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RESUMO 

Essa pesquisa teve como objetivo verificar a gênese de horizonte A acrescional em ambiente de encosta na 
superfície geomorfológica de Pinhão/Guarapuava, localizada na borda leste do Planalto das Araucárias, 
centro sul do estado do Paraná. Para tanto, foram descritas as propriedades micromorfológicas de dois 
horizontes estratigráficos contidos em duas paleocabeceira de drenagem na referida superfície. Foram 
coletadas três amostras indeformadas, sendo duas da seção RI-1 e uma da seção GP-1,  e submetidas a 
impregnação e laminação. As laminas delgadas foram descritas em microscópio petrográfico de luz 
polarizada, conforme nomenclatura de Stoops. Os resultados indicam que os materiais de ambas as seções 
apresentam distribuição relativa dos constituintes integrada, resultante da conjugação das distribuições 
enáulica e porfírica. A microestrutura variou de granular, microagregados a maciça, enquanto a porosidade é 
dos tipos canais, cavitários, planares, vesiculares e empilhamento complexo. A fração grossa é constituída 
por quartzo, ilmenita/magnetita e nódulos. Já a micromassa exibe cores bruno a preto, com birrefringência da 
fábrica do tipo manchada a pontilhada. Demais pedofeições, como hiporevestimentos e quasirevestimentos 
são comuns, associados a poros ou grãos. Agregados intrusivos (pedorrelíquias) sugerem que tratam-se de 
materiais de origem alóctone (colúvios), embora a porosidade sugere expressiva atividade biológica, 
indicando elevada pedogênese (paleossolo). Assim, acredita-se que  a pedogênese atuou concomitante aos 
processos sedimentares, que do ponto de vista genético caracterizam os horizontes como paleossolos 
acumulativos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Micromorfologia; Pedoestratigrafia; Formações Superficiais.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A origem e evolução das paisagens planálticas da região sul do Brasil vem sendo 
compreendida com base na descrição sistemática de suas formações superficiais em 
diferentes unidades de relevo. Atualmente, sabe-se que há materiais de origem alóctone, 
representadas por depósitos de colúvio, alúvio e colúvio-aluvio, e de origem autóctone, 
constituídas por solos e perfis de intemperismo (PAISANI et al., 2019b). Os estudos de 
geomorfologia do Quaternário continental nos Planaltos Subtropicais com Araucária 
abordam a reconstrução das paleopaisagens e a cronologia dos processos denudacionais 
com base na assinatura das formações superficiais, e, até o momento, as pesquisas 
revelam que a gênese dos materiais estão em fase com a evolução do relevo em escala 
local a regional (PAISANI et al., 2019a). 

Os registros estratigráficos levantados nessa unidade de paisagem tem revelado o 
papel de paleoregimes hidrológicos no desenvolvimento de formações superficiais 
alóctones em ambiente de encosta e fundos de vale de baixa ordem hierárquica (MELO et 
al., 2003; OLIVEIRA et al., 2008; PAISANI e GEREMIA 2010; PAISANI et al., 2014; 
PASSOS e CAMARGO FILHO 2015; PAISANI et al., 2019b), bem como a influência das 
mudanças paleoambientais nos processos de erosão geoquímica na gênese de solos e 
perfis de intemperismo nos topos de remanescentes de superfícies aplainadas mantidas 
por derrames vulcânicos (PAISANI et al., 2013; RIFFEL et al., 2016). 

Ao longo de cabeceiras de drenagem fossilizadas e paleocanais de baixa ordem 
hierárquica, ocorrem horizontes A em gleissolos em ambienteis hidromórficos, e 
cambissolos em ambientes ortomórficos, que marcam fases frias e úmidas entre o Último 



29 e 30 de outubro de 2019 

 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

Interestadial (EIM - 3) e Último Máximo Glacial (EIM 2), caracterizando níveis de 
paleossolos  (PAISANI et al., 2014; PAISANI et al., 2019a, BIFFI, 2019). Esses horizontes 
são facilmente identificados no registro estratigráfico quando enterrados, frente a sua 
coloração bruno-muito-escuro típica, face aos demais horizontes de matiz oxídica de cor 
vermelho a vermelho-amarelo. 

A ocorrência de paleossolos enterrados é um importante componente do registro 
estratigráfico continental, pois demarca um período de estabilidade ambiental (PAISANI et 
al., 2014). Por outro lado, é possível verificar na literatura a ocorrência de paleohorizontes 
A de origem alóctone, em que os processos de sedimentação ocorrem simultaneamente a 
pedogênese (KHOKHLOVA et al., 2001; SCHAETZL E ANDERSON, 2005; SHISHOV et 
al., 2005; SEDOV et al., 2017). Esses horizontes são de difícil caracterização em escala 
macroscópica, sobretudo em materiais aparentemente homogêneos, como no caso de 
materiais de encosta em contexto de paleocabeceira de drenagem encontrados na 
superfície de Pinhão/Guarapuava (GAZOLA et al., 2018; BIFFI, 2019). Nesse sentido, é 
possível que os elementos da microfábrica tenham potencial na discriminação de materiais 
alóctones ou autóctones e aprofundar no entendimento de sua gênese (MÜCHER e 
MOROZOVA, 1983; MÜCHER et al., 2010).   

Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo detalhar a gênese de 
paleohorizontes Ab em ambiente de encosta, com base nas características 
micromorfológicas, buscando estabelecer a gênese desses materiais no registro 
estratigráfico e seu significado paleoambiental no estabelecimento de formações 
superficiais na região sul do Brasil. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Nesse trabalho, foram caracterizadas as propriedades micromorfolóficas de 

horizonte A enterrado de duas seções estratigráficas localizadas na superfície de cimeira 
Pinhão/Guarapuava. As seções intituladas RI-1 e GP-1 foram previamente caracterizadas 
por Biffi (2019) e Gazola (2019), com base na conjugação dos critérios lito-, crono-, pedo-, 
e aloestratigráfico (CATT, 1991; HUGHES, 2010;).  

A superfície de Pinhão/Guarapuava localiza-se na borda leste do Planalto das 
Araucárias, e apresenta dois compartimentos com aspecto aplainado, seccionado pelo 
nível de base do rio Jordão. O primeiro compartimento, a sul do rio Jordão apresenta relevo 
plano a suavemente ondulado, mantido por rochas ácidas da Formação Covó. Já o segundo 
compartimento, a norte do rio Jordão, exibe relevo suavemente ondulado, mantidos por 
rochas básicas da Formação Foz do Areia. A leste desse compartimento, a superfície 
apresenta alta dissecação, com relevos acidentados (BIFFI, 2019; GAZOLA, 2019). 

 A seção estratigráfica RI-1 encontra-se em ambiente de encosta contida em 
cabeceira de drenagem fossilizada, e apresenta cerca de 68 m de comprimento e 6,30 m 
de espessura. Ao longo da seção se destaca o nível pedoestratigráfico enterrado 2CAb, 
com 90 cm de espessura e cor 7.5 YR 2.5/3 (bruno-muito-escuro) a 10 YR 2/2 (vermelho-
muito-escuro), descontinuo lateralmente e parcialmente truncado por incisão erosiva linear 
e recoberta por sedimentos (paleovoçoroca). A estrutura dos materiais é moderada a forte, 
pequena, e em blocos lamelares a subangulares, consistência macia quando seca e friável 
quando úmida, e textura Franco-argilossiltosa, Franca e Francoarenosa.  

A seção estratigráfica GP-1, também está inserida em ambiente de encosta em 
contexto de paleocabeceira de drenagem e tem 25 m de comprimento e 8 m de espessura, 
sendo individualizado um nível pedoestratigráfico com 50 cm de espessura, cor 10 YR 2/1 
(preto) que também foi truncado por incisão linear (paleovoçoroca). O nível 
pedoestratigráfico corresponde a horizonte 16CAb, com grau de estrutura forte de tamanho 
pequeno em blocos subangulares, consistência dura quando seca e friável quando úmida. 



29 e 30 de outubro de 2019 

 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

Para a análise micromorfológica, foram coletadas amostras indeformadas e 
posterioremente confeccionadas lâminas delgadas pelo laboratório de Laminação do 
IG/USP, enquanto as descrições e interpretações foram realizadas com base em Paisani e 
Pontelli (2012) e nomenclatura de Stoops (2003) e Stoops et al. (2010). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Para o horizonte pedoestratigráfico 2CAb da seção RI-1, foram analisadas duas 

lâminas delgadas (centro e base). No centro desse nível, entre as profundidas de 160 a 170 
cm, a distribuição relativa dos constituintes (DRC) é do tipo porfiro-enáulica, e apresenta 
aproximadamente 60% de micromassa, 30% de poros e 10% de fração grossa (Figura 1). 
Nas microlaminações cuja DRC é do tipo porfírica, a microestrutura é do tipo maciça a 
cavitária, e apresentam poros cavitários como predominantes seguidas por poros 
vesiculares (Figura 1 A, D). Ocasionalmente, verifica-se poros canais (pedotúbulos) e 
câmaras, que ocorrem preferencialmente na transição entre as laminações porfíricas para 
enáulica (Figura 1A, B). Quando a microestrutura passa de maciça para microagregados e 
a porosidade se torna de empilhamento complexo, a DRC passa a ser predominantemente 
enáulica (Figura 1B). Eventualmente, são verificados agregados granulares como 
pedofeições intrusivas no fundo matricial (Figura 1B e C). 

  

FFigura 1: Imagens micrográficas do Horizonte 2CAb (centro). Contato entre microestrutura 
maciça e microagregados (A); DRC enáulica, com agregados pedogênicos intrusivos no fundo 

matricial (B); Detalhe da agregados pedogênicos intrusivo (C); Pedofeições de depleção e 
impregnação em microestrutura maciça (D). Qci: Quasirevestimento de impregção; Hcd: 

Hiporevestimento de depleção. Dm: Depleção mátrica; Im: Impregnação mátrica.  
Fonte:   Modificado de Biffi (2019) 
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Em ambos estratos, a fração grossa é constituída por grãos de quartzo e nódulos 
litomórficos de moderada a forte impregnação. São mal selecionados, pouco abundantes, 
e ocorrem na fração areia fina a muito grossa. A forma dos nódulos está entre cilíndrico, 
globular e blocos, e o grau de esfericidade varia de esférica bem arredondada alisada a 
esférica subarredondada alisada. Já a micromassa apresenta fábrica birrefringente dos 
tipos manchada a pontilhada, e exibe cor bruno a bruno avermelhado. Demais microfeições, 
como hiporevestimentos de depleção e impregnação de grão e quasirevestimentos de 
depleção/impregnação são comuns, e ocorrem preferencialmente na matriz porfírica 
(Figura 1D).  

Na base do horizonte 2CAb, entre as profundidades de 200-210 cm, a DRC é do tipo 
enáuli-porfírica, com aproximadamente 70% de micromassa, 25% de poros e 5% de fração 
grossa. Nas microlaminações cuja DRC é do tipo porfírica, a microestrutura varia de maciça 
a blocos subangulares (Figura 2A, C), enquanto que nas laminações enáulicas, ocorre 
microestrutura em microagregados (Figura 2B, D). A porosidade varia entre canais, 
cavitários e planares onde a DRC é porfírica, e empilhamento complexo, cavitário e canais 
onde a DRC é enáulica. 

 

Figura 2: Imagens micrográficas do horizonte 2CAb (base). Contato entre microestrutura maciça 
(base) para microagregados (topo) (A); Poros de empilhamento complexo e canais, em 

microestrutura de microagregados (B); Blocos subangulares associados a poros planares e canais 
(C); Pedotubulo preenchido (D).  
Fonte: Modificado de Biffi (2019) 
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A fração grossa é constituída por quartzo e nódulos litomórficos de moderada a forte 
impregnação. Tal fração é mal selecionada, pouco abundante e ocorre com tamanho areia 
média a muito grossa. A forma varia entre esférica, globular a blocos, e o grau de 
esfericidade de esférica bem arredondada alisada a subarredondada alisada. A 
micromassa apresenta fábrica birrefringente tipo manchada a pontilhada, com cor bruno a 
bruno avermelhado. Microfeições de depleção e impregnação são comuns e ocorrem 
principalmente associadas a poros cavitários e planares. Hiporevestimentos e 
quasirevestimentos de depleção e impregnação se sucedem tanto nos setores porfíricos 
quanto enáulico. 

Na seção GP-1 foi analisada uma lâmina delgada, na parte central do nível 
pedoestratigráfico 16CAb, entre as profundidades 160 a 170cm. A DRC é do tipo enauli-
porfírica composta por aproximadamente 70% de micromassa, 20% de poros e 10% da 
fração grossa (Figura 3A). Quando a DRC é do tipo enaulíca, a microestutura se apresenta 
em microagregados (Figura 3A-I), e quando porfírica microestrutura cavitária, e 
ocasionalmente foi identificado poros com microestrutura em blocos subangulares (Figura 
3B). Os poros são dos tipos canais, cavitários e planares (Figura 3B, D). 

 

 
Figura 3: Imagens micrográficas do Horizonte 16CAb (centro). DRC enauli-porfírica, 

microestruturas em microagregados (I) e cavitária (II) (A); Microestrutura em blocos subangulares, 
poros em canais, cavitários e planares (B); Detalhe (seta branca) de agregado pedogênico 

intrusivo (pedorrelíquia) (C); DRC porfírica aberta, com fração grossa constituída por grãos de 
quartzo e nódulos. Pedofeição intrusiva cortada por poro canal (seta branca) (D).  

Fonte:  Dados da Pesquisa 
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A fração grossa é formada por quartzo e nódulos litomórficos (Figura 3D) de forte a 
fraca impregnação. Tal fração é mal selecionada com distribuição que ocorre de forma 
aleatória no fundo matricial. A fração grossa tem tamanho de areia grossa, média, fina, 
muito fina e silte, com formas tabular e bloco (Figura 3D). Já a micromassa é caracterizada 
como indiferenciada, com fábrica birrefringente manchada a pontilhada, com cor vermelha 
a preta. Localmente foram identificados agregados granulares intrusivos (pedorrelíquias), 
que ocasionalmente se encontram fragmentados por poros canais (Figura 3C, D).   

Nos materiais analisados de ambas as seções estratigráficas, verificou-se DRC do 
tipo integrada, resultante da conjugação de mais de um tipo de microestrutura e porosidade. 
A DRC integrada expressa diferentes categorias de fluxos no processo sedimentar 
(BERTRAN e TEXIER, 1999; ARAUJO et al., 2017), mas pode decorrer do desenvolvimento 
de pedalidade por processos biológicos e pedogenéticos (MARCELINO et al., 2010; 
KOOISTRA e PULLEMAN, 2010). Nos casos estudados, a ocorrência de agregados 
granulares esféricos, como pedofeições intrusivas (pedorrelíquias) no fundo matricial, é um 
importante indicativo de material de origem alóctone transportado em ambiente de encosta 
sob escoamento superficial canalizado (WANG et al., 2017). Os agregados intrusivos em 
microestrutura maciça sugerem que o material passou por sucessivos processos de 
retrabalhamento ao longo da encosta, sendo o processo deposicional final vinculado a 
discretos movimentos de massa, possivelmente fluxo de lama (BERTRAN E TEXIER, 
1999). 

Em materiais alóctones, poros cavitários formam-se no início do processo 
deposicional (sindeposicional) em que a circulação interna da água provoca mobilidade de 
Fe e Mn e desmantelamento parcial da matriz (PAISANI e PONTELLI, 2012). Poros 
vesiculares representam o aprisionamento de ar em fluxos viscosos, sobretudo em fluxos 
de lama (BERTRAN e TEXIER, 1999). Já os poros canais (pedotúbulos) representam a 
atividade biológica. Essa última categoria de poros, associado as demais categorias, são 
importantes, pois sugere que a bioturbação ocorreu paralelamente aos processos de 
sedimentação. Na literatura esse fenômeno confere ao paleossolo característica que 
permite lhe enquadrar na categoria de acumulativo (SCHAETZL e ANDERSON, 2005). 

Na base do nível 2CAb, bem como no horizonte 16CAb, a microestrutura em blocos 
sub-angulares ocorre associada a poros planares, cavitários e canais, e apresentam tal 
característica devido a dois processos distintos: 1) desmantelamento da matriz por 
processos de dessecação em poros planares e cavitários e 2) atividade biológica vinculada 
a formação de poros canais. Em ambos os casos, tratam-se de processos pós-
deposicionais, que promovem a mudança da microestrutura de maciça para blocos sub-
angulares. 

Variações na coloração da micromassa são decorrentes de dois fatores principais: 
1) áreas de depleção e impregnação de oxihidróxidos de Fe e Mn e matéria orgânica, e 2) 
presença de agregados alóctone intrusivos no fundo matricial. No primeiro caso, a migração 
do Fe por processo de oxirredução forma áreas de perda e/ou acumulação relativa de Fe. 
Nas áreas de perda ocorrem cores avermelhadas e alaranjadas, enquanto nos locais de 
acumulação, cores vermelho-escuro e brunadas. A cor bruno-muito-escuro a preta da 
matriz sugere o domínio do processo de melanização na formação desse nível. A matéria 
orgânica adicionada ao solo pela decomposição das raízes e dos organismos inoperantes 
do solo, seguida pela adsorção de substâncias orgânicas e húmus por argilas diminui os 
processos de decomposição, promovendo a melanização (SCHAETZL E ANDERSON, 
2005). No segundo caso, os agregados intrusivos no fundo matricial implicam na variedade 
de cor do material da área fonte. Nos materiais analisados, são diferenciados agregados 
vermelho-escuro e bruno-muito-escuro. Nesse caso, é possível que os materiais fonte dos 
sedimentos correspondem a mistura de horizonte A húmico (cor bruno-escuro) e horizonte 
B (vermelho), com predomínio do primeiro. 
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4 CONCLUSÕES 
 

As feições micromorfológicas caracterizadas nos horizontes analisados nesse 
trabalho sugerem que os materiais correspondem a sedimentos colúviais. Agregados 
intrusivos no fundo matricial é o principal indicativo que o material teve origem alóctone. Por 
outro lado, a elevada quantidade de poros canais e a melanização são fortes indicativos da 
intensidade da ação biogênica. A DRC integrada evidencia múltiplos episódios de 
sedimentação por processos de escoamento superficial e fluxos de lama. 

O escurecimento de horizonte A superficial, geralmente devido à adição de húmus, 
(melanização) envolve o desenvolvimento de revestimentos nas faces dos peds ou 
adjacente a grãos de minerais, tornando o horizonte de cor bruno-escuro ou preto. Nos 
casos estudados, a melanização ocorre preferencialmente como impregnação mátrica e 
não necessariamente revestimento. 

 Solos que apresentam horizonte A húmico geralmente apresentam microestrutura 
em microagregados decorrente da atividade biológica, em especial ação da flora. No caso 
dos materiais do nível 2CAb e 16CAb, também são identificados agregados granulares na 
matriz que destoam dos elementos da fábrica, definidos como pedofeições intrusivas, em 
especial nas microlaminações porfíricas. Essas pedofeições são entendidas como 
agregados pedogênicos de horizonte A e/ou B herdados do material fonte do depósito 
coluvial. Pedorrelíquias de cor bruna ou preta sugerem que áreas fonte dos sedimentos 
apresentavam horizonte A, enquanto às avermelhadas indicam a ocorrência de 
paleohorizonte B oxídico, que expressam pedogênese na área fonte. 

Enfim, a presença concomitante de microfeições de origem alóctone e autóctone 
indicam que a pedogênese atuou concomitante aos processos sedimentares, que do ponto 
de vista genético caracterizam os horizontes como paleossolos acumulativos. 
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