argila dominante do tipo caulinico, como é evidenciado
pelo Rx, T a p H 7 e analise quimica.
8) Fracos sintomas de lavagem do ferro livre, sugerida pelo
pequeno aumento nas tres ultimas camadas (dados analiticos e
micropedografia).
9) Perda de bases acentuada.
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.° 59, 1969
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Em resumo, todos os dados sugerem que o solo estudado podera
pertencer ainda aos «Solos Pouco Evoluidos», mas que, dentro
destes, dada a existencia de um horizonte Ai nitido, devera ser
antes considerado como um solo «Udo-Psamo-Rególico» (43).
Considerando que existe ja um esbogo B argilico, é mesmo prefer!vel considerar o solo em questao como «intergrade» entre os
«Udo-Psamo-Rególicos» e os «Oxipsamiticos pardacentos».
Processo genético — Lavagem muito fraca.
Fisica do soTo — Ausência de agregados estruturais; alta permeabilidade como consequência do tipo de vazios e do «fabric»
basico.
4.2 — P . 6H/64
Os aspectos mais salientes sao:
1) Os dados referentes a analise de minerals pesados das
amostras estudadas mostram um elevado grau de uniformidade
quanto a composigao qualitatlva ao longo do perfii, donde se conclui
ser o perfll homogéneo quanto a sua orlgem. A domlnancia absoluta
de minerals que mais frequentemente ocorrem em rochas igneas neutras OU basicas (hiperstena e horneblenda) e a ausência de minerals
tiplcos de rochas acldas parecem demonstrar que o material origlnario deste solo proveio domlnantemente da rocha-mae descrlta
anterlormente (gabro). A presenga de minerals facllmente alteravels e o seu quantitatlvo mostram que a alteragao nao fol conduzlda
a extremo; a uniformidade, quanto a composigao mineralógica quantitativa no «solum», sugere que este esta sujeito a uma Intensldade
de meteorizagao que dlfere pouco das camadas superlores para as
Inferlores (o que parece estar em concordancia com a muito fraca
drenagem interna). A reserva mineral é pols abundante e visivel
nos Cortes delgados.
2) Ausência de B argilico e presenga de (B) estrutural.
3) Plasma com anisotropia elevada e abundancia de «cutans»
de tensao («sllckensldes»).
4) Existencia de fenómenos de hldromorfismo, mas sem signlficado macroscóplco.
5) Os dados fislco-quimlcos sltuam-se entre os valores normalmente obtldos para outros Barros.
6) A mineralogla da argila obedece também ao modulo nestes solos.
S8
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7) Nem a analise mecanica nem a micropedografia mostram
indicios de horizonte B argilico.
8) Carbonatagao a partir de 15 cm de profundidade.
Em resimio, todos os dados indicam que a classificagao dada
de «Barros Negros Litomórficos» esta correcta.
Atendendo ainda a natureza da roeha-mae e segundo a classifiicagao preconizada pela M. P. A. M. e C. E. P. T. (43), este solo
pertence aos «Barros Negros Litomórficos de rochas eruptivas basicas». Nao se considera a contaminagao das areias alógenas (do
calcario), visto que a sua importancia nao é significativa em relacao a rocha-mae (gabro).
Trata-se de um solo de perfil A(B)C, sendo (B) um horizonte
estruturaï, caracteri-sado pela presenga de «cutans» de tensao
(«sliclcensides») sobre as superficies naturals «interpedals».
Processo genético — Calcificagao.
Fisica do solo — As estruturas basica e secimdaria indicam que
este solo apresenta drenagem muito deficiënte, propicia a condicöes
anaeróbias a profundidades bastante próximas da superficie.
4.3 — P . 5H/64
Os aspectos mais salientes sao:
1) Quanto ao material originario, este solo difere dos Barros
Negros, por um lado, por nao apresentar tantos graos de homeblenda, devendo isto talvez resultar da sua nao existêneia na rocha-mae, uma vez que existem quantidades de hiperstena, sensivelmente
de igual alterabilidade; por outro lado, por uma influência mais
pronunciada de material alógeno, constituido possivelmente por
areias do Kalahari e por material lateritico. Esta possivel influência das formagöes arenosas do Kalahari esta manifestada nas laminas delgadas pela presenga de graos rolados de quartzo e de minerals
pesados, principalmente zircao. A influência de material lateritico
esta expressa pela presenga, nas laminas delgadas, de concregöes e
nódulos sesquioxidicos, cujo caracter alógeno é bem evidente.
De facto, admitindo que sob o manto arenoso do Kalahari
podera. existir um deposito de cascalhos lateriticos (o que alias tem
sido observado em varios outros locals), sera admissivel relacionar
os nódulos e concregöes existentes no solo com aqueles outros materials que, uma vez postos a descoberto pela erosao, teriam sofrido
transporte até ao local do perfil.
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2) A analise mineralógica da areia indica uma diminuigao
gradual da percentagem de graos de quartzo quando se desce em
profundidade. Este facto também foi verificado durante a observagao das laminas, parecendo no entanto que, nestas, a diminuigao
da percentagem de graos de quartzo se dava de uma maneira mais
sensivel. Isto mostra que, sendo a analise mineralógica da areia
muito mais representativa que o aspecto observado nas laminas
(que abrangem sómente quantidades muito pequenas de material),
a sua utilidade como auxiliar da micropedografia é indiscutivel.
3) O solo, dentro da profundidade estudada, nao evidencia
descontinuidade litológica, visto que o material alógeno esta intimamente misturado com o autóctone. Este facto é sugerido pela
permanência ao longo do perfil dos mesmos minerals pesados e pela
inexistência de quedas bruscas da percentagem de graos de quartzo
com o aumento da profundidade.
4) A primeira conclusao que parece poder tirar-se do anteriormente exposto é que a quase ausência de argila (7%) na camada
superficial (0-5 cm) tanto pode ser devida as areias depositadas
após transporte pelo vento, as quais só parc'almente teriam penetrado mecanicamente no solo, como a erosao superficial assinalada
nas observagöes feitas no campo, como ainda a ambos os fenómenos.
5) Esta erosao superficial parece ter decapitado parcialmente
o solo, uma vez que o horizonte argilico que parece realmente existir
tem o seu inicio logo a partir dos 5 cm de profundidade.
6) A observagao das laminas delgadas, aliada aos restantes
dados, sugere a existência de degradagao (ou inicio?) do horizonte
argilico, acompanhada de degradagao da estrutura. O inicio desta
comegaria certamente pela, destruigao dos «cutans» que cobrem
os «peds».
7) Presenga de «peds» nas camadas mais profundas, com
cerca de 440 /Am de diametro e apresentando ou nao «cutans» de iluviagao. Os «peds» existentes têm tendência a formar-se junto as
fendas verticals. Este facto, observado nas laminas, é confirmado
pela descrigao morfológica do perfil.
8) Os dados fisico-quimicos situam-se entre os valores normalmente obtidos para outros «Solos Pardo-Avermelhados Semiaridos».
9) A mineralogia da argila obedece também a que é normal
encontrar-se nestes solos.
90

Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.» 59, 1969

CONDADO, Joao Luis Afonso — Micropedologw

de alguns solos de Angola

Em resumo, todos os dados indicam que a classificacao dada
de «Aridicos (Normals) Pardo-Avermelhados» esta correcta.
Devldo a forte eontaminagao de material alógeno (arelas do
Kalahari e detritos lateriticos), nao sera muito correcto considerar
este solo eomo derivado de «rochas do complexo gabro-plagioclasitico» (38), nem tao-pouco de «rochas eruptivas basicas» (43), mas,
sim, da mistura daquele material com os produtos da desagregagao
da rocha local (gabro).
Processo genético — Calcificagao seguida de rejuvenescimento
e degradagao do horizonte argilico.
Fisica do solo — A estrutura basica parece indicar, para a,
camada superficial, drenagem excessiva, para a subsuperficial, boa
a mediana, e para as seguintes (11-35 cm e 35-55 cm), mediana a
deficiënte e deficiënte a mediana, respectivamente. Destas, a primeira, embora ja com estrutura «porphyroskelic», mantém ainda
pequenas manchas com «intertextic» e «agglomeroplasmic», causadoras da tendência da drenagem para mediana. A ultima, embora
com drenagem deficiënte, apresenta tendência (pouco pronunciada)
para mediana, devido a presenga de «craze planes» («fractured»).
Note-se que este solo, embora nao apresentando teores muito elevados de argila, apresenta alta compacidade. A causa disto, como é
indicada pela estrutura basica, é a presenca de elevada percentagem
de graos minerals com as mals variadas dimensöes (areia grossa,
areia fina e limo), os quais se acomodam de tal modo que os espagas
intergranulares vao sendo sucessivamente ocupados por graos cada
vez mais finos.

4.4 — P . 4H/64
Os aspectos mais salientes sao:
1) Observagao, em lamina delgada, da rocha colhida junto
ao perfil indica tratar-se de um anortosito. Nela identificaram-se
plagioclases calcicas e sódicas, piroxenas monoclinicas (egirite e
egirite-augite), etc.
2) Em todas as laminas do solo observaram-se graos de
quartzo mais ou menos rolados, o que parece ter a sua origem em
areias do Kalahari. Analises ja realizadas nestas areias evidenciam
a existência de turmalina, zircao, rutilo, estaurolite e, por vezes, epidoto, sendo portanto de admitir que também a existência destes
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minerals no solo em estudo tenha a sua origem nas referidas areias,
ja que na rocha estudada eles nao existem. A reforgar esta ideia
esta o facto de que, a uma distancia relativamente pequena deste
solo, existem areias do Kalahari.
3) Os graos de plagioclase de forma angulosa, que sao em
elevada percentagem, como mostra a analise mineralógica da areia
(e OS de egirite), existentes no solo, podem estabelecer a ligagao
entre o solo e o afloramento de rocha encontrado junto ao perfil
(anortosito).
4) De todos estes factos conjugados parece ser de admitir a
hipótese de que o solo se desenvolveu a partir de produtos da desagregagao do anortosito estudado, mas que tera sido contaminado
em maior ou menor grau por materials pi'ovenient^ das formagSes
do Kalahari.
A indicagao de que o solo deriva de «rochas do complexo gabro-plagioclasitico» (38) parece pois poder considerar-se como correcta.
5) Os unicos fenómenos de iluviagao observados verificam-se
somente nas duas camadas superiores até uma profundidade nao
superior a 23,5 cm, o que é uma indicagao de que o solo foi decapitado pela erosao superficial. Simultaneamente deve ter havido
degradagao da estrutura, a qual deve ter comegado pela destruigao
dos «cutans» de iluviagao situados sobre os «peds» («micropeds»).
6) Este solo, utilizando designagao vulgar mas incorrecta,
parece ser «jovem», devido a presenga de numerosos minerais alterados mas de locali^'agao reconhecivel pelo «skelsepic». Este facto
deve-se possivelmente ao rejuvenescimento do perfil, motivado pela
erosao superficial ja referida.
7) Os dados fisico-quimicos situam-se entre os valores normalmente obtidos para outros «Solos Fersialiticos».
8) A analise mineralógica indiea que a reserva mineral alteravel é média. Macroscopicamente, nao pode, no entanto, ser
observada.
Em resume, todos os dados indicam que a classificagao dada de
«Solos Tipo-Fersialicos Crómicos» esta correcta. O material originario, como ja se fez referenda, é formado pelos produtos da
desagregagao do anortosito estudado e certamente por areias do
Kalahari.
Processo genético — Ferruginagao actual sobre lavagem passada, assistindo-se simultaneamente ao rejuvenescimento por erosao
e a degradagao do horizonte argilico.
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Fisica do solo — Presenga de «peds» («micro» e «macropeds»),
os das duas primeiras camadas podendo apresentar «cutans» de iluviagao Cv>brindo-os parcialmente, todos os restantes apresentando
separagoes de plasma bem orientadas na periferia. Nas camadas
mais profundas, massas individualizadas, que, pela semelhanga com
os «peds», consideraram-se como tais, devem ser caracteristicas
herdadas da rocha-mae e correspondem possivelmente a «textura de
rocha» observada no campo.

4.5 — P . lHb/64
Salientam-se os seguintes aspectos:
1) Os graos de quartzo angulosos e subangulosos observados
nas laminas denunciam que nao houve transporte deste material.
Dado que a rocha colhida a 300 m do perfil revela a presenga de
finos veios de quartzo, é de admitir que a origem do quartzo encontrado no solo esteja na propria rocha classificada como intermedia
entre um prasinito e um anfibolito. Também a presenga de andaluzite, estaurolite e distena nas fracgöes pesadas do solo pode perfeitamente estar relacionada com a referida rocha. Repare-se ainda
que dentro da fracgao pesada os minerals opacos correspondem a
valores da ordem dos 90 a 96 % e que, dos restantes 4 a 10 %, portanto so de uma proporgao muito diminuta, 50 a 70 % correspondem
a zircao, mineral que de facto nao sera de admitir encontrar-se na
rocha referida a nao ser com caracter acidental.
Nao sera, evidentemente, de excluir a hipótese de a rocha encaixante (granito gnaissificado) (^) contaminar com materials provenientes da sua desagregagao o material originario do solo, mas tal
hipótese nao pode ser confirmada ou negada com base unicamente
nos dados de que se dispoe.
2) O esqueleto mantém ao longo do perfil caracteristicas
muito semelhantes, salientando-se a dominancia de areia fina
quartzosa. Nas duas ultimas camadas o numero de litorreliquias
é maior.
3) O plasma ao longo do perfil mantém mn aspecto mais ou
menos uniforme. A presenga de «cristalites» de goetite e/ou hema-

(1)

Existem afloramentos desta rocha a 1600 m 'do perfil.
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tite, que comega a manif^tar-se desde a superficie, mantém sensivelmente a mesma concentragao a partir de 16 cm de profundidade.
A partir desta mesma profundidade também as concentragöes daquelas «cristalites» sao mais nitidamente anisotróp'cas.
4) Pequeno numero de «cutans» complexos de iluviagao e difusao a partir de, pe'o menos, 5 cm de profundidade, aumentando a
sua proporgao a partir de 16 cm (mesmo assim sao pouco frequentes) e mantendo-se até 100 cm, profimdidade a partir da qual ja nao
estao presentes.
5) Presenga de nódulos sesquioxidicos alógenos e autóctones.
6) Argila com relacao SiOi/R-iO^ inferior a 1,6 e relagao
SiOo/AlnO,. inferior a 2 mas superior a 1,3, constituida essencialmente por caulinite e sesquióxidos, tendo-se identificado nestes ultimos a hematite.
8) Capacidade de troca catiónica da argila (a pH 7) muito
baixa e grau de saturagao de bases no subsolo muito baixo, como é
indicado pela analise quimica.
Em resumo, todos os dados sugerem que o solo estudado pertence aos «Solos Fracamente Ferralicos», estando pois correcta a
classificacao apresentada em (40).
Processo genético — Rubefacgao (ferruginizagao) sobreposta
a ferralitizagao.
Fisica do solo — Presenga de «peds» de dimensoes variaveis
mas inferiores a 200jam («micropeds»), envolvidos normalmente
por separagoes de plasma com orientagao moderada. Um ou outro
destes «peds», por difusao de sesquióxidos da matriz-s em direcgao
as suas superficies, pode degenerar em nódulos sesquioxidicos muito
consistentes. A estrutura basica indica que a parte do material
de solo «apedal», sendo «porphyroskelic», nao evita que seja muito
poroso, devido aos vazios tipo «vughy» altamente interligados presentes.

4.6 — P . 9CS/64
Salientam-se os seguintes aspectos:
1) O dominio nos minerals pesados da «associagao caracteristica» zircao + turmalina + epidoto revela um material originario
de origem magmatica em clara correspondência com o tipo da
rocha-mae descrita.
M
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2) A permanência ao longo do perfil desta associagao caracteristica indica que o perfil é homogéneo quanto a sua origem, nao
apresentando descontinuidade litológica entre camadas.
3) A presenga de feldspatos e de outros minerais facilmente
alteraveis, visiveis nas laminas delgadas, indica que a reserva mineral é elevada. Este facto é confirmado pela analise mineralógica
da areia.
4) Migragao de argila insignificante comparada com a de formagao in situ. Por outro lado, parece ter havido uma perda intensa
de argila na camada superficial, como sugerem os dados referentes
a composiQao mecanica. Este facto esta em concordancia com a
topografia local (encosta com 15 % de declive).
5) Argila com relagao SiaO/EoOj inferior a 1,8 e relagao
SiOz/AhOz inferior a 2 mas superior a 1,3, constituida essencialmente por caulinite e sesquioxidos, mas apresentando também
pequena proporgao de minerais do tipo micaceo.
6) Capacidade de troca catiónica da argila (a PH 7) muito
baixa e grau de saturagao de bases no subsolo muito baixo a baixo,
. como é indicado pela analise quimica.
7) Relagao limo/argila superior a 0,18.
Considerando todos estes factos, parece licito concluir que o
solo estudado devera ser classificado como Paraferralitico. Tal possibilidade tinha ja sido considerada na memoria referente ao Esbogo
Pedológico do Distrito do Cuanza Sul (40), com base no estudo de
perfis observados na mesma zona onde se situa o perfU agora
estudado (^).
Processo genético — Resumindo, pode dizer-se que os fenómenos dominantes na genese deste solo sao a alteragao in situ e incompleta dos minerais primarios, a formagao de concentragöes de ferro
por sua difusao (deslocagao de solugöes de ferro) na matriz-s (dando
origem aos nódulos e as «cristalites») e inicio de formagao de
«cutans» de iluviagao. Assim, parece poder concluir-se que o processo de ferralitizagdo se encontrara um tanto atenuado nestes solos,
em virtude de a ela se opor um constante rejuvenescimento do
(1) Uma vez que as micas, os feldspatos e os m.inerais ferromagnesianos representam no seu conjunto valores, embora superiores, bastante próximos do limite ( 3 % ) proposto por SMITH (1964), o solo estudado podera também ser considerado como «intergrade» entre os Solos Paraferraliticos e os
Fracamente Ferralicos.
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relevo. Podera também admitir-se a existência de um processo de
ïavagem fracamente expresso.
Fisica do solo — A estrutura basica indica que este solo tem
drenagem interna deficiënte. Por outro lado, a encosta de 15% na
qual se situa é favoravel a uma boa drenagem externa.

4.7 —7Hb/64
Os aspectos mais salientes sao:
1) Os minerais pesados presentes no solo estao em concordancia com a mineralogia da rocha-mae descrita.
2) A permanência, ao longo do perfil, dos mesmos minerais
pesados indica a inexistência de descontinuidade litologica entre
camadas.
3) A reserva mineral facilmente alteravel visivel nas laminas
delgadas é confirmada pela analise mineralógica da areia, a qual
indica, para a camada superficial e para a fracgao 0,2-0,05 mm, o
valor de 55 % de feldspatos.
4) Ausência de «cutans» de iluviagao.
5) Argila com relagao SiiO/R^O^ inferior a 1,8 e relagao
SiOi/AliOz inferior a 2 mas superior a 1,3, constituida essencialmente por caulinite e sequióxidos, mas representando também pequenas quantidades de minerais micaceos e interstratificados.
6) Capacidade de troca catiónica da argila (a pH 7) muito
baixa e grau de saturagao de bases no subsolo muito baixo.
7) Relagao limo/argila superior a 0,18.
Em resume, todos os dados sugerem que o solo estudado pertence aos Solos Paraferraliticos, e dentro destes, devido a proporgao
apreciavel de fragmentos mais ou menos grosseiros de feldspatos e
de outros minerais ainda mais facilmente alteraveis, deve ser considerado como pertencente aos «Solos Eutro-Paraferralicos». A Missao de Pedologia de Angola, ao fazer a cartografia dos solos desta
regiao (39), estudou perfis nas zonas que Ihe eram mais representativas. Nestas, a descricao e as analises fisico-quimicas indicaram
tratar-se de «Solos Perraliticos Tipicos». O perfil 7B[b/64 foi aberto
numa zona de relevo movimentado e com alguns afloramentos rochosos, que, insiste-se, nao é significativa em relagao a area total da
regiao.
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Deve tratar-se de um perfil de horizontes A(B)C, sendo (B) um
horizonte estrutural (53). Este é geralmente caracterizado sobre
o terreno pela presenga de «clay skins» sobre a superficie dos elementos estruturais. Casos como o deste perfil, em que os «clay
skins» sao muito ligeiros e de identificagao muito dificil no campo„
devem, por este motivo, sujeitar-se a controle microscópico.
Processo genético — Ferralitizagao, mas um pouco atenuada,
em virtude de a ele se opor um constante rejuvenescimento do relevo.
Fisica do solo — As estruturas basica e secundaria parecem.
indicar que este solo possui uma drenagem mediana.

4.8 — P . 142C/64
Os aspectos mais salientes sao:
1) Rolamento dos graos de quartzo, indicando transporte do
material de solo.
2) Dominio na fracgao pesada das «assoeiagöes» zircao + turmalina + rutilo e andaluzite + estaurolite + distena, sugerindo assim.
que o material transportado teve a sua origem remota nos produtos
de desagregagao de rochas metamórficas ou de rochas metamórficas
e eruptivas quartziferas.
3) Permanência, ao longo do perfil, destas associagöes de minerals, indicando que nao ha descontinuidade litológica entre camadas.
4) Textura grosseira com indicios de argiluviagao nas camadas inferiores. O aumento no teor de argila (3%) nao se verifica
porém na distancia vertical minima (30 cm) (U. S. D. A., 1960).
5) O desaparecimento parcial, por lavagem, dos «cutans» que
envolvem os graos do esqueleto nas camadas superiores toma o
material de solo, nestas camadas, menos consistente. Nas camadas
inferiores sucede o contrario; a presenga de pontes de ligagao, formadas por coalescência dos «cutans», nos pontos de contacto (ou
de aproximagao) dos graos minerals entre si, origina uma maior
consistência do material. Estes factos estao em concordancia com
as diferengas de consistência das camadas superiores para as inferiores, observadas no campo.
6) Argila com relagao Si02/R20s inferior a 1,8 e relagao
Si02/Al203 inferior a 2 mas superior a 1,3, constituida essencialmente por caulinite e sesquióxidos, mas apresentando também minerals do tipo montmorilonitico.
Mem. Junta Invest Ultram. 2.« sér. n.° 59, 1969
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7) Capacidade de troca catiónica da argila (a pH7) muito
baixa e grau de saturagao de bases no subsolo baixo, como é indicado pela analise quimica.
8) Quanto ao processo genético, parece que de facto houve
lavagem, mas provavelmente sobreposta ao de ferralitizagao (inicio de). Os dados quimicos assim o parecem indicar.
Em resumo, todos os dados sugerem que o solo estudado pertence aos Solos Ferraliticos, mas que, dentro destes, dada a provavel presenga de minerals do tipo montmorilonitico e do valor 1,95
para a relagao SiOJAloO?,, devera ser considerado quando muito
como um «Solo Fracamente Ferralico».
Processos gcnéticos — Lavagem fraca sobreposta a ferraliti^agao.
Fisica do solo — Presenga de raros «micropeds»; alta permeabilidade nas camadas superficiais como consequência do tipo de
vazios do «fabric» basico; nas camadas inferiores, a presenga de
pontes de ligagao entre os graos do esqueleto, bem como a maior
espessura dos «cutans» que os envolvem, prejudicam parcialmente
a permeabilidade do solo e tornam-no mais consistente.
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Apêndice I

CARACTERIZAgAO PORMENORIZADA DOS SOLOS
I.l — P. 80/64 — Estrada Macondo-Lumbala a 51,5 km do Posto
Administrativo (distrito do Moxico).
Este perfil localiza-se no distrito do Moxico e, atendendo a
classificagao provisória adoptada para os solos deste distrito (42),
filia-se entre os «UDO-PSAM:O-REGOSSOI/)S, de sedimentos nao consolidados recentes, plistocénicos ou do Kalahari superior».
Aos «UDO-PSAMO-REGOSSOLOS, que constituem imia unidade-solo
de nivel taxonómico ainda nao definidamente fixado mas que se
pode considerar como proximo do «pequeno grupo», corresponde
a seguinte descrigao geral: «Regossolos de textura grosseira (geralmente menos de 1 5 % e, frequentemente, menos de 1 0 % de argila
a qualquer profundidade) que ocorrem em regiöes de clima sub-hümido chuvoso ou hümido» (43).
I.l.l — Informagao geral
Geologia: «Série de Malombe» (S. G. M.) (50); «Sedimentos
nao consolidados, plistocénicos ou do Kalahari superior»
(E. G. A., 1954) (45).
Litologia: sedimentos nao consolidados grosseiros.
Topografia: terreno plano sem declive, levemente sobreelevado,
em regiao de relevo ondulado suave.
Vegetagao: mata de porte medio, tendo-se identificado a associagao de espécies dos géneros Berlinea-Brachystegia-Combretum.
Clima: tropical hümido ( B J , segundo a classificagao de Thomthwaite (35).
Mem. Junta Invest. XJltram. 2.^ sér. n.° 59, 1969
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1.1.2 — Descrigao

morfólógica

Amostra

Profundidadc

14905

0-13 cm

14906

13-22 cm

14907

22-47 cm

14908

47-85 cm

14909

85-123 cm

14910

123-180 cm

106

de alguns solos de Angola

Cinzento (10YR5/1) (s) (sal e pimenta); cinzento muito escuro (10YR3/1) (h); arenoso; sem estrutura; compacidade pequena;
solto e brando; medianamente poroso; com
muitas raizes finas, algumas médias e poucas grossas.
Grau de humidade — seco.
Cinzento (10YR6/1) (s); cinzento-escuro
(10YR4/1) (h); arenoso; sem estrutura;
compacidade pequena; brando; medianamente poroso; com muitas raizes finas,
algumas médias e poucas grossas.
Grau de humidade — seco.
Cinzento-pardacento-claro (10YR6/2) com
torn cinzento-claro (10YR7/2) (s); pardo-acinzentado (10YR5/2) ( h ) ; arenoso; sem
estrutura; compacidade pequena; brando;
medianamente poroso; com poucas raizes
finas e raras médias e grossas.
Grau de humidade — seco.
Cinzento-claro (10YR7/2) (s); pardo-acinzentado (10YR5/2) (h); arenoso; sem estrutura; c o m p a c i d a d e pequena; brando;
medianamente poroso; com raras raizes
finas, médias e grossas.
Grau de humidade — seco.
Cinzento-claro (10YR7/2) com torn branco
(10YR8/2) (s); cinzento-pardacento-claro
(10YR6/2) (h); arenoso; sem estrutura;
compacidade pequena; brando; medianamente poroso; com raras raizes finas, médias e grossas.
Grau de humidade —• pouco fresco a seco.
Branco (10YR8/2) (s); cinzento-claro (lOYR
7/2) a cinzento-pardacento-claro (lOYR
6/2) (h); arenoso; sem estrutura; compacidade pequena; brando; medianamente poMem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.° 59, 1969

CONDADO, Joao Luis Afonso — Micropedologia

de alguns

solos de

Angola

roso; com raras raizes finas, médias e
grossas.
Grau de humidade — pouco fresco.
1.1.3 — Caracterizagao

analitica
Quadro 1 (a)
Dados fisicos e quSmicos

Niimcro
da
amostra

Profundidade
cm

14905

0- 13

14906

13- 22

14907

< 2 mm

> 2 mm
%

Areia grossa Arcia fina
%
%

Limo
%

Argila
/o

Carbonatos
em
CCOs

Materia
orgflnica

%

%

%

R2O3
livre

1

39,1

52,9

1,0

5,6

0,0

1,7

0,03

0

33,8

54,8

0,7

5,6

0,0

0,6

0,03

22- 47

0

43,0

49,8

0,2

6,3

0,0

0,4

0,03

14908

47- 85

0

41,2

49,7

1,6

7,8

0,0

0,3

0,04

14909

85-123

0

31,5

59,2

0,2

8,8

0,0

0,1

0,03

14910

123-175

0

38,1

51,7

1,5

9,0

0,0

"~

0,04

Numero
da
amost a

Profundidade
cm

pH
em
H2O

pH
em
KO

Bases de troca m. e,/100 g

&

Ms

K

Na

Soma Capaci- Grau
dade
de
de
bases de troca saturacatiónica
m. e./
^ao
100 g m.c./
%
100 g

c

N
total

orgönico

%

CjN

%

14905

0- 13

5,9

5,1

2,51

1,00

0,08

0,04

3,63

5,22

69,5

0,054

1,02

14906

13- 22

6,1

4,9

0,56

0,50

0,07

0,10

1,23

2,37

51,9

0,022

0,35

18,9
15,9

14907

22- 47

5,4

4,5

0,25

0,31

0,01

0,09

0,70

1,65

42,4

0,016

0,24

13,8

14908

47- 85

5,0

4,3

0,17

0,50

0,01

0,05

0,73

2,04

35,8

0,012

0,15

12,5

14909

85-123

5,2

4,3

0,25

0,31

0,03

0,05

0,64

1,35

47,4

0,005

0,07

14,0

14910

123-175

5,5

4,3

0,13

0,37

0,01

0,03

0,54

1,20

45,0

—

—

—

Dados analiticos referentes a argila

Numero
da
amostra

Profundidade
cm

Equivalentes moleculares %
5;02

( < 0,003 m m

)
K203

Reksöes moleculares

%

^/aOs P1203 SiO^IALfis J/Oa/FcaOs! JVO2/R2O3 Fe^OsjAhOs Total Livre

Capacidadc
de troca
m.e./100g
pH7,0

14905

0- 13

0,44

9,73

14906

13- 22

0,37

8,92

14907

22- 47

0,38

6,95

14908

47- 85

0,37

10,22

1,33 0,33

13.39

14909
14910

6,94

85-123
123-175 0,715 0,365 0,009

(a)

1,96

79,44

1,91

0,02

Obtido nos laboratories do Institute Superior de Agronomia, onde funeionam o

Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de Angola e Mo9ambique.
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Quadro 2
A n a l i s e dos m i n e r a l s p e s a d o s (fracgao < 0,42 m m )

Ldmina Amostra
n.»

1
4
6

Petcentagem
Composigao mincralógica centesimal da fracgêo pesada transparente
de minerals
opacos
na frac^So Turma- 2irc2o Riitilo Andalu- Estau- Distcna Zoizite Clino- Altcritó
zite
Ima
rolite
zoizite
pcsada

Pfofundidade
cm

0- 13
14905
14908 47- 85
14910 130-175

52
49
53

24
14
25

37
43
34

4

12
21
5

5

11
7
15

3
8
3

1
3
5

4
3
3

3
1
6

Quadro 3 (a)
Gomposioao miiieralóg:lca da argila
Amostra 11.°

14905
14908
14910

Profundidade (cm)

0- 13
47- 85
130-175

Composisao mincralógica

Ki
Ki

G03

Kj

Mi3G03

(a) Obtido nos laboratórios do Instituto Superior de Agronomia, onde funcion a m o Centro do Estudos de Pedologia Tropical o a Missao de Pedologia de Angola
•e Mo9ambiqu6.

1.2 — P. 6H/64 — Estrada que sai da estrada Gambos^hibia e que
I
segue para o Chiange, a 3,0 km do cruzamento
com esta estrada.
Este perfil localiza-se no distrito da Huila e, atendendo a classificagao entao adoptada para os solos deste distrito (38), filia-se
entre os «BARROS PRETOS (GRAVINIGRA), de rochas do complexo
gabro-plagioclasitico».
Mais recentemente (43) verificaram-se algumas modificagSes
no esquema de classificagao, passando aqueles solos a estar abrangidos pela designagao de BARROS NEGROS LITOMÓRFIOOS, que se definem como: «Barros formados a partir de rochas que pela sua constituigao fomecem todos os elementos necessaries a sintese de minerals da argila do grupo da montmorilonite (elevado teor em bases
alcalino-terrosas); com solum «negro», «cinzento-escuro», «cinzento»
108
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OU «pardo-escuro», geralmente, mas nao sempre, com acumulagöes
de carbonato de calcio secundario no subsolo. Apesar da cor escura,
o teer em materia organica, mesmo no solo superficial, é em geral
inferior a 3 % e, frequentemente, inferior a 2 %» (43).
1.2.1 — Informagao geral •
Geologia: «Complexo gabro-anortositico» (E. G. A., 1954) (45).
Litologia: a observagao (macroscópica e. em lamina delgada)
da amostra R9H/64, colhida junto ao perfil, indica tratar-se de um gabro.
Topografia: terreno praticamente sem declive, em regiao de
relevo ondulado suave.
VegetaQao: mata aberta, em que se identificou Colophospermum
Mopane (Kirk) Leonard.
Clima: tropical, semiarido (D) em transigao para sub-hümido
seco (Cl), segundo a classificagao de Thomthwaite (35).
Outros dados: superficie do solo bem fendilhada.
1.2.2 — Descrigao
Amostra

morfológica

Profundidade

15548

0-2

cm

15549

2-15 cm

Cinzento-escuro a muito escuro (10YR4/1-3/1)
(s); cinzento muito escuro a preto (5YR
3/1-2/1) (h); argiloso; com pouco saibro
de rocha e acidentalmente quartzoso; estrutura anisoforme angulosa, fina, média e
muito fina; forte; compacidade minima;
muito duro e duro a muito duro; pouco
poroso, de poros muito finos; com poucas
raizes finas.
Grau de humidade — seco.
Cinzento-escuro (10YR4/1) (s); c i n z e n t o
muito escuro (10YR3/1) (h); argiloso; com
pouco saibro de rocha; com fendas finas,
médias e grossas; estrutura anisoforme
subangulosa, grosseira e muito grosseira,
forte, por vezes com tendência para estrutura prismatica, fina a média, forte; compacidade grande; muito duro; fechado a
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15550

15-63 cm

15552

63-115 cm

15553 115-135 cm

de alguns solos de Angola

pouco poroso, de poros muito finos; com
poucas raizes finas e algumas médias.
Grau de humidade — seco.
Cinzento-escuro (10YR4/1) (s); c i n z e n t o
muito escuro (10YR3/1) (h); argiloso; com
pouco saibro de rocha; fendas finas, médias
e grossas com tendência para estrutura
prismatica, grosseira; compacidade muito
grande, extremamente duro e muito duro
a extremamente duro; fechado a pouco poroso, de poros muito finos; com raros nódulos calcarios pequenos e duros; com raras
raizes finas e bastantes médias.
Grau de humidade — seco.
Cinzento-escuro (10YR4/1) (s); c i n z e n t o
muito escuro (10YR3/1) (h); argiloso; com
pouco saibro de rocha; menos fendilhado
do que o superior; sem estrutura; compacidade muito grande; extremamente duro e
muito duro a extremamente duro; fechado;
com raros nódulos calcarios pequenos e
duros; com poucas raizes médias.
Grau de humidade — pouco fresco.
Cinzento-escuro a cinzento m u i t o e s c u r o
(10YR4/1-3/1) (s); cinzento muito escuro
(5YR3/1) ( h ) ; argiloso; com muito saibro
de rocha; nalgumas zonas observa-se luna
certa estrutura da rocha-mae; sem estrutura; compacidade muito grande; muito
duro; fechado; as zonas de rocha alterada
dao efervescência fraca com HCl; com
raras raizes médias.
Grau de humidade — pouco fresco.

Nota. — As linhas de fraqueza sao polidas ou brilhantes.

j^^Q

Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n." 59, 1969

CX)NDADO, Joao Luis Afonso — Micropedologia

1.2.3 — Caracterizagao

de alguns solos de Angola

analitica
Quadro 4 (a)
Dados fisicos e quimicos

Numero
da
amostra

15548
15549
15550
15551
15552
15553

< 2 mm
Profundidade
cm

Carbonates
em

> 2 mm

%
o

0- 2
2- 15
15- 35
35- 63
74-104
115-135

1
4
2
1
30

Areia grossa Areia fina

Limo

Ari^ila

%

%

%

%

11,8
11,1
11,8
11,8
9,2
42,7

24,4
20,4
19,7
19,2
19,2
15,1

14,0
12,3
16,6
12,6
11,8
5,3

49,5
53,8
53,5
53,6
58,7
35,9

Bases de troca m. e. /100 g
Numero
da
amostra

Profundidade
cm

pH
cm

H.p

15548
0- 2
15549
2- 15
15550 15- 35
15551 35- 63
15552 74-104
15553 115-135

6,9
7,2
7,0
8,1
7,5
7,1

Ca

Mg

K

Na

Soma
de
bases
m. e./
100 g

22,99
11,86
11,80
11,73
12,12
15,40

10,70
8,91
8,80
8,72
9,88
8,22

0,25
0,05
0,04
0,03
0,05
0,06

0,51
0,25
0,37
0,68
0,82
0,62

34,45
21,07
21,01
21,16
22,87
24,30

pH
em
KCl

5,7
5,4
6,0
6,2
5,9
6,0

Materia
organica

llvre

%

%

1,1
1,1
0,8
0,8
0,9,

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4

0,0
0,0
0,5
0,6
0,4
0,6

CapaciGrau
dade
de
de troca saturacatiónica
Sao
m. e./
%
100 g

35,12 98,1
22,89 92,0
22,12 95,0
22,29 94,9
27,22 84,0
24,30 100,0

c

N
total

organico

%

%
0,055
0,044
0,027
0,027
0,026

0,64
0,63
0,48
0,47
0,52

11,6
14,3
17,8
17,4
20,0

—

—

Dados analiticos referentes a argila ( < 0,003 mm)
Equivalentes moleculares %
Numero
da
amostra

Profundidade
cm

SiO^

^ ^ 3

Relagöes molcculares

F^aOs SiO^IAl^O^ J'/Og/RjOj

J/O2/R2O3 Fe^OJAl^O^

Capacidade
de
troca
^f203
catiónica
liTre
m. e./lOO g

%

pH7,0

—. —
15548
0- 2 —
15549
2- 15 __
—
15550 15- 35 —
—
15551 35- 63 0,785 0,296 0,029
15552 74-104 0,787 0,281 0,031
15553 115-135 —
— —

—
—.
—

—
—
—

—
—
—

—
—

2,66
2,80

27,07
25,39

2 42
2,52

0,10
0,11

—

—

—

—

0,87
0,87
0,88
0,85
0,82
0,81

58,91
60,55
54,90
66,31
58,53
59,47

(a) Obtido nos laboratories do Institute Superior de Agrenemia, onde funcionam o
Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de Angola e MoQambique.
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Quadro 5
Analise dos minerals pesados (fraceao < 0,42 mm)

T ^tnirm
n.»

53
55
56

Amostra

15549
15551
15552

Profuadidade
cm

Peixentógem
de minerals
opacos
na fracïSo
pesada

2- 15
35- 63
74-104

15
20
22

ComposigSo mineralógica centesimal da iracgao pesada transpatente

Epldoto

Hiperstena

3
2

75
78
78

Horncblenda Horncblenda
vcrde
castanha

20
17
19

4
1
1

Alterite

1
1

Quadro 6 (a)
Composicao mineralógica da argila
Amostra n.°

Profundidade (cm)

15549
15551
15552
15553

2- 15
35- 63
74-104
115-135

Composi^ao mineralógica

Mmi

Kj

Mmi

Kj

Mrrii Kg
Mmj Kj

(a) Obtido nos laboratórios do Instituto Superior de Agronomia, onde funci-o
nam o Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de Angola
e Mozambique.

1.3 — P. 5H/64 — Estrada Gambos-Cahama a 25,1 km da saida dos
Gambos.
Este perfil localiza-se no distrito da Huila e, atendendo a classificagao adoptada para os solos deste distrito (38), filia-se entre
os «SOLOS PARDO-AVEEMELHAiKDS SEMiARiDos, de rochas do complexo
gabro-plagioclasitico».
Mais recentemente (43), te,is solos passaram a ficar incluidos
sob a designagao de «ARIDIOOS (NORMAIS) PARDO-AVERMELHADOS»,
que sao «SOLOS AEIDICOS sem crosta calcaria e sem horizontes salines, sódicos ou sódico-salinos, mas com horizonte (B) ou B e com
112
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OU sem acmnulagöes de carbonato de calcio secundario; com subsolo
«pardo-avermelhado», «laranja» ou «vermelho», e raramente «pardo-avermelhado-escuro ou alaranjado», normabnente de textura média
e, menos frequentemente, de textura grosseira ou, pelo contrario,
fina» (43).
1.3.1 — Informagao gerdl
Geologia: «Complexo gabro-anortositico» (E. G. A., 1954) (45).
Litologia: a observagao (macroscópica e em lamina delgada)
da amostra R l l H / 6 4 , colhida junto ao perfil, indica tratar-se de um gabro.
Topografia: terreno com declive entre 1 e 2 %, em regiao de
relevo ondulado muito suave.
Vegetagao: mata bastante aberta, com diversas espécies, tendo-se identificado Cólophospermum Mopane (Kirk) Leonard e raramente Adansonia digitata L.
Erosao: muito evidente.
Clima: tropical, semiarido (D) em transigao para sub-hümido
seco (Cl), segundo a classificagao de Thornthwaite (35).
1.3.2 — Descrigao
Amostra

morfológica

Profundidade

15542

0-5

cm

15543

5-11 cm

Pardo palido (10YR6/3) (s); pardo-eseuro
(10YR4/3) ( h ) ; arenoso-franco a arenoso;
com pouco saibro de rocha, raro ferruginoso e a c i d e n t a l m e n t e quartzoso; sem
estrutura; compacidade pequena a minima;
brando; medianamente poroso a fechado e
pouco poroso; raras raizes finas.
Grau de humidade — muito fresco a seco.
Pardo (7,5YTl5/4) (s); pardo-avermelhado a
pardo-avermelhado-escuro (5YR4/4-3/4)
(h); franco-arenoso; com raro saibro de
rocha, quartzoso e ferruginoso; sem estrutura; compacidade pequena; friavel; pouco
a medianamente poroso, de poros muito
finos; poucas raizes finas e médias.
Grau de humidade — fresco.
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15544

11-35 cm

15545

35-55 cm

15546

55-75 cm

15547

75-110 cm

de alguns solos de Angola

Pardo (7,5YR5/4) (s); pardo-escuro (7,5YR
4/4) ( h ) ; argilo-arenoso; com pouco saibro
ferruginoso de roeha e quartzoso e pouco
cascalho de rocha e ferruginoso; fendilhamento vertical fino e junto das fendas estrutura anisoforme subangulosa, grosseira e
muito grosseira, forte; compacidade grande
a média; duro e muito duro; pouco poroso
a medianamente poroso, de poros muito
f inos; raras raizes finas e bastantes a algumas médias.
Grau de humidade — seco.
Pardo (10YR5/3) (s); pardo-amarelado a
p a r d o - e s c u r o (10YR5/4-4/4); argilo-arenoso a franco-argilo-arenoso com pouco
saibro de rocha, ferruginoso e quartzoso e
raro cascalho ferruginoso e de rocha; fendilhamento vertical pronunciado; estrutura
do mesmo tipo bastante menos evidente;
compacidade grande; duro e duro a muito
duro; pouco a medianamente poroso, de
poros muito f inos; aigumas a poucas raizes
médias.
Grau de humidade — seco,
Pardo-palido (10YR6/3) (s); pardo (lOYR
5/3) (h); semelhante a superior, incluindo
grandes manchas de rocha alterada.
Cinzento-claro (2,5YR7/2) (s); pardo-acinzentado (10YR5/2) (h); rocha bastante
alterada, mas conservando a sua textura
primitiva, apresentando acumulagöes de
material calcario pulverulento.

Nota. — Algum material ferruginoso parece ser de origem concrecionaria.

m
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1.3.3 — Caracterissagao analitica
Quadro 7 (a)
Dados tisicos e qufmicos
< 2 mm

Numero
da
atnostra

Profundidade
cm

15542
15543
15544
15545
15546
15547

0- 5
5- 11
11- 35
35- 55
55- 75
75-110

Numero
da
amostca

15542
15543
15544
15545
15546
15547

Profundidade
cm

0- 5
5- 11
11- 35
35- 55
55- 75
75-110

> 2 mm

%

Areia grossa Areia fina

1
1
3
2
2
4

pH
em

6,0
6,7
6,4
6,8
7,0
8,3

Limo

Argila

5,0
4,8
4,7
6,0
5,3
7,0

Materia

FfaOs

organica

llvre

%

%

%

%

%

%

%

59,5
53,1
31,1
30,6
33,9
47,8

31,3
23,4
18,2
19,0
27,9
27,5

1,5
1,5
2,6
8,0
13,4
13,4

7,0
21,4
46,6
39,7
22,8
7,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4

0,3
0,9
0,9
0,6
0,4

0,3
0,5
1,0
0,9
0,7
0,5

Bases de troca m. e. /100 g

pH
em
KCl

Carbonatos
em
CaCO^

Ca

iWg

K

Na

Sotna
de
bases
m. e./
100 g

1,51
4,12
7,06
9,11
8,16

1,34
2,36
3,48
4,19
4,15

0,16
0,17
0,08
0,03
0,03

0,03
0,12
0,23
0,26
0,47

3,04
6,77
10,85
13,59
12,81

—

—

—

—

—

—

Capacidade
de troca
catiónica
m. e./
100 g

Grau
de
saturaSao

3,43
8,15
11,19
14,18
12,81

88,6
83,1
97,0
95,8
100,0

0,033
0,049
0,055
0,034
0,022

—

—

—

•

N
total

c

organico

%

QN

%

%

0,20 6,1
0,50 10,2
0,51 9,3
0,34 10,0
0,23 10,5

—

—"

Dados analiticos referentes a argila ( < 0^002 mm)

Numero
da
amostra

Profundidade
cm

Equivalentes moleculares %

J/Oj

15542
15543
15544
15545
15546
15547

0- 5
5- 11
11- 35
35- 55
55- 75
75-110

A!,0,

Relagöes moleculares

F'203

,
0,322
0,315
0,316
0,316

0,031
0,031
0,027
0,029

—

—

—

«O2/R2O3

2,31
2,36
2,41
2,43

24,00
24,00
28,22
26,48

SiOJKp^ P'Psl^'-Pz

Total Livte

.

—

•

Capacidade
de troca
m.e./100g

SiOJAlp.^

.

0,744
0,744
0,762
0,768

%

• — •

2,11
2,15
2,22
2,23

—

0,10
0,10
0,09
0,09

4,95
4,93
4,35
4,68

—

2,40
2,07
1,70
1,44
1,20
1,02

pH7,0

30,86
28,75
30,72
32,42
31,35
32,23

(o) Obtido HOS laboratórios do Instituto Superior de Agronomia, onde funcionam o
Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de Angola e Mo9ambique.
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Quadro 8
Analise dos minerals pesados (fraccao < 0,42 mm)
U M cd

Composigao mineralógica centesimal da fraccao pesada transparcnte
O, «

°d
O

1

1

CU,

2

a

1

o
N

1

Bi

49

15542

0- 5

52

3

9

51

15544 11-35

63

3

25

2

52

15545 3 5 - 5 5

63

2

15

1

'S

na

S3

1

1

1

s

S

1

1

2

11 1
1

s

O

j

<:
4

75

1

s

1
1

<
3

3

1

8

56

1

1

1

1

8

66

3

2

Quadro 9 (o)
Coniposi$3o mineralógica total
Amostra n.

0,2 — 0,05 mm

15542

A d A g E p F 4 H H p M f Qgs T Z Z z

15544

E p Fg H H p Mf Qgg R T Z Zz

15545

E p F18 G H H p Mf Qsi R T Z Zz

Quadro 10 (&)
ComposisSo mineralógica da argila
Amostrft n.»

Profundidadc (cm)

15542

0-

15543

5- 11

5

ComposigSo mineralógica
K j Mm^
Ki Mmj

15544

11- 35

15545

35- 55

K i Mmj
K i Mmg

15546

55- 75

Kj

Mmj

16547

75-110

Ki

Mmj

(a) e (6) Obtidos nos laboratories do Institute Superior de Agronomia, onde funcionam o Centre de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de Angola e
Mogambique.

1.4 — P. 4H/64 — Estrada que, a 46,4 km da Chibia, parte da estrada
Chibia-Pocolo, a 0,75 km do seu imcio.
Este perfil localiza-se no distrito da Huila e, atendendo a classificagao adoptada para os solos deste distrito (38), filia-se entre os
«Fersialiticos laranja, de rochas do complexo gabro-plagioclasitico».
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Mais recentemente (43), tais solos passaram a ficar incluidos
sob a designagao de «TIPO-FERSIALIOOS CRÓMICOS», que sao «SOJJOS
FERSiALincos de textura média ou fina e com reserva mineral alteravel média a baixa que nao pode ser observada macroscopicamente;
com subsolo «vermelho», «pardo-avermelhado», «laranja», «alaranjado» ou, menos frequentemente, «amarelo» (43).
1.4.1 — Informagöo gerdl
Geologia: «Complexe gabro-anortositico» (E. G. A., 1954) (45).
Litologia: a observagao (macroscópica e em lamina delgada)
da amostra RlOH/64, colhida proximo do perfil, indica
tratar-se de um anortosito (^).
Topografia: terreno com declive de 1 % aproximadamente, em
regiao de relevo ondulado suave.
Vegetagao: savana muito arborizada (mata muito aberta), com
diversas espécies, tendo-se identificado Coïophospennum
Mopane (Kirk) Leonard, Acacia detinens Burch. e Dichrostachys glomerata Chiov.; estrato graminoso fino em
tuf os.
Clima: tropical sub-hümido seco (Ci), segundo a classificagao
de Thornthwaite (35).
Outros dados: a superficie do solo apresenta poucas fendas
finas e médias.
Presenga de bastantes afloramentos pequenos dispersos (plagioclasitos).
1.4.2 — Descrigao morfológica
Amostra

15536

(1)

Profundidadc

0-7

cm

Pardo (7,5YR5/4) (s); pardo-avermelhado-escuro (5YR3/4) (h); argiloso, com rarissimo saibro ferruginoso e acidentalmente
quartzoso; estrutura anisoforme subangulosa, fina e média, fraca a moderada; algumas fendas verticals finas e médias; compacidade média; duro; pouco poroso, de

A sua descrigao encontra-se no Apêndice II.
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15537

15538
15539

15540

15541

de alguns solos de Angola

poros muito finos e finos; com poucas raizes finas.
Grau de humidade — seco.
7-18 cm
Transigao.
18-59 cm Pardo-forte (7,5YR5/6) (s); laranja (5YR
4/8) ( h ) ; argiloso, com acidental saibro
(18-35 cm)
quartzoso; estrutura anisoforme subangulosa, fina e média, moderada (por vezes
(35-59 cm)
estrutura anisoforme s u b a n g u l o s a grosseira e muito grosseira, muito forte); algumas fendas verticals finas e médias, junto
das quais a estrutiu"a é muito mals evidente
(sendo muito pouco evidente nas restantes);
compacidade média a grande; duro a ligeiramente duro e duro; pouco a medianamente poroso, de poros muito finos e finos;
com raras concre§6es ferruginosas (procurar meihor na amostra); poucas raizes
finas e algumas médias.
Grau de humidade — seco.
59-112 cm
Pardo-forte (7,5YR5/6) (s); laranja (5YR
4/6) ( h ) ; argiloso; com rarissimo saibro
(70-100 cm)
quartzoso; estrutura anisoforme subangulosa, fina e média, moderada; com poucas
fendas verticals finas; compacidade média
a grande; ligeiramente duro e ligelramente
duro a duro; medianamente poroso, de poros
muito finos (com raras concretes ferruginosas) ; raras raizes finas e médias.
Grau de humidade — seco.
112-170 cm
Laranja (5YR5/6) (s); v e r m e l h o - e s c u r o
(2,5YR3/6) (h); argiloso; sem estrutura;
(120-150 cm)
compacidade grande; duro e duro a muito
duro; pouco poroso, de poros muito finos;
raras raizes médias.
Grau de htunidade—^seco.

Nota. — Esta ultima camada parece apresentar uma certa «textura de rocha». Nalgumas zonas apresenta mesmo rocha muito alterada nitidamente vlsivel.
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1.4.3 — Caracterizagao

de alguns solos de Angola

analitica
Quadro 11 (a)
Dados fisicos e quimicos
< 2 nim

Numero
da
amostra

15536
15537
15538
15539
15540
15541

Profundidade
cm

> 2 mm

%

0- 7
7- 18
18- 35
35- 59
70-100
120-150

Areia grossa Areia fina

0,3
0.2
0
1.0
0,5
0,2

%

%

4,1
2,1
2,1
22
2,2
2,1

10,6
5,8
7,6
6,3
8,1
10,7

Limo

%

9,8
7,1
13,4
16,6
21,0
21,4

73,1
83,5
75,2
73,5
68,4
64,5

Bases de troca m. e./lOO g
Numero
amostra

Profundidade
cm

pH
em

15536
0- 7
15537
7- 18
15538 18- 35
15539 35- 59
15540 70-100
15541 120-150

5,8
56
60
6,0
5,9
6,4

CJ

Mg

K

Nü

Soma
de
bases
m. e./
100 g

6,59
7,69
8,37
9,66
8,99
7,18

3,25
3,10
2,58
2,57
2,56
2,77

0,37
0,09
0,04
0,05
0,04
0,05

0,14
0,24
0,33
0,18
0,32
0,28

10,35
11,12
11,32
12,46
11,91
10,28

pH
em
KCI

4,5
46
49
52
5 1
51

Atgila

%

Carbonatos
cm
CaCOi

Materia
orqSnica

%

"%

%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,6
1,6
1,3
1,0
0,8

2,1

Capacidade
de troca
catiónica
m. e./
100 g

Grau
de
satura5ao

10,73
17,48
14,51
15,16
13,98
11,30

96,5
63,6
78,0
82,2
85,2
91,0

P^^Oz

—
9 *>

2,3
2,3
2,3

•

N
total

%

%

0,118
0,070
0,065
0,055
0,054
•

c
organico

C/AT

%

1,49
0,92
0,76
0,56
0,49

12,6
13,1
11,7
10,2
9,1

— —•

—

Dados analiticos referentes a argila ( < 0,003 mm)

Numero
da
amostra

Profundidade
cm

Equivaicntes molcculares %

Capacidade
de troca

Relasöcs molecularcs
livre

SiO^

^'A

l'hOs

0- 7
15536
15537
7- 18
15538 18- 35
15539 35- 59 0,720 0,343 0,026
15540 70-100 0,723 0,342 0,026
15541 120-150

SiO^IAIf>^ SiO^IFe^O^

2,10
2,11

27,69
27,81

SiO^IRp^ Fe^O^IAI^O^

1,95
1,96

0,08
0,08

%

m.e./lOOg
pH 7,0

2,68
2,57
2,61
2,50
2,57
2,46

12,97
16,33
19,41
15,84
18,68
28,38

(a) Obtido nos laboratórios do Institute Superior de Agronomia, onde funcionam o
Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de Angola e Mozambique.
Mem. Junta Invest. Ultram. 2." sér. n." 59, 1969
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Quadro 12

C

Percentagem de
minerals opacos
na fracgao pesada

Analise dos minerals pesados (fracgao < 0,42 mm)

1

1
r-1

44 15536 0- 7
46 15538 18- 35
48 15540 70-100

93
95
91

Composigao mineralógica centesimal da frac^ao pesada transparante
u

E
t3

3

o

1

1

62

3

65
75

<

H

1
ü

5

1
2

1

C

1

ö

a

2

3
2

3
2

1

15
6
10

s

a

o
o

TJ

o
M

(3

a

<

1

6
7
3

1

1

2

o

<

3
7
5

1
5
2

Quadro 13 (a)
Composigao mineralógica total
Amostra n.o

15536
, 15538
1 15540

0,2 — 0,05 mm

2 — 0,2 mm

E p F20 H Mf, Q,2 Z
E p F,2 H :\If5 Q5, Z

Ad Ag B E p F22 G H H p Mfio Q^, T Z Zz
Ad E p E t F23 G H H p Mfg Qr,8 T Z Zz
E p E t F33 H Hp Mf„ Q/,0 R Z Zz

Quadro 14 (&)
Composicao mineralógica da argila
Amostra n.°

Profuadidade (cm)

15536
15538
15540
15541

0- 7
18- 35
70-100
120-150

Composigao mineralógica

Kj
Kj
K,
Kj

Mm3
Mm3
Mm 3/2
llmj

(a) e (6) Obtidos nos laboratórios do Institute Superior de Agronomia, onde fun•oionam o Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de Angola e
Mogambique.

1.5 — P. lHb/64 — Estrada Cuima-Caconda a 5,6 km da povoagao do
i
Cuima, 135 m a ocidente da estrada e cerca de 100 m
;
antes do perimetro florestal.
Este perfil localiza-se no distrito de Huambo e, atendendo a
classificagao adoptada para os solos deste distrito (39), filia-se
entre os «SOLOS FKACAMENTE FERRALICOS VERMELHOS, predominantemente de rochas eruptivas basicas».
A designagao de «FRACAMENTE FERRALICOS VERMELHOS é ainda
mantida na Carta GeneraZizada dos Solos de Angola (3." Aproximacao)» (43) e refere-se a uma divisao taxonómica, dentro dos Solos
120
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Perraliticos, com nivel que corresponde sensivelmente ao de pequeno
grupo. Sao «SOLOS PERRALITICOS denotando consistência friavel a
firme em todo ou em parte do perfil, e com horizontes de textura
média ou fina nos quais a argila tem relagao molecular SiOsMZaOa
superior a 1,3 e capacidade de troca catiónica usualmente inferior
a 10-15 mas superior a 5 m. e./lOO g; com subsolo «laranja», «pardo-avermelhado», «vermelho» ou «vermelho-escuro» (43).
T.5.1 — Informaqao geral
Geologia: «Granitos, granodioritos e quartzodioritos (antecambricos e nao datados)» e «Granitos pórfiros e porfiritos (antepérmicos)» (E. G. A., 1954) (45).
Litologia: a observagao (macroscópica e microscópica) da
amostra R3Hb/64 ('), colhida num pequeno afloramento
a 300 m do perfil, na direcgao SW (^), indica tratar-se de
uma rocha metamórfica, a meio caminho entre um «prasinite» e um anfibolito.
Töpografia: terreno praticamente sem declive, em regiao de
relevo ondulado suave.
Vegetagao: savana arborizada com Brachystegta Hockii De
Wild., Casskt angolensis Welw. e Brachystegia sp.
'• Clima: tropical-quente a tropical, hümido (Bo), segundo a classificagao de Thornthwaite (35).
1.5.2 — Descrigdo
Amostra

morfológica

Profundidadc

15514

0-5

cm

i
j
'
'
I
15515

(1)
(2)

5-12 cm

Pardo-avermelhado-escuro (5YR3/4) (s); vermelho-escuro (2,5YR3/2) (h); argiloso;
estrutura anisoforme subangulosa, muito
fina e fina, fraca; compacidade pequena;
ligeiramente dura; pouco poroso, de poroe
muito finos e finos; com bastantes raizes
finas e algumas médias.
Grau de humidade — seco.
Vermelho-escuro (2,5YR3/6) (s); vermelho-escuro (2,5YR3/6) (h); argiloso; estrutura anisoforme subangulosa, muito fina e

A sua descrigao encontra-se no Apêndice II.
Na mesma direcgao, a 1600 m encontrou-se granito
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fina, fraca; compacidade pequena a média;
friavel; pouco a medianamente poroso, de
poros muito finos; com bastantes raizes
finas e algumas médias.
Grau de humidade — fresco a pouco fresco.
Transigao, mas mais parecido com o seguinte.
Vermelho-escuro (2,5YR3/6) (s); vermeUio-escuro (2,5YR3/6) ( h ) ; argiloso; sem estrutura; compacidade pequena; muito friavel; medianamente poroso, de poros finos;
com algumas raizes finas e médias e raras
grossas.
Grau de humidade — fresco a hümido.
Vermelho-escuro (2,5yR3/6) (s); vermelho-escuro (2,5YR3/6) ( h ) ; argiloso; sem estrutura; compacidade pequena a minima;
muito friavel; medianamente poroso, de
poros muito finos; poucas raizes finas e
algumas médias.
Grau de humidade — fresco a hümido.

12-26 cm
26-58 cm

58-170 cm
15518 (58-88 cm)
15519 (88-118 cm)
15520 (118-145 cm)
15521 (145-170 cm)

Nota. — Uma sondagem a 120 cm no fimdo da cova continua a
revelar aspecto semelhante.
1.5.3 — Caracterisagao

analitica
Quadro 15 (a)
Dados fisicos e qufmicos

Nümeto
da
amostra

Profundidade
cm

15514
0- 5
15515
5- 12
15516 12- 26
15517 26- 58
15518 58- 88
15519 88-118
15520 118-145
15521 145-170

< 2 mm

>2mm

%
0
0
0
0
0
0
0
0,6

Areia grossa Areia fina

Limo

Aft^ila

%

%

%

%

7,1
5,2
5,4
4,4
4,4
4,6
4,8
4,3

27,3
24,3
22,9
22,2
21,2
22,4
22,4
21,2

19,5
11,6
10,9
10,9
14,2
16,0
13,1
12,9

41,5
56,5
58,3
62,3
59,4
58,5
60,3
61,1

Rclagao
limo/argila

Carbonates
em
CaCO,

Materia
orqdnica

0/

% '
0,460
0,205
0,186
0,174
0,239
0,273
0,217
0,211

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

R,0,
livrc

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

—
—

5,1
5,0
5,9
6,2
6,6
6,8
7,4
7,0

(a) Obtido nos laboratórios do Instituto Superior de Agronomia, onde funeionain o
Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao do Pcdologia de Angola e Mogambique.
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Quadro 15
Numero
da
amostra

Profundidade
cm

pH
em

15514
0- 5 6,1
15515
5- 12 5,6
15516 12- 26 5 2
15517 26- 58 5 7
15518 58- 88 5 5
15519 88-118 5 2
15520 118-145 5,2
15521 145-170 5,2

(continuagao)
CapaciSoma
Grau
dade
de
de
de troca
bases catiónica satuxam. e./
?ao
m. e./
100 g
100 B
%

Bases de troca m. e./100 g

pH
em
KCl

5,5
46
4,6
4,5
4.7
4,5
4,7
4,7

de alguns solos de Angola

O

Mi

K

Na

8,28
1,90
1,24
0,40
0,27
0,40
0,48
0,41

2,70
1,33
0,50
0,45
0,23
0,36
0,36
0,55

0,75
0,13
0,10
0,04
0,06
0,03
0,06
0,07

0,08 11,81 17,43
0,06 3,42 9,26
0,08 1,92 7,07
0,12 1,01 7,18
0,29 0,65 5,53
0,04 0,83 6,08
0,11 1,01 5,33
0,16 1,19 6,46

67 8
36 9
27,2
14,1
11,8
13,7
18,7
18,4

c

N
total

orginico

%

CjN

%

0,204
0,106
0,062
0,048
0,023
0,016

4,12
1,88
1,18
0,60
0,34
0,24

20,2
17,7
19,0
12,2
14,8
15,0

—
—

—
—

—
—'

Dados analiticos referentes a argila ( < 0,002 mm)

Numero Profundi"
dade
amostra
cm

Equivalentes moleculares %

SiO^

15514
15515
15516
15517
15518
15519
15520
15521

^aOs F'Pz SiOJAlp.j^ SiOJFtp^

0- 5
5- 12
12- 26
26- 58
58- 88 0,519 0,304 0,123
88-118 0,520 0,305 0,124
118-145
145-170

R,03

Kelagöes moleculares

1,71
1,70

j-yOj/R^Og

4 22
4,19

%
F'Ps'Alps

1,22
1,21

0,40
0,41

Total

Capacidadc
de troca
catiónica
m.c./lOOg

Livre

pH7,D

14,08 13,32
14,08 12,95
11,83
7,94
14,63 10,83
5,93
19,65 14,38
19,85 14,63 9,68
14,50
5,95
14,13 14,47

Quadro 16
An&llse dos minerals pesados (fracgao < 0,42 mm)

-il
H

c

d
2

1"

a
3

<

1

24
26
30

15515
15517
15521

5- 12
26- 58
145-170

Composigao mincralógica centesimal da fracgao pesada transparente

a
i

g

gil
PL,

96
95
90

1

o

i2

1

3
3
8

50
73
65

?
6
6
8

27
4
9
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s

1
1
1
1

1

p

—
1

1
1
2

4
7
5

o

1?

—
—

u

i 1
3
.S
O

2

—
—

<
5
5
1
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Quadro 17 (a)
Composi^o mineralógica total
Amostra n.°

15515
15517
15521

0,2 — 0,05 mm

Ad E p Fp G Mfj Qp R T Z Zz
Ad Fp G JVIfj Qp B T Z Zz
Ad D Fp G Mfj Qp R T Z Zz

Quadro 18 (&)
Composiïjao mineralógica da argila
Amostra n.*>

Profundidade (cm)

Composisao mineralógica

15514
15515
15517
15519
15521

0- 5
5- 12
26- 58
88-118
145-170

Ki
K i Hma
K i Hnia
K i HiHj

K i Hm^

(a) e (6) Obtidos nos laboratórios do Institute Superior de Agronomia, onde fun•cionam o Centro de Estudos de l'edologia Tropical o a Missao de Pedologia de Angola e
Mozambique.

1.6 — P . 9Cs/64 — Colonato da Cela — a 3 km do P. 381/60 (i).
Este perfil localiza-se no distrito de Cuanza-Sul e, atendendo
a classificagao provisória adoptada para os solos deste distrito (40),
filia-se entre os «SOLOS PERKAIJCX)S ARGILACEOS VEEMELHOS, de granodioritos», «intergrade» para «SOLOS PARAFERRALITICOS».
A designagao de «SOLOS FERRALICOS ARGILACEOS VERMELHOS»
engloba as unidades-solo designadas por «FRACAMENTE FERRALICOS
VERMELHOS» e «FERRALICOS Tfpicos VERMELHOS» na Carta Generalizada dos Solos de Angola (3." Aproximagao) (43). O perfil em

(1) C. POETAS (1962) fez o estudo deste perfil no seu «Relatórlo Final
do Curso de Elngenheiro Agrónomo»: Sobre os Minerals da Areia de Alguns
Solos da Cela (Angola) (48). Mais recentemente (1964), C. PORTAS e A. FUETADO apresentaram o referido trabalho, após revisao e actualizagao, na publicagao «Estudos, Ensaios e Documentos», n." 315, da Junta de Investigagöes do
Ultramar (49).

12-^
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estudo devera assim, e em principio, constituir um caso de transiQao entre «SOLOS FRACAMENTE PERRALICOS VERMELHOS» (^) e «SOLOS
PARAirERRALITIOOS» (^).

1.6.1 — Informacao

geral

Geologia: «Granitos, granodioritos, quartzodioritos» (E. G. A.,
1954) (45).
Litologia: a observaqao (macroscópica e microscópica) da amostra A.1/60, colhida em afloramento proximo do perfil, e
a classificagao parametral das rochas eruptivas segundo
LACROIX, permitem designa-la como «pórfiro granitico
caleoalcalino monzonitico» — C PORTAS e A. FÜRTADO
(1964) (49).
Topografia: sopé da encosta de um monte, de 1 5 % de declive,
em regiao de relevo ondulado suave em que se destacam
montes.
Vegetagao: mata aberta, de porte baixo e medio.
Qima: tropical sub-hümido chuvoso (Cj) (35).
1.6.2 — Descrigao

morfölógica

Amostra

Profundidade

15565

0-11 cm

15566

11-25 cm

Pardo a pardo-escuro (10YI15/3-4/3) (s) ;
pardo-acinzentado muito ^ c u r o a pardo
muito escuro (10YR3/2-2/2) (h); argiloso;
com materia organica; anisoforme subangulosa, muito fina, moderada; compacidade
pequena a média; muito friavel a friavel;
com muitas raizes finas e algumas médias.
Grau de humidade — hümido.
Pardo (7,5YE,5/4) (s); pardo-avermelhado-escuro (5YR3/4) (h); argiloso; observando-se pequenos agregados que se desfazem
com certa dificuldade quando amassados
com agua; estrutura anisoforme subangu-

(1) C?U3a descrigao geral ja foi feita anteriormente.
(2) O conceito inerente a estes solos encontra-se expresso na
Generaïisada dos Solos de Angola (S." Aproximagdo)
(43).
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.° 59, 1969

Carta

125

OONDADO, Joao Luis Afonso — Micropedologia

I

15567

25-47

15568

47-87

15569

87-160

i

i
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losa, muito fina, moderada; superficies briIhantes que parecem ser «clay skins»; compacidade média; friavel; com bastantes raizes finas e algumas médias e grossas.
Grau de humidade — hümido.
Amarelo-avermelhado a pardo-forte (7,5YR
6/6-5/6) (s); pardo-avermelhado (5YR4/4)
(h); argiloso; sentindo-se grumos que se
desfazem com dificuldade quando amassados com agua; estrutura anisoforme subangulosa e angulosa, muito fina, moderada;
com superficies brilhantes que parecem
«clay skins», distinguindo-se bem no espago
deixado pelas raizes; compacidade média;
friavel; com algumas raizes finas e poucas
médias e grossas.
Grau de humidade — hümido.
Pardo-forte (7,5YR5/6) (s); laranja (5YR
4/6) (h); argiloso; sentindo-se grumos que
se desfazem com dificuldade quando se
amassa a terra com agua; esboga ^ t r u t u r a
anisoforme angulosa e subangulosa, mmto
fina, fraca a moderada; com peliculas brilhantes que parecem «clay skins»; compacidade média; friavel; raras raizes finas,
médias e grossas.
Grau de humidade — hümido.
Amarelo-avermelhado (7,5YR6/6) (s); laranja (5YR5/6) (h); argiloso; sentindo-se
agregados semelhantes acfö descritos anteriormente; sem estrutura; ou estrutura anisoforme angulosa, muito fina, fraca; com
peliculas brilhantes que parecem ser «clay
skins»; compacidade média; friavel com
algims nücleos de cor mais viva e com consistência mais elevada; raras raizes finas,
médias e grossas.
Grau de humidade — hümido.

i

I
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1.6.3 — Caracterizacao analitica
Quadro 19 (a)
Dados fisicos e quimicos

Numero
da
amostta

< 2 mm
> 2 mm
/o
Areia grossa Areia fina
Limo
%
%
%

Profundidade
cm

Relajao
limo/argila

Argüa
%

Carbonates
em
CaCO„

Materia
organica

livre

%

%

%

15565^

0- 11

0

1,5

31,5

35,6

15,1

0,0

4,4

_-

15566

11- 25

0

1,8

34,6

27,0

40,2

0,674

0,0

2,1

2,6

15567

25- 47

0

0,9

32,5

27,6

41,9

0,658

0,0

1,6

2,5

15568

47- 87

0

0,9

30,6

30,5

40,1

0,760

0,0

0,7

2,8

15569

87-160

0

1,0

23,6

27,3

47,5

0,575

0,0

0,5

2,8

Profundidade
amostra
cm

Numero

15565

0- 11

pH
cm
H„0

pH
em
KCl

Na

Soma
de
bases
m. e. /
100 g

Capacidadc
de troca
catiónica
m. e./
100 g

Bases de troca m. e. /100 g

Ca

Mg

K

Grau
de
saturaSao

C
organico
%

N
total
%

%

CjN

6,20

5,60

6,40

2,85

1,07

0,09

10,41

12,72

84,5

0,148

15566

11- 25 6,05

4,75

2,83

1,24

0,35

0,23

4,65

7,98

58,3

0,077

1,23

15567

25- 47

4,45

0,81

1,34

0,21

0,09

2,45

5,37

45,6

0,062

0,92 14,8

15568

47- 87

5,15

4,40

0,79

0,83

0,21

0,14

1,97

5,98

32,9

0,041

0,43 10,5

15569

87-160

5,55

4,35

0,82

0,92

0,14

0,09

1,97

6,22

31,7

0,028

0,29 10,4

%

CapacidaJe
de troca

5,65

Dados analiticos ref erentes a argila

Numero Profundidadc
amostra
cm

liquivalcntes moleculares %

2,58 17,4
16,0

( < 0^003 mm)

Relagöes moleculares

m. e./lOOg
SiO^

.4/,0,

P'sOa SiOJA/^Og SiO^IFc^Os «O2/R2O3 Fe^OJAI^O^ Total Livre

p H 7,0

15565

0- 11

5,86

13,66

15566

11- 25

5,86

13,41

15567

25- 47

5,86

9,54

15568 47- 87 0,634 0,328 0,049

1,93

12,94

1,68

0,15

7,88 6,53

9,92

15569

1,96

14,33

1,72

0,14

7,05 6,56

10,67

87-160 0,645 0,329 0,045

(a)

Obtido nos laboratórios do Instituto Superior de Agronomia, onde funoionam o

Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de Angola e Mojambique.
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Quadro 20
Analise dos minerais pesados (fraccao < 0,43 mm)

lamina
n.°

68
70
72

Percentagem
Amostra Pro fund :- de minerals
d^de
opacos
n."
cm
na fraccao
pesada

15565 0- 11
15567 25- 47
15569 87-160

71
85
74

Composigao mineralógica centesimal da fracgao pesada transparente
Turmalina

Zircao

Andaluzitc

15
8
4

39
42
76

1

Zoizite

Epïdoto

o

37
43
18

1

Hipers- Homeblenda Alterite
tena
verdc

1

2

4
5

2

Quadro 21 (a)
Composigao mmeralógica total
Amostra nfi

15565
15567
15568
15569

2 — 0,2 mm

EpFgMfQgiRT
EpFi2MfQ8,R
EpFi„MfQ8,R
EpFi.MfQsjT

0,2—0,05 mm

0,05 — 0,02 mm

EpFjHMfQgjRTZZz
EpFjHMfQg^RTZZz
EpF^HMfQjjTZ
E p F , H Mf Q92 R T Z

EpFjHMfQgjRTZ
E p F5 H Mf Qgj R T Z
E p F , H Mf Q92 R T Z
EpFjMfQgiRTZ

Quadro 22 (&)
Composicao mineralógica da argila
Amostra n.°

Profundidadc vcm)

Composisao mineralógica

15565
15566
15567
15569

0- 11
11- 25
25- 47
87-160

K , Mi 2/3
K i Mi,
Kj Mij
KiMij

(a) e (6) Obtidos nos laboratórios do Institute Superior de Agronomia, onde funcionam o Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de Angola e
Mogambique.
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1.7 — P. 7Hb/64 — Centro de Estudos da Chianga, 2 km a ENE dos
laboratórios.
Este perfil localiza-se no distrito de Huambo e, atendendo a
classif icagao adoptada para os solos deste distrito (39), f ilia-se entre
os «SOLOS FERRALioos TiPioos VERMELHOS, de rochas lavicas».
Mais recentemente (43) passam a ficar incluidos sob a designaQao de «FERRALIOOS TIPIOOS (NAO HÜMIOOS) VERMELHOS», que sao
«SOLOS FERRALIOOS denotando consistência muito friavel ou friavel
em todo ou em parte do perfil e com horizontes de textura média
OU fina nos quais a argila tem relagao molecular 8i02/Al.,03 inferior
a 1,3, inclui teores de gibsite frequentemente elevados e tem capacidade de troca catiónica usuahnente inferior a 5 m. e./lOO g, que nao
apr^entam o teor de materia organica necessario na espessura
requerida para serem considerados hümicos; com subsolo «laranja»,
«pardo-avermelhado», «pardo-avermelhado-escuro», «vermelho» ou
«vermelho-escuro» (43).
1.7.1 — Informagao geral
Geologia: «Granitos, granodioritos e quartzodioritos (antecambricos e nao datados)» (E. G. A., 1954) (45); «Brecha vulcanica» (MONTEIRO MARQUES, 1963) (44).
Litologia: a observagao (macroscópica e em lamina delgada)
da amostra R12Hb/64, colhida em afloramento perto do
perfil, indica tratar-se de um «complexo de microssienito
nefelinico-brecha vulcanica» (^).
Topografia: encosta com declive de 4 % aproximadamente, em
regiao de relevo ondulado suave.
Vegetagao: floresta clara, sendo dominante a associagao Berlinea-Brachysteffia-Combretum.
Clima: temperado quente hümido ( B J , segundo a classificagao
de Thornthwaite (35).

(1)

A sua descrigao encontra-se ao Apêndice II.
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1.7.2 — Descrigöo morfölógica
Amostra

Profundidadc

15554

0-9

15555

9-18 cm

15556

18-40 cm

15557

40-96 cm

15558

96-177 cm

130

cm

Pardo-avermelhado a pardo-avermelhado-escuro (5YR4/4-3/4) (s); pardo-avermelhado-escuro (5YR3/4) (h); argilo-arenoso a
argiloso; sem ^ t r u t u r a ; compacidade pequena; muito friavel; medianamente poroso;
com bastantes raizes finas.
Grau de humidade — fresco.
Pardo-avermelhado (2,5YR4/4) (s); pardo-avermelhado-escuro (2,5YR3/4) ( h ) ; argiloso a argilo-arenoso; sem estrutura; compacidade pequena; solto e muito friavel;
medianamente poroso; com bastantes raizes finas.
Grau de humidade — fresco.
Laranja (5YR4/6) (s); laranja (5YR4/6)
(h); argiloso; sem estrutura; compacidade
pequena; brando e solto; medianamente
poroso; com algumas raizes finas, poucas
médias e raras grossas.
Grau de humidade — pouco fresco.
Vermelho a vermelho-escuro (2,5YR4/6-3/6)
(s); vermelho-escuro (2,5YR3/6) ( h ) ; argiloso; sem estrutura; compacidade pequena
a média; brando e ligeiramente duro; medianamente poroso; com poucas raizes finas
e raras médias e grossas.
Grau de humidade — pouco fresco.
Laranja (5YR4/6) (s); laranja (5YR4/8)
(h); argiloso; com saibro e cascalho de
rocha vulcanica pouco alterada e de material lateritico; sem estrutura; compacidade
muito pequena; muito friavel; medianamente poroso; com raras raizes finas, médias e grossas.
Grau de humidade — fresco.
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Quadro 23 (a)
Dados fisicos e quimicos

Numero
amostra

15554
15555
15556
15557
15558

Numero
da
amostra

Profundidade
cm

0- 9
9- 18
18- 40
40- 96
96-177

Profundidade
cm

15554 0- 9
15555 9- 18
15556 18- 40
15557 40- 96
15558 96-177

< 2 mm
>2mm

%

Areia grossa Areia fina

4
2
3
2
12

pH
em

5,9
5,4
5,2
5,5
5,8

pH
cm
KCl

4,8
4,4
4,3
4,5
4,7

Limo

Argik

%

%

%

%

17,5
16,1
15,2
13,2
16,4

18,2
21,4
18,9
20,9
18,2

15,5
16,0
14,2
18,9
17,1

42,8
45,5
51,2
45,2
48,3

Bases de troca m. c/lOO g

ReIa;5o
limo/argila

Car bona tos
em
C.CO3

Mati-ria
organica

%
0,365
0,351
0,277
0,417
0,354

Ca

Mg

K

Na

Soma
de
bases
m. e./
100 g

2,43
0,90
0,65
0,34
0,32

3,57
1,35
1,29
1,00
1,00

0,95
0,26
0,20
0,12
0,20

0,14
0,11
0,24
0,11
0,09

7,09
2,62
2,38
1,57
1,61

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Caoaci- Grau
dade
de
de troca saturacatiónica
930
m. e./
%
100 g

15,74
10,64
11,58
8,27
5,96

45,0
24,6
20,6
19,0
27,0

^'2^3

%

%

5,4
3,0
1,8
1,2
0,5

3,2
2,36
2,67
2,63
3,24

N
total

%

c
org4nico

C/w

%

0,189 3,13 16,6
0,106 1,72 16,2
0,069 1,05 15,2
0,044 0,69 15,7
0,018 0,27 15,0

Dados analiticos referentes a argila ( < 0,003 mm)

Numero
amostra

Profundidade
cm

Equivalentes moleculares %

S,0^

^A

R„03

15554 0- 9
15555 9- 18
—
15556 18- 40
—
15557 40- 96 0,514 0,304 0,098
15558 96-177 0,510 0,306 0,097

Capacidade
de troca

Rela^öes moleculares
livre

1

SiO.JAI„03

R2O3M/2O3

%

m.c./100g
pH7,0

—
—

—
—

.—
—
—

—.
—
—

1,69
1,67

5,24
5,26

1,28
1,27

0,32
0,32

9,58
10,00
9,41
8,29
10,10

13,23
13,15
11,48
10,33
11,46

(o) Obtido nos laboratórios do Institute Superior de Agronomia, onde funcionam o
Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de Angola e Mozambique.
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Quadro 24
Analise dos minerais pesados (fracgao < 0,43 mm)
L'imina
n."

Amostra
a."

Profundidade
cm

57
59
61

15554
15556
15558

0- 9
18- 40
96-177

Percentagem
Composi^io mineialógica centesimal da fracijao pesada transparcntc
de minerais
opacos
na fracgao Turmalina
Epidoto
Zircao
Rütilo
Distena
Alterite
pesada

1

85
82
79

68
50
45

2

15
18
20

1

5
13
10

11
18
23

Quadro 25 (a)
Composi^ao mineralógica total
Amostra n.»

0,2—0,05 mm

15554
15556
15558

E p Fjs Mfs Q39 R T Z
D E p Fss Mfj Q39 R T Z
E p F59 Mf, Q36 R T Z

Quadro 26 (b)
Composigao mineralógica da argila
Amostra n."

Profundidade (cm)

ComposIgSo mineraK^gica

15554
15555
15556
16557
15558

0- 9
9- 18
18- 40
40- 96
96-177

KiMi,
K i Mi,
Ki Mig Intg
K i Mig Intg
Kj Mig Intg?

(a) 6 (6) Obtidos nog laboratories do Instituto Superior de Agronomia, onde fimcionam o Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de Angola e
Mogambique.

1.8—^P. 142C/64 — Estrada que sai da estrada Macondo-Lumbala
e que segue para Mussumba e fronteira da
Rodésia a 10,5 km do cruzamento.
Este perfil locali?a-se no distrito do Moxico e, atendendo a classificagao provisória adoptada para os solos deste distrito (42),
filia-se entre os «SOLOS PSAMO-FERRALICOS VERMELHOS, de sedimentos nao consolidados reeentes, plistocénicos ou do Kalahari superior».
Aos «SOLOS PSAMO-FEKRALIOOS V E R M E L H O S » corresponde a
seguinte descrigao geral: «SOLOS FERRALITICOS com textura grosf 3g
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seira (geralmente menos de 15 % e, frequentemente, menos de 10 %
de argila a qualquer profundidade) e com subsolo tao ou mais vermelho do que lOYR; com subsolo «laranja», «pardo-avermelhado»,
«vermelho» ou «vermelho-escuro» (43).
1.8.1 — Informagao geral
Geologia: «Kalahari» (E, G. A., 1954) (45); «Série de Macondo»
(S. G. M.) (50).
Ltitologia: sedimentos nao consolidados grosseiros.
Topografia: topo de uma elevagao com as vertentes de declives
acentuadas, em regiao de relevo pouco ondulado.
Vegetagao: mata de porte irregular pouco densa, sendo dominante a associagao
Berlinea-Brachystegia-Combretum.
Clima: tropical, hümido ( B J , segundo a classificagao de Thomthwaite (35).
1.8.2 — Descrigao
Amostra

morfólógica

Profundidade

15328

0-10 cm

15329

10-31 cm

15330

31-66 cm

Pardo (7,5YR5/4) (s); pardo-escuro (7,5YR
3/2) ( h ) ; arenoso; sem estrutura; compacidade minima; solto; com bastantes raizes
finas, algumas médias e raras grossas.
Grau de humidade — seco.
Pardo-avermelhado (5YR5/4) (s); pardo-avermelhado-escuro (5YR3/4) (h); arenoso; sem estrutura; compacidade minima
a pequena; solto e brando; pouco poroso,
de poros muito fines; com algumas a bastantes raizes finas, poucas médias e raras
grossas.
Grau de humidade — seco.
Laranja (5YR5/6) (s); v e r m e l h o - e s c u r o
(2,5YR3/6) (h); arenoso; sem ^trutxu-a;
c o m p a c i d a d e pequena; brando e solto;
pouco poroso, de poros muito finos; com
algumas raizes finas, poucas médias e raras
grossas.
Grau de humidade — seco.
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15331

66-105 cm

15332

105-140 cm
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Laranja (5YR5/6) (s); v e r m e l h o - e s c u r o
(2,5YR3/6) (h); arencöo; sem estrutura;
compacidade pequena; brando; pouco poroso, de poros muito finos; oom poucas raizes finas, raras médias e grossas.
Grau de humidade — seco.
Vermelho (2,5YR5/6) (s) com tom vermelho
(2,5YR4/8) (s); vermelho (2,5YR4/6) a
vermelho-escuro (2,5YR3/6) ( h ) ; arenoso;
sem estrutura; c o m p a c i d a d e p e q u e n a ;
brando e solto; pouco poroso, de poros muito
finos; com poucas raizes finas e raras
médias.
Grau de humidade — seco a pouco fresco.
Semelhante a camada anterior.

15333 140-175 cm
1.8.3 — Caracterizagao

analitica
Quadro 27 (a)
Dados fisicos e quimicos

Nümeto
Profundidade
da
cm
amostira

15328
15329
15330
15331
15332
15333

0- 10
10- 31
31- 66
66-106
105-140
140-175

Numero
da
amostra

Profundidade
cm

< 2 mm

Carbonates
era

> 2 mm
0/

Areia grossa

Arcia fina

0
0
0
0
0
0

41,0
32,4
39,9
42,7
32,2
44,1

50,7
60,6
52,2
48,1
58,2
46,2

Limo

%

Bases de troca m. e./100g
pil
cm

«2°

15328
0- 10 6,6
15329 10- 31 6,5
15330 31- 66 5,5
15331 66-105 5,9
15332 105-140 6,5
15333 140-175 6,1

pH
em
KCf

5,5
5,0
4,3
4,7
5,0
4,9

C„

Ms

K

iVa

3,30
0,46
0,37
0,42
0,42
0,37

0,84
0,50
0,31
0,33
0,33
0,31

0,19
0,10
0,09
0,17
0,08
0,07

0,06
0,06
0,02
0,10
0,06
0,04

%

%

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

5,5
6,4
6,4
8,5
9,2
8,6

Soma
de
bases
m. c./
100 g

Capacidadc
de troca
catiónica
m. e./
100 g

4,39
1,12
0,79
1,02
0,89
0,79

5,94
2,17
1,97
1,76
1,66
1,63

Mattóa
orcAnica

^^^203
livre

1,9
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1

0,52
0,51
0,63
0,73
0,72
0,69

'%

Argik

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Gr^u
de
saturai«o

N
total
0/

%
73,9
51,6
40,1
58,0
53,6
48,5

0,57
0,022
0,016
0,013
0,007
0,006

%

C
organico

QN

%

0,91 16,0
0,26 11,8
0,13 8,1
0,08 6,2
0,05 7,1
0,06 10,0

(o) Obtido nos laboratórios do Instituto Superior de Agronomia, onde funcionam o
Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de Angola e Mogambique.
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Quadro 27

(continuagao)

Dados anaUticos referentes a argila ( < 0,003 m m )

Numero
da
amostra

Profundidade
cm

Equi valentes molcculares %

J/Og

^'203

Kela^öes molcculares

SiO^IAlps SiO^'Fep^ SiO^IR^O^

p'A

15328
0- 10
15329 10- 31
15330 31- 66
15331 66-105
l.'>332 105-140
15333 140-175 0,640 0,328 0,058

1,95

Fe^O^Al^O.,

1,66

11,03

Capacidadc
de troca
cation ica
Total Livre m. e./100 g
pH7,0

%

0,18

5,56
6,10
5,63
6,88
6,66
9,08 5,85

17,61
9,32
11,92

10,49

Quadro 28
Analise dos minerals pesados (fraceao < 0,43 ram)

-81
0^

d

J
1
7
9
12

c

•D
'S

i

1i

1

u

Composi^ao minera ógica cemesima] da frac^ac pesad transparentc

0

1

1

19
16
16

55
60
65

24
26
27

12
8
8

12
10

'

a

3

2

n

15328
0- 10
15330 31- 66
15333 140-175

12
10
5

a

a

"o

a

a

15
16
21

J 10

•N

2

1
4
1

'H

S

v5

—

1
1

2

s

—

5
4
7

•S
S:
2
3
2

9

Quadro 29 (a)
Composigao mineralógica total
Amostra n,°

0,2 — 0,05 mm

15328
15330
15333

Ad D Mf Qgg R T Z Zz
Ad D G Mf Qgg R S T Z Zz
AdDGMfQgjRTZZz

Quadro 30 (&)
Composigao mineralógica da argila
Amostra n.°

Profundidade (cm)

15328
15330
15333

0- 10
31- 66
140-175

Composi^ao mineralógica
Ki

Mm3

G03

Ki

Mmg

G03

Kj

Mmj

G03

(a) e (6) Obtidos nos laboratories do Instituto Superior de Agronomia, onde
funcionam o Centro de Estudos de Pedologia Tropical e a Missao de Pedologia de
Angola e Mozambique.
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Apendice II

DESCRigAO DAS ROCHAS
II.l — P . 4H/64
Amostra de rocha RlOH/64 (colhida num pequeno afloramento
junto ao perfil).
Descrigao (^):
Macroscöpicamente a rocha tem um aspecto granular de cor
cinzento-sombra. A olho nu, nao se reconhecem de facto senao
feldspatos.
Em lamina dëlgada, a rocha apresenta uma estrutura do tipo
granular, onde as plagioclases sao os ünicos feldspatos em presenga.
Os minerals maficos apresentam-se com pequenas manchas intersticiais (em relagao as plagioclases predominantes) e sao constituidos,
pelo menos, por duas espécies de piroxenas.
As plagioclases parecem estar dominadas (localmente) pelo
labrador. Todavia, esta composigao parece dominar muito menos
as circunvizinhangas das pequenas manchas de piroxenas. Verifica-se que a plagioclase é, nesses lugares, mais sódica (andesina, oligoclase). As piroxenas sao monoclinicas. Nelas distinguem-se
nitidamente duas espécies: uma com dicroismo amarelo-verde fraco
ou ausente, de angulo de extingao de 5 a 8° e de relevo bastante
elevado (egirite); outra com dicroismo analogo mas mais nitido, de
angulo de extincao de 20 a 25° e com relevo medianamente elevado
(egirite-augite).
A observagao das laminas delgadas permite distinguir os seguintes aspectos:
a) a egirite, pela sua posigao mais «central» nos intersticios
interfeldspaticos e pela presenga de fenómenos de reacgao por infiltragao com inicio nas plagioclases ou na egirite-augite circunvizinha,

(1)

Feita pelo Prof. J. LAKUELLE, do «Geolog-isch Institute de «Gent».
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parece pertencer a um primeiro estado de formagao; h) a augite-egirite parece ter sido formada com o consequência de um fenómeno
de metassomatose posterior a colocagao no lugar da egirite; c) a egirite pode apresentar inclusöes com o aspecto de «grutas» (cf. mirmekite) que têm a sua distribuigao no feldspato mais sódico; d) a
egirite apresenta ainda outros fenómenos de modifica§öes fisico-quimicas, todas verdadeiramente ligadas a uma espécie de retromorfose sódico-calcica; e) a egirite pode estar ilmenitizada localmente.
Todos os fenómenos presentes permitem classificar esta rocha
como um anortosito, com a restricao de que os fenómenos de retromorfose ou de metassomatose tenham podido modificar o aspecto
primitivo.
11,2 — P . lHb/64
Amostra de rocha R3Hb/64 (colhida nurn pequeno afloramento
a 300 m do perfil, na direcgao SW) (^).
Descrigao (^):
Macroscöpicamente a rocha apresenta-se como uma «rocha
verde» compacta e ao mesmo tempo Ugeiramente xistosa. A olho
nu, nao se reconhece nenhum material félsico.
Em lamina délgada, a rocha apresenta uma estrutura dominada
pelo tipo diabldstico, o quaJ pode ser substituido localmente pelo tipo
granobldstico. Esta distribuigao na estrutura esta ligada a associagöes mineralógicas um pouco diferentes, pelo menos no plano
quantitativo:
— as plagioclases (de maclas dos tipos albite e karlsbad) estao
presentes em quantidades sensivelmente iguais aquelas em que as
anfibolas (homeblenda verde, riebequite e actinolite, talvez também
glaucofana) estao representadas nas partes de estrutura do tipo
diabldstico;
— os feldspatos sódicos (de maclas de tipos albite, localmente
também periclina) predominam nitidamente nas p a r t ^ (verdadeiramente pouco numerosas) de estrutura do tipo granobldstico.
(1)
(2)
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Encontrou-se a 1600 m, na mesma direcgao, granito gnaissificado.
Feita pelo Prof. J. LAiurELLE, do «Geologisch Institut» de «Gent».
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A observagao das laminas delgadas permite salientar os seguintes aspectos:
a) o epidoto esta ausente; h) as plagioclases sódicas sao sobretudo compostas de oligoclase e parece terem sido formadas num
estado secundario da petrogénese, nao parecendo constituir o grupo
predominante das plagioclases; c) as plagioclases calcicas apresentam angulos de extingao que parecem ser os do labrador ou da
by:townite; d) a presenga de «saussurite» em manchas esparsas
indica nitidamente um fenómeno de retromorfose.
Os dados atras mencionados permitem algimias dedugöes
petrologicas, A distribuigao da «saussurite» indicaria lun estado
de transformagao da rocha basica (dolerito?) por retromorfose
que deu origem a mn «prasinite» (facies dos «ortho-prasinites»).
Neste nao se encontra (mais) nenhuma piroxena. No caso de ter
havido retromorfose, a ausência de piroxena indica a sua substituigao completa por anfibolas. A presenga de actinolite entre estas
é importante, a de homeblenda verde normal e a de riebequite indicativo do teor em Na e Fe+++ da rocha em questao.
A importancia quantitativa das plagioclases calcicas, assim
como a presenga da estrutura granoblastica (embora localizada),
sao dois elementos que permitem afirmar que a rocha esta em vias
de anfibolizacao do facies dos «ortho-prasinites». Na sequência
basica «ortho», isso significa que esta rocha se situa mais ou menos
a meio caminho entre a epizona («frasinite») e a mesozona (anfibolito).

II.3 — P . 9CS/64
Amostra de rocha A.1/60 (colhida em afloramento junto ao
perfil).
Descrigao:
Macroscopia: rocha da pasta afanitica, de tons cinzento a cinzento-escuro, no meio da qual se destacam fenocristais de cor mais
clara que a pasta.
Microscopia: rocha de textura porfirica de base microgranular,
com fenocristais de feldspato, alguns de quartzo, biotite e homeblenda.
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.° 69, 1969
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A massa fundamental é de dificil estudo, pois os cristais sao
de reduzidas dimensöes e a sua sobreposicao provoca efeitos de
extingao que impedem uma boa observagao. Foi no entanto possivel
determinar a naturera desta pasta, que é essencialmente quartzo-feldspatica.
Os fenocristais de plagioclase, que se mostram por vezes zonados, sao essencialmente de andesina, aparecendo no entanto algumas secgöes de oligoclase e com menos frequência de labrador.
Nalgumas amostras a plagioclase encontra-se bastante alterada, o
que torna impossivel a sua identificagao, e coberta de umas pontuagöes negras que Ihe dao um aspecto azulado.
Nota-se também a presenga de alguns fenocristais de microclina
e de quartzo com extingao rolante, geralmente corroidos.
Os componentes maficos sao fundamentalmente a horneblenda
e a biotite. A horneblenda verde, em fenocristais bastante alterados,
mostra um pleocroismo de tom verde-amarelado e verde-azulado.
Por vezes, esta anfibola aparece associada a um mineral micaceo,
possivelmente biotite de origem secundaria. A biotite, que se encontra na pasta em pontuagöes e em concentragöes de lamelas mais
desenvolvidas, mostra-se por vezes parcialmente cloritizada e outras
vezes amplamente transformada em penina.
Como minerals acessórios aparecem a esfena, por vezes em cristais de grandes dimensöes, o zircao, a apatite e óxidos de ferro.
Como minerals secundarios citam-se o epidoto, o caulino e a
sericite (alteragao dos feldspatos) e a penina (alteragao da biotite).
Pela classificagao parametral das rochas eruptivas segundo
LACROIX, designamos esta rocha como pórfiro granitico calcoaïcalino
monzonitico — PORTAS, C. A . , e FURTATX), A . F. (1964).
II.4 — P . 7Hb/64
Amostra de rocha R12Hb/64 (colhida num afloramento junto
ao perfil).
Descrigao (^):
Macroscöpicamente a rocha apresenta-se constituida por luna
parte de «rocha verde» de facies de brecha vulcanica e por uma
(1)
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outra de rocha «microgranular» que poderia ter ao mesmo tempo
pegmatite e aplito.
Em lamina delgada, esta justaposigao brusca é muito nitida.
Por um lado a brecha vulcanica, por outro a rocha microgranular.
O limite entre os dois facies caracteriza-se pelo facto de a brecha
vulcanica penetrar, em pequenas massas com forma de «dentes»,
na rocha microgranular. A rocha microgranular compreende os
componentes seguintes:
— a nefelina, que se encontra em toda a extensao deste facies,
sob a forma de cristais subautomorfos (ou intersticiais), de dimensöes restritas ou médias, geralmente indistinta, por vezes ligeiramente amarelada, quase nunca translücida;
—• a egirite-augite, que se apresenta «em ninhos» em toda a
extensao deste facies, sob a forma de cristais automorfos ou subautomorfos, com tendencia local a formagao de uma estrutura poecilitica e tendencia generalizada a formagao de uma estrutura grafica
associada ao feldspato sodipotassico;
— a biotite, sob a forma da variedade lepidomelana (castanho-escuro ou castanho-avermelhado), apresenta-se em «ninhos» agrupados e intersticiais, sempre automorfos;
— os feldspatos sodipotassicos, raramente reconheciveis como
microclina sódica, estao presentes em toda a extensao deste facies
segundo uma repartigao grupada, sob a forma de cristais subautomorfos, de dimensöes geralmente médias, apresentando, em numerosos locals, alteragao micacea (formagao de manchas sericitizadas);
— a calcite, sob a forma de alguns cristais automorfos, dispostos de maneira intersticial;
— a «lavenite», em alguns «ninhos», geralmente associada a
zonas ricas em egirite-augite.
A brecha vulcanica é caracterizada por:
— uma pasta microcristalina, composta de um pó de minerals
verdes (verdadeiramente de composigao piroxénica) e acastanhados
(verdadeiramente de biotite), separando de maneira alveolar todos
os elementos grosseiros da brecha. Estes sao constituidos essencialmente de: calcite, de aspecto muito fresco, quer em graos individuals, quer em agregados; microcristais de microclina, intensamente sericitizados; agregados de feldspato, piroxena (egirite-augite) e a minerals associados.
Todos estes elementos têm uma forma predominantemente
ovóide.
Mem. Junta Invest. Ultram. 2.» sér. n.° 59, 1969
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A diferenciagao entre o facies microgranular e o facies da brecha pode apoiar-se principalmente:
—^na maior importancia da sericitizagao dos feldspatos na
brecha;
— na composigao menos sódica do feldspato na rocha microgranular;
— na importancia nitida que adquirem a egirite-augite e a sua
estrutura tipica na rocha microgranular;
— na presenga de minerals «a terre rares», tais como a «lovenite», que parece ter sido formada a custa dos feldspatos na rocha
microgranular;
— na presenga de pequenas «druses» de cristalites de caJcite e
de caulinite na rocha microgranular.
Todos estes fenomenos permitem tirar as conclusoes seguintes:
1)
2)

3)

4)
5)

1^2

O complexo rocha microgranular-brecha vulcanica
sofreu uma certa metassomatose potassica.
Esta metassomatose traduziu-se diferentemente consoante se se considerar a rocha microgranular ou a
brecha vulcanica: substituigao da microclina por egirite-augite na rocha microgranular, sericitizagao da
microclina na brecha vulcanica.
A metassomatose deve referir-se a um fenómeno ulterior a colocagao no lugar do complexo rochoso em consideragao.
A rocha microgranular é um microssienito nefelinico.
A brecha vulcanica tem uma composigao originalmente
mals sódica.

Mem. Junta Invest. Ultram. 2." sér. n." 59, 1969

Apendice III

MICROFOTOGRAFIAS

FOTO 1: p . 80/64 — LAM.2.LN.X30

FOTO 2: P. 80/64 — L,AM.2.LP.X30

Secgdo transversal de um protübulo.
O bordo periférico (Isotübulo) é constituldo por argila e por graos de quartzo
e das fraccöes limo e areia multo
fina; o eapago central (granotübulo) é
ocupado só por graos de quartzo, das
fraccöes areia g'rossa e fina. Nos cantos
inferiores, esquerdo e direito, observam-se g'raos de quartzo da matriz-s envolvente, oom dimensöes e tipos de rolamento semelhantes aos dos graos de
quartzo do granotübulo.

Seccao transversal de um protübulo.
Com nicóis cristalizados é bastajite evidente a diferenga de dimensöes entre os
graos do esqueleto do Isotübulo e os
graos do esqueleto da matriz-s.

FOTO 3: P. 6H/64 —LAM.56.LP.X38

FOTO 4: P. 6H/64 — L,AM.55.LP.X300

«Fabric» pldsmico «masepic». Observam-se, com bastante evidência, separagöes de plasma mais ou menos alongadas com tendência para uma direcgao
comum, obliqua a vertical (30"). Numa
pequena zona situada levemente acima
do canto inferior direito, o «fabric» plasmico mostra tendência para «masepic».

«Cutan» de difusdo. As manchas
escuras que se observam na matriz-s
sao «cutans» de difusao, con.stituidos
possivelmente por hidróxidos de ferro.
A maioria destes deve eucontrar-se no
estado amorfo, visto que com nicóis
cruzados evldenciam isotropisino. Note-se que este «cutan» esta em grande
parte associado a um vazio do tipo
«plane» muito fino (3), que atravessa a
foto mais ou menos em diagonal, do
canto inferior esquerdo para o canto
superior direito.
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FOTO 5: P. 6H/64 —LAM.55.LN.X300

FOTO 6: P. 6H/64 — LAM.56.LP.X75

'<Cutan» de difusao. Com luz natural,
o vazio referido na foto anterior torna-se mais nïtldo. Note-se a diferenga
nltida entre a concentragao do plasma
da matriz-s e a concentragao do «cutan»
de difusao.

Separaqöes de plasma. A mancha
negra e flna que parte em diagonal, levemente acima do canto inferior direito,
é um vazio do tipo «plane». O bordo
branco que constitui as suas paredes é
um «cutan» de tensao. Estas fecham-se
gradualmente até se tocarem e a partir
deste ponto o «cutan» de tensao passa
a chamar-se separagao de plasma do
tipo «masepic»; esta é, como se vê,
bastante longa e regular. A mancha
negra arredondada que se observa a
direita da foto é um grao de feldspato
na posicao de extingao; o bordo branco
que o envolve é um «cutan» de tensao.

FOTO 7: P. 4H/64 — LAM.44.LP.X300

FOTO 8: P. 4H/e4 — LAM.44.LP.X300

«Outans» de iluviagdo sobre «inicropeds». Os bordos brancos sao «cutans»
de iluviagao e estao associados a «micropeds» (200) nao completamente individualizados. Levemente abaixo do canto
superior esquerdo, observa-se uma papula argillca, com «fabric» concêntrico,
como mostram as linhas de extingao em
forma de cruz.

Pdp7i1a. Observa-se na parte inferior
uma papula com cerca de 120 de diametro. O seu «fabric» é concêntrico, e
as linhas de extingao nitidas indicam
orientagao fortemente contlnua. Esta
papula deve ter sido originada por
preenchimento completo de um vazio por
argila iluviada. Observa-se ainda nesta
foto um «cutan.i> de iluviagao argilico
associado a uni vazio normal.

FOTO 9: P. 4H/64 — LAM.46.LN.X30
Corte transversal de um agregotübulo.

FOTO 10: P. 4H/64 — LAM.46.LN.X75
Agregados de um agregotübulo. Esta
foto mostra com pormenor os agreg'ados do pedotübulo anterior.

FOTO n : P. 5H/6i4 — LAM.50.LP.X300

FOTO 12; P. 5H/64 — LAM.51.LP.X75

«Cutans» de iluviagdo. A mancha
branca ao cimo, e as manchas de cor
cinzenta ao centro e na parte inferior
da foto, sao graos do esqueleto; os bordos brancos que se observam sobre eles
sao «cutans» de iluviagao, constituidos
por minerais argilosos e apresentando
orientagao fortemente continua. A mancha -escura que ocupa a parte central
da foto é um vazio.

«Cutans» de iluviagdo sobre «peds».
A mancha escura a dlreita da foto é
uma fenda vertical. Os dols «peds» que
se observam sao ja «macropeds», pols
têm dimensöes próximas dos 400. No
inferior observa-se, com bastante nitldez,
um grao de plagioclase. Sobre a superficle superior do outro «ped» observa-se
um '•<cutan» de Iluviagao.

I-,
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FOTO 13: P. 5H/6i4 — LAM.51.L,P.X300

FOTO 14: F. 5H/64 — LAM.50.LN.X30

«Cutans-» de iluviagdo sobre «peds».
No canto superior esquerdo observa-se
com pormenor o «cutan» de iluviagao
referido na foto anterior, cobrindo parcialmente a superficie do «ped».

Concreqao sesquioxldica
(«pedoreUcty-). Fragmento de uma concregao,
provavelmente constituida por óxidos de
ferro

FOTO 15: P. 5H/64 — LAM.50.LN.X75
Concregdo sesquioxidica
(«pedorelict»). Pormenor evldenciando o concrecionamento e mostrando que se tiata
do fragmento de uma concregao.

14
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FOTO 16: P. 5H/64 — LAM.50.LP.X33
«Cutans» de iluviagao.

FOTO 17: P. 5H/64 — LAM.51,LN.X30
Nódulo sesquioxldico herdado («pedorelict^). Note-se como nesta foto, em
luz natural, a concentragao do plasma é
muito maior no nódulo que na matriz-s,
envolvente.

FOTO 18: P. 5H/64 — LAM.51.LP.X30

FOTO 19: P. 9CS/64 —LAM.71.L,P.X33

Nódulo sesquioxldico herdado («pedorelict»). Note-se, por um lado, a g-rande
dominanoia de graos de quartzo rolado,
por outro, compare-se o seu «fabric»
com o da matriz-s; a densidade de graos
é maior no nódulo que na matriz-s. Na
perlferia do nódulo observa-se uma
certa tendência para concrecionaniento.

«Cutans» de iluviagdo. O «cutan» que
se observa nesta foto é o mesmo do da
foto 20, mas em menor ampllagao. Os
graos esbranquigados que se observam
na matriz-s sao graos do esqueleto.
Saliente-se a grande dificuldade ou
mesmo impossibilidade que ha em casos
como este, de graos de dimensöes muito
pequenas, distinguir os graos de quartzo
dos de feldspatos pelo simples exame
microscópico em lamina delgada.
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FOTO 20; P. 9Cs/a4 — LAM.71.LP.X300
'iCutans-» de iluviagdo. A orientagao
destes '•<cutans» é, como se observa, fortemente contlnua.

FOTO 21: F. 142C/6i4 — LAM.8.LN.X75
Grdo rolado e estriado. Os graos do
esqueleto (quartzo) sao bem rolados e
apresentam reentrancias. Estao envolvidos por «cutans» muito fines, por vezes
descontinuos. Nas reentrancias sao mais
espessos, possivelmente por meihor se
concentrarem nesses pontos.

FOTO 22: P. 142C/64 — L,AM.11.LN.X480

FOTO 23: P. 142C/6i4 — LAM.11.LP.X480

«Cutans» de iluviagdo. Os «cutans»
de iluviagae desta foto cebrem todos es
graos de esqueleto (quartzo) e formam
pontes de ligagao per coalescência nos
pontos de contacto. A mancha mais
escura que parte em diagonal do canto
superior direito é um «cutan» essencialmente constituide per ferro.

«Cutans» de iluviagdo.

22 T

FOTO 24: P. lHb/64 — LAM.24.LN.X38

FOTO 25: P. lHb/64 —LAM.24.LP.X38

«Cutan» coviplexo de iluviagdo e
difusao. As camadas paralelas que se
observam siigerem uma iluviagao ciclica.
O fenomeno de difusao do feri'o em
pequenos cristais dispostos em faixas
paralelas é posterior ao fenomeno de
iluviagao.

«Cutan» complexo de iluviagao e
difusao. Com nicóis cruzados, a linha
de extingao indica que a orientagao
é fortemente continua. O «cutan» é o
mesmo do da foto anterior.

FOTO 26: P. lHb/64 — LAM.24.LN.X38

FOTO 27: P. lHb/64 — LAM.24.L,P.X38

Concregao sesquioxldica
autóctona.
Nesta concregao observa-se uma maior
concentracao de plasma na periferia;
a concontragao do plasma no seu interior é semelhante a da matriz-s. O concrecionamento da zona periferica nao é
muito evidente quando observado em luz
natural.

Concrecao sesquioxidica
axitóctona.
Nesta foto, tirada em luz polarizada, o
concrecionamento é ja evidente e verifica-se que este só existe na zona periférica da glébula, isto é, naquela zona
que apresenta maior concentragao de
plasma. O seu interior apresenta «fabric»
plasmico .semelhante ao da matriz-s.
Esta concregao é pois constituida por
uma parte central de «fabric» nao diferenciado e por uma outra periférica de
«fabric» diferenciado.

2() i

FOTO 28: P. lHb/64 — LAM,28.LP.X300
Nódulo sesquioxidico.
Nesta foto
observa-se com pormenor a constituigao
interna de um nódulo alógeno. Esta mostra a presenQa de papulas, formadas
por deposicao de hidróxldos de ferro
em estratos regulares oom as paredes
dos vazios preexistentes, preenchendo-os
completamente.

FOTO 29: P. lHb/64 —LAM.28.LN.X30
Nódulo alógeno sesquioxidico.
Matriz-s porosa. O nódulo que se observa
é o mesmo do da foto anterior. Note-se
o aspecto poroso do material de solo
devido a serem os vazios altamente
interügados. Os «peds» estao no entanto
ausentes.

FOTO 30: P. 7Hb/64 — LAM.59.LP.X300

FOTO 31: P. 7Hb/e4 —LAM.61.LP.X30

Papula. Esta papula com cerca de
190 de diametro apresenta, como se
observa, «fabric» Interno laminar concêntrico. Note-se a sua orientagao fortemente continua. Ê constituida por
minerals de argila e foi formada possivelmente por preenchimento total de um
vazio.

Eeserva mineral. O grao que se
observa na parte inferior da foto é de
microclima; um grao a direita deste,
pequeno e alongado é biotite; a esquerda
e levemente acima do grao de microclima, encontra-se um grao de horneblenda.

FOTO 32: P. 7Hb/64 — LAM.59.LN.X30

FOTO 33: F. 7Hb/64 —LAM.61.LN.X33

Lithorelict. Neste residuo de rocha
observa-se biotlte e horneblenda em
abundancia.

Nódulo sesquioxidico. Provavelmente
proveniente da alteragao de um residuo
de rocha.
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