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RESUMO 

        A Ilha da Trindade é uma ilha oceânica localizada no Oceano Atlântico Sul (20.5°S, 
29.3°W), extremo leste do território brasileiro, compreendendo uma ilha vulcânica 
pertencente a cadeia de montanhas submarinas (E-W) denominada Cadeia Vitória-
Trindade. Possuindo características geológicas e fisiográficas isoladas do continente, a 
Ilha da Trindade apresenta-se muito susceptível aos processos erosivos, que envolvem 
movimentos de massa gravitacionais (deslizamentos planares envolvendo rochas, 
saprólitos e solos, além de rastejo e queda de blocos), escoamento superficial (fluxo de 
lama e detritos), erosão interna (piping), que desencadeiam diversas erosões lineares na 
paisagem, tais como sulcos, ravinas e erosões intersulcos. Neste contexto, este trabalho 
teve como foco a caracterização física e geológica dos solos da região, para melhor 
entendimento da gênese e participação destes nos eventos de erosão da Ilha, bem como 
da evolução da encosta estudada. Para este fim, delimitou-se uma área de estudo 
próxima a região ocupada da ilha, adjacente à Praia da Calheta (setor NE), e coletadas 
dez amostras de solo, sendo sete para análises físicas e três para análises químicas. Os 
ensaios físicos realizados foram: táctil-visuais, Análise Granulométrica (NBR 7181- 
1884), Limite de Liquidez (NBR 6459-1984), Limite de Plasticidade (NBR7180-1984) e 
Densidade Real (DNER-ME 093-1994). Já os ensaios químicos compreendem na 
fluorescência de raios X (FRX) e difratometria de raios X (DRX). Admite-se que área de 
estudo é dividida em duas zonas principais, considerando o tipo de feição de terreno e 
da predisposição aos eventos naturais identificados, sendo estas: 1) vale efêmero com 
processos erosivos e movimentos de massas gravitacionais e 2) encosta com processos 
erosivos e movimentos de massa gravitacionais. Após da análise dos resultados, 
constatou-se que apesar das amostras de solo da zona do vale se apresentarem mais 
argilosas e com maiores limites de liquidez, os solos coletados, em geral, possuem 
granulometria arenosa, altos teores de umidade, baixos limites de liquidez, não são 
plásticos, possuem preservação da mineralogia das rochas fontes, elevada densidade 
relativa, e são escassos em argilominerais. Estes resultados, compilados com dados 
disponíveis, evidenciaram que a área de estudo possui um relevo íngreme, com solos 
rasos, de pouca evolução pedogenética, muito susceptíveis a erosão, majoritariamente 
classificados como saprolíticos e transportados. Na zona da encosta, observa-se que 
muitas vezes não há presença de solo, apenas de rochas (ankaratritos e/ou rochas 
piroclásticas e epiclásticas da Formação Morro Vermelho, unidade geológica que 
abrange inteiramente a área de estudo), além de escassa vegetação. No âmbito da 
erosão, sugere-se que o escoamento superficial, erosões intersulcos a partir de 
drenagens efêmeras, e secundariamente deslizamentos planares são as principais 
agentes de erosão dos solos. Apesar disso, observa-se que em locais onde há depósito 
de tálus ocorre uma espécie de enrocamento natural, retardando a erosão. 
Adicionalmente, interpretou-se que há uma maior taxa de erosão nas rochas 
piroclásticas e epiclásticas devido à natureza destas, que são mais porosas e 
permeáveis que o derrame vulcânico ankaratrítico (estratigraficamente superior). Desta 
forma, observam-se predominantemente feições lineares de maiores dimensões (vale) 
nas rochas piroclásticas e epiclásticas, e feições menos profundas (sulcos e ravinas) nos 
ankaratritos. Ressalta-se a importância da manutenção destas feições lineares de 
menores dimensões, para que elas não evoluam em um ritmo mais acelerado quando 
atingirem as cotas da sequência piroclástica, o que poderia gerar riscos à ocupação.  

 

Palavras chave: Ilha da Trindade, solos, caracterização física dos solos. 
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ABSTRACT 

The Trindade Island is an oceanic island placed in the Southern Atlantic Ocean 

(20.5°S, 29.3°W), on the east end of Brazil, which is a volcanic island that belongs to the 

underwater mountain chain (E-W) called Vitória-Trindade Chain. With geological and 

fisiographic features isolated from the continent, the Trindade Island is very susceptible 

to erosive processes, that includes gravitational mass movements (planar displacements 

involving rocks, saprolites and soils, besides soil creep and falling blocks), runoff (mud 

and debris flow), piping, which triggers various linear erosion processes in the landscape, 

such as grooves, ravines, and inter-furrow erosions. In this context, this project had a 

focus on physical and geological characterization of soils in the region, for a better 

understanding of the genesis and their participation in the island erosion, as well as the 

development of the studied hill. For this goal, a study area was delimited near to the 

occupied region of the island, adjacent to the Calheta’s Beach (NE sector), and ten soil 

samples were collected, were seven for physical analysis and three for chemical analysis. 

The physical tests were: visual and tactile soil test, Granulometric Analysis (NBR 7181-

1884), Liquidity Limit (NBR 6459-1984), Plasticity Limit (NBR7180-1984) and Actual 

Density (DNER-ME 093-1994). The chemical tests comprise X-ray (FRX) and X-ray 

diffraction (DRX). The study area is divided in two main zones, considering the type of 

terrain features and the predisposition to the identified natural events, which are: 1) 

Ephemeral valley with erosive processes and gravitational mass movements and 2) 

Slope with erosive processes and gravitational mass movements. After analyzing the 

results, it was found that, even if the soil samples from the valley zone were clayey with 

higher liquidity limits, in general, the sampled soils have sandy granulometry, high 

humidity levels, low liquidity limits, non-plastic, with preserved mineralogy from the source 

rocks, high relative density, and scarce in clay minerals. These results, compiled with 

available data, evidenced that the study area has a steep relief, shallow soils, with low 

pedogenetic evolution, very susceptible to erosion, classified mostly as saprolitics and 

transported. The slope zone shows that oftentimes there is no soil, only rocks 

(ankaratrites and/or pyroclastic and epiclastic from the Morro Vermelho Formation, a 

geological unit that covers the entire study area), as well as scarce vegetation. In the field 

of erosion, it is suggested that surface runoff, inter-furrow erosions from ephemeral 

streams, and, secondarily, planar displacements are the main agents of soil erosion. 

Despite this, in places with talus deposits there is a kind of natural riprap, which retards 

the erosion. In addition, a higher erosion rate was interpreted in pyroclastic and epiclastic 

rocks due to its nature, with higher porosity and permeable than the ankaratritic volcanic 

spill (stratigraphically superior). Therefore, larger linear features (valley) were observed 

in pyroclastic and epiclastic rocks, and less deep features (furrows and ravines) in the 

ankaratrites. It is highlighted the importance of the smaller linear features maintenance, 

in order to prevent them from developing in an accelerated pace when reaching the 

pyroclastic sequence height, which could cause risks to the occupation. 

Keywords:  The Trindade Island, soil, physical characterization of soils.
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1. INTRODUÇÃO 

        A Ilha da Trindade (IT) é uma ilha oceânica localizada no Oceano Atlântico 

Sul (20.5°S, 29.3°W), extremo leste do território brasileiro. Dista cerca de 1140 km do 

município de Vitória, estado do Espírito Santo (Figura 1). Trata-se de uma ilha 

vulcânica pertencente a cadeia de montanhas submarinas (E-W) denominada Cadeia 

Vitória-Trindade. Devido as suas características geológicas, geomorfológicas, 

climáticas e ambientais, a Ilha da Trindade apresenta-se muito suscetível a processos 

erosivos, os quais incluem movimentos de massa gravitacionais, processos fluviais e 

de escoamento superficial. Constatou-se, a partir de trabalhos anteriores da região, 

como Santos (2018), que o principal agente erosivo da face norte da ilha é a água, 

condicionada pela ação das chuvas, que geram feições erosivas lineares nas 

vertentes, as quais possuem dimensões métricas a decamétricas. Essas feições 

tendem a evoluir de montante para jusante, onde a ação da água desencadeia 

processo de alargamento horizontal e aprofundamento vertical (Santos, 2018). 

 

 Figura 1: Localização da Ilha de Trindade em relação ao município de Vitória - ES. Fonte: Santos 

(2016). 
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No âmbito da erosão inclui-se a participação direta dos solos, cuja origem e 

evolução estão diretamente relacionados aos processos erosivos atuantes. De acordo 

com Reichert & Reinert (2006), entende-se que os solos são constituídos por uma 

mistura de partículas sólidas de natureza mineral e orgânica, ar e água, formando um 

sistema trifásico, sólido, gasoso e líquido. As partículas da fase sólida variam em 

tamanho, forma e composição química, e a sua combinação nas várias configurações 

possíveis forma a matriz do solo, desencadeando para cada solo características 

muitos distintas. Desta forma, a física de solos estuda e define, qualitativa e 

quantitativamente, as propriedades físicas que estes detêm, bem como sua medição, 

predição e controle, com o objetivo principal de entender os mecanismos que 

governam a funcionalidade dos solos de determinado local. A importância prática de 

se entender o comportamento físico está associada ao seu uso e manejo apropriado, 

ou seja, orientar irrigação, drenagem, preparo e conservação do solo e água. 

  

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA  

A Ilha da Trindade, mesmo sendo uma ilha remota e de pequena dimensão, 

com cerca de 13,5 km², possui grande importância para o território brasileiro. Pires et 

al. (2013) ressaltam em seu trabalho que a Ilha da Trindade é um território de grande 

relevância para o país, pois possui localização estratégica, não só para fins militares, 

como para fins comerciais, uma vez que se localiza em meio a rotas comerciais no 

Atlântico, e próximas às principais bacias petrolíferas brasileiras. Além disso, há 

importância para fins territoriais, uma vez que a manutenção do POIT (Posto 

Oceanográfico da Ilha da Trindade) e o desenvolvimento de pesquisas do programa 

PROTRINDADE (Programa de Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade), o qual teve 

início em 2007, assegura o aumento da zona de exclusividade econômica (ZEE) 

brasileira, conferida por decreto de lei da ONU em 1993. Ademais, os autores 

destacam o grande valor geológico (petrológico, petrogenético e vulcanológico), 

geomorfológico e histórico (que se remete à época das grandes navegações), que 

Trindade apresenta, importância que justifica sua geoconservação e manutenção de 

seus geossítios, além da utilização de seu patrimônio de forma sustentável. Devido 

ao difícil acesso à Ilha, ela não possui potencial para o geoturismo, mas a continuidade 
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dos estudos marinhos, geológicos, biológicos e ambientais são fundamentais para o 

valor didático e científico das ciências naturais.  

Inclui-se, no contexto de pesquisa ambiental e geológica da Ilha da Trindade, o 

estudo dos solos, cuja gênese e evolução ocorre em um ambiente fisiográfico isolado 

do continente. Assim, os objetivos do presente trabalho consistem na caracterização 

geológica e física dos solos da região, delineando suas características para o melhor 

entendimento dos processos erosivos atuantes e suas feições, visando a conclusão 

da evolução da encosta delimitada pela área de estudo.  

Para este fim, delimitou-se uma área de estudo próxima a região ocupada da 

Ilha da Trindade, especificamente na região da Praia da Calheta, local onde os 

processos erosivos podem desencadear riscos para as pessoas e edificações (Figura 

2). Além disso, o resultado do trabalho será um dos atributos utilizados para a análise 

de riscos ambientais que está em desenvolvimento na ilha, inseridas nas pesquisas 

do Laboratório de Estudos Costeiros (LECOST-UFPR) - Projeto de Ilhas Oceânicas.  
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Figura 2: Localização da área de estudo na Ilha da Trindade e sua relação com a ocupação. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A caracterização geotécnica dos solos da área de estudo foi realizada através 

da pesquisa bibliográfica sobre a Ilha da Trindade e caracterização de solos, 

geoprocessamento, levantamento e amostragem de campo, e ensaios laboratoriais, 

cujo detalhamento será realizado neste capítulo.  

3.1 COMPILAÇÃO DE DADOS EXISTÊNTES 

Incialmente, utilizou-se como base o geoprocessamento e a leitura de trabalhos 

anteriores para a delimitação da área de estudo, assim, pode-se obter uma avaliação 

preliminar das feições erosivas, geologia, geomorfologia e ocupação da área. Estas 

informações foram posteriormente retrabalhadas e analisadas do ponto de vista 

geotécnico para a caracterização e mapeamento dos diferentes tipos de solos na área 

de estudo. 

As fotografias aéreas e topografia utilizadas foram cedidas pela Marinha do 

Brasil (2011), sendo estes dados usados em todas as etapas do trabalho. Para a 

imagem aérea de baixa altura não foi possível ter acesso a escala que o levantamento 

fotográfico foi executado, conduto, ela possui boa resolução e seu 

georreferenciamento é compatível com imagens de satélite disponíveis- Google Earth 

Pro. Já topografia cedida possui curvas com espaçamento de 20 metros e abrange 

toda a ilha.  

Devido a difícil logística de acesso à área, realizada apenas com o navio dirigido 

pela Marinha do Brasil, em uma viagem de três a quatro dias, não foi possível a 

realização de etapa de campo, assim, os dados de levantamento e amostragem de 

campo foram cedidos pelo Laboratório de Estudos Costeiros (LECOST-UFPR) com 

dados recentes dos anos de 2017 e 2018. Estes incluem dados topográficos, dados 

das feições erosivas, tais como dimensão, profundidade e evolução em perfil vertical, 

7 amostras de solo e 1 de areia de praia, fotografias, além de dados interpretativos da 

área de estudo. 

A base planialtimétrica existente foi atualizada para adequação à escala de 

trabalho, uma vez que o levantamento existente possuía curvas com equidistância de 

20 m. O novo levantamento ocorreu de forma detalhada através da utilização do 
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método de posicionamento GNSS pelo sistema RTK (real time kinematic), 

geotecnologia atual, resultando em curvas topográficas com equidistância de 1 metro.  

3.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Os solos são identificados pela textura, granulometria, plasticidade, 

consistência, compacidade, estrutura, forma dos grãos, cor, cheiro, friabilidade, 

presença de outros materiais (conchas, matéria vegetal, etc.) (Ameida, 2005). Os 

métodos para qualificar estas características compreendem ensaios de campo e 

laboratoriais, conforme executado no presente trabalho, seguindo a sequência 

descrita a seguir.  

Primeiramente foram realizados ensaios tátil-visuais baseados na metodologia 

aplicada pela Escola de Engenharia de São Carlos – USP (Bueno & Vilar, 1998), e 

Faiçal Massad (2016). A descrição dos solos foi executada de acordo com Massad 

(2016), que implica nas informações: cor, odor, estrutura, minerais presentes, origem 

geológica, presença de matéria orgânica e materiais estranhos (ex: galhos e conchas), 

quantificação visual das frações argila, silte e areia, e classificação do solo (ex: Solo 

argiloso com pedregulhos). Além destes, foram feitos ensaios que incluem: Sensação 

ao tato, Plasticidade, Resistência do Solo Seco, Mobilidade da água intersticial ou 

Shaking test (Bueno & Vilar, 1998) e Toughness (Massad, 2016). Estes ensaios foram 

realizados em 7 amostras de solo coletadas na área de estudo, cuja localização e 

resultados serão apresentados adiante. 

Os demais ensaios de caracterização física dos solos foram executados 

conforme as Normas Brasileiras (NBR) e a regulamentação dos ensaios laboratoriais 

determinado pelo Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), que estão 

resumidos na Tabela 1. Para isto, foi utilizada a infraestrutura do Laboratório de 

Materiais e Estruturas (LAME), pertencente ao Departamento de Construção Civil – 

UFPR.  
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Tabela 1: Ensaios realizados para a caracterização física dos solos das amostras coletadas na área 

de estudo. 

NBR Título 

NBR 6457 (1986) Preparação para ensaios de caracterização e compactação 

NBR 7181 (1884) Análise Granulométrica 

NBR 6459 (1984) Limite de Liquidez 

NBR7180 (1984) Limite de Plasticidade 

DNER-ME 093-94 (1994) Densidade Real 

 

É importante evidenciar que para este trabalho optou-se por realizar o ensaio 

de Análise Granulométrica com secagem prévia, como também o uso de defloculante, 

instruções descritas na norma- NBR 7181 (1884). Informações mais detalhadas sobre 

os equipamentos, etapas de execução, e cálculo para a obtenção de resultados dos 

ensaios não serão abordados neste trabalho. Para tanto, sugere-se a consulta às 

normas citadas na Tabela 1.  

A caracterização química dos solos foi realizada em três amostras da área de 

estudo e incluem: 1) Fluorescência de raios X (FRX) e 2) Difratometria de raios X 

(DRX), para rocha total e fração argila, os quais foram executados pelo Laboratório 

de Análise de Minerais e Rochas (LAMIR- UFPR). Objetiva-se com eles o 

reconhecimento da composição química dos diversos tipos de materiais que 

compõem o solo, além da identificação dos principais minerais e argilomineais 

presentes. Estes resultados foram usados para correlacionar os derrames vulcânicos 

e/ou rochas fontes do solo, bem como para realizar associação com os ensaios físicos. 

A fluorescência de raios X (FRX) é uma técnica analítica utilizada no 

reconhecimento da composição química de diversos tipos de materiais. O método 

consiste em incidir um feixe de raios X em uma amostra, quando os elétrons retornam 

aos níveis de menor energia emitem raios X refratados, com linhas espectrais 

características. As intensidades desses espectros são detectadas, obtendo-se um 

padrão de fluorescência característico para cada elemento químico (Williams, 1987). 

Assim, quantificam-se os óxidos maiores (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, 

TiO2, MnO e P2O5). Esta análise foi executada em três amostras no espectrômetro 

Panalytical AXIOS MAX, com perda ao fogo ou L.O.I. (Loss On Ignition) calculada a 
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partir de 0.5 g da amostra pulverizada, seca a 100°C, e posteriormente aquecida a 

1000°C por duas horas, seguindo os procedimentos de análise.  

 A técnica de difração de raios X (DRX) foi utilizada para auxiliar na identificação 

das fases minerais presentes nas amostras de solo. Esta foi aplicada nas amostras 

de duas formas: em pó total e pó da fração argilosa, com a última obtida em tratamento 

laboratorial específico para o reconhecimento de argilominerais. A difração de raios X 

é um fenômeno de interação entre a radiação eletromagnética e a matéria ordenada. 

Quando um feixe de raios X é incidido sobre os átomos da amostra ocorre um 

espalhamento. O que caracteriza a difração é o espalhamento coerente dos raios X 

por um conjunto de planos cristalográficos (h,k,l), que ocorre em um ângulo bem 

definido, denominado de ângulo de Bragg. Os valores de (h,k,l) para compostos 

padrões estão tabelados e encontram-se disponíveis no Sistema ICDD, da 

International Union of Cristalography (Santos, 2017). 

As análises de DRX foram executadas em três amostras no difratômetro de 

raios X da marca Panalytical Empyrean, e o para o auxílio na identificação dos 

minerais foi utilizado o programa X’PERT®, em ambiente Windows, com o banco de 

dados Powder Diffraction File, produzido pelo ICDD – International Center for 

Diffraction Data. 

3.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Após a análise detalhada dos resultados dos ensaios, em conjunto com os 

dados bibliográficos e geoespaciais, foram geradas as conclusões sobre a evolução 

e participação dos solos nos processos erosivos, delimitados pela área de estudo. Os 

resultados compilados foram utilizados para a elaboração dos gráficos em software 

Excel, mapas de diferentes escalas e seis seções geológicas. As seções foram 

traçadas em escala vertical e horizontal 1:500, a partir da topografia de detalhe (curvas 

com equidistância de 1 m), e foram elaboradas a partir dos dados de campo cedidos 

pelo LECOST (2017, 2018) e dados geoespaciais baseados nos trabalhos de Santos 

(2018). Para esta etapa usou-se softwares específicos: ArcGIS 10.4.1, AutoCAD e 

Corel Draw X7. 
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4 GEOLOGIA REGIONAL  

 A Ilha da Trindade pertence ao lineamento Vitória-Trindade (E-W), 

compreendendo uma montanha vulcânica alcalina cenozoica estabelecida sobre o 

assoalho oceânico a quase 5.500 metros de profundidade (Almeida, 2002) (Figura 3). 

Esta cadeia é descrita por Almeida (2006) como uma série linear de guyots e montes 

submarinos com descontinuidades, cujo processo de aplainamento dos topos ainda 

não se completou em Trindade e Martim Vaz, sendo a último um arquipélogo de menor 

dimensão adjacente a Trindade, localizado no mesmo contexto geológico. Outros 

edifícios vulcânicos deste lineamento situados entre Trindade- Martim Vaz e a costa 

foram inteiramente erodidos pelo mar, nivelados a menos de 100 m de profundidade, 

constituindo hoje guyots, usualmente chamados bancos. Já a Ilha da Trindade e o 

arquipélogo Martim Vaz, por possivelmente terem sua atividade vulcânica persistido 

por mais tempo, ainda se elevam acima da superfície oceânica (Almeida, 2002), como 

ilustrado na Figura 3.  

 

Figura 3: Mapa batimétrico ao longo da Cadeira Vitória-Trindade e a costa, a Ilha da Trindade e o 
Arquipélago Martin Vaz e perfil esquemático da cadeia de montanhas submarinas. Fonte: Modificada 
de Alves (1998), apud Almeida (2006). 
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O magmatismo da ilha, segundo Ulbrich et al. (2004), é totalmente de natureza 

sódico-alcalina, caracterizada nas rochas pela ausência de quartzo e presença de 

feldspatóides entre os minerais félsicos, além de possuir clinopiroxênios e/ou 

anfibólios alcalinos. Neste contexto, Almeida (1961) delimitou estratigraficamente 

cinco episódios vulcânicos, que foram nomeados nas unidades, em ordem 

estratigráfica: Complexo de Trindade, Sequência Desejado, Formação Morro 

Vermelho, Formação Valado e Vulcão do Paredão, indicadas na Figura 4. 

.

 

Figura 4: Mapa geológico da Ilha da Trindade mostrando a distribuição espacial dos diferentes litotipos 
pertencentes às cinco unidades estratigráficas. Fonte: simplificado de Almeida (1963), apud Pires 
(2013). 

De acordo com autores como Cordani (1970) e Hansen et al. (1998), as rochas 

da ilha foram formadas entre o Plioceno Médio e o Holoceno (apud Almeida, 2002). 

Ainda há dados que sugerem que o vulcanismo na cadeia progrediu no sentido oeste-

leste, à medida que a Placa Sul-Americana se deslocava para oeste com o 

espalhamento da crosta oceânica (Almeida, 2006). 

Almeida (2002) e Almeida (2006) descrevem as cinco unidades vulcânicas com 

as seguintes características: o Complexo Trindade consiste em um conjunto 

heterogêneo, proveniente de rochas piroclásticas variadas associadas principalmente 
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ao vulcanismo fonolítico. Destaca-se rochas como tufos lapilíticos, blocos de rocha 

tannbuschítica e diques, sobretudo, de nefelinito e fonólito, mas também de olivina 

analcitito, analcita basanito, gauteíto e outros. 

A Sequência Desejado compreende de derrames de fonólito, nefelinito e 

grazinito, com intercalacões de piroclastos de composição equivalente, alguns deles 

de nítida deposição subaquosa mas não marinha, dispostos sobre superfície de 

erosão do Complexo de Trindade (Almeida, 2002). 

Já a Formação Morro Vermelho resulta de uma erupção explosiva com 

derrames de lava ankaratrítica, que possivelmente extravasaram durante uma das 

regressões marinhas universais que acompanharam os estádios da glaciação Würm, 

entre 115.000 e 11.000 anos atrás (Almeida, 2002; Cordani, 1970). De acordo com os 

estudos de Luz (2016), a Formação teve quatro produtos principais: derrames de lava 

ankaratrítica, lapilítos bem selecionados, lápili-tufos e brechas.  Os derrames de 

nefelinito são ricos em fenocristais de olivina (ankaratrito) e intensamente vesiculados.  

Em sequência, a Formação Valado constitui depósitos do grande cone aluvial 

do córrego do Valado, os quais intercalam piroclastos e derrames de lava 

tannbuschítica. Neste vale ocorrem piroclastos formados de corpos discóides 

semelhantes a emplastos, filamentos de lava, bombas rotacionais e massas de lava 

caídas ao solo em estado ainda pastoso, formando aglutinados – 

Schlackenagglomerate- único observado na ilha (Almeira, 2002). 

Por fim, o Morro do Paredão aflora na extremidade oriental da ilha e traduz-se 

pelas ruínas de um cone vulcânico moderno, que mesmo erodido pelo mar, ainda se 

preserva restos da superfície das vertentes originais, assim como da borda de sua 

cratera. O cone é formado majoritariamente por piroclastos e localmente intercalações 

de lava ankaratrítica (Almeida, 2002; Almeida, 2006). 

Para os depósitos quaternários destacam-se os trabalhos de Almeida (1961) e 

Ângulo et al. (2018). Almeida (1961) reconhece e classifica oito unidades principais 

na ilha: tálus; depósitos de leques aluviais; depósitos costeiros de areia, depósitos 

costeiros de cascalhos nas praias modernas; arenitos e cascalhos correspondentes 

às paleopraias; recifes de algas e depósitos eólicos. 
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Ângulo et al. (2018) classificaram as rochas sedimentares e sedimentos em 

duas categorias. A primeira consiste em depósitos continentais: tálus e leques aluviais 

compostos por sedimentos grossos, incluindo matacões, com a morfologia total ou 

parcialmente preservada. A segunda são depósitos costeiros correspondentes a 

praias, depósitos eólicos e os recifes de algas. 

 

5 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS  

O clima predominante na Ilha da Trindade é nomeado Oceânico Tropical (Mohr 

et al., 2009). Caracteriza-se por temperaturas elevadas e alto teor de umidade, 

resultante da intensa evaporação oceânica que ocorre na porção o domínio do 

Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), um sistema semipermanente de alta 

pressão (Cavalcanti et al., 2009). As chuvas são distribuídas regularmente o ano 

inteiro, com o mês de novembro o mais chuvoso (Predroso et al., 2018).  

Santos (2016) descreve que a ilha é constituída por diversas fontes e córregos 

de água doce, com fontes ditas como perenes, uma com boa vazão (230 ton/24h) na 

Praia dos Portugueses (apud Lobo, 1919). Também há informações de ocorrência de 

drenagens efêmeras ou córregos intermitentes, originadas das chuvas, porém a 

bibliografia relacionada as drenagens ainda é escassa em Trindade.  

Geomorfologicamente, a Ilha da Trindade detém um relevo montanhoso, com 

picos que superam os 500 metros de altitudes (Figura 5).  De acordo com Angulo et 

al. (2018), o perfil transversal do relevo é assimétrico, com a face sudoeste mais 

íngreme que a nordeste, configuração que pode ser explicada pela maior ação das 

ondas nesta região, que provoca maior taxa de erosão. Os autores também destacam 

que no sopé das encostas ocorrem depósito de tálus e leques aluviais. Em alguns 

casos estes depósitos foram encobertos por materiais vulcânicos, tais como lavas e 

piroclastos, que contribuíram para a preservação das formas originais dos leques.  
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Figura 5: Topografia e batimetria da Ilha da Trindade. Fonte: Modificada de Ângulo et al. 2018, apud 

Santos (2016). 

No interior da ilha, Ângulo et al. (2018) ainda destacam a os riscos relacionados 

aos processos erosivos, que atuam como processos gravitacionais, associados aos 

deslizamentos e queda de blocos e matacões, e à ação das águas superficiais, como 

ravinamento e transporte e deposição de sedimentos de diversos modos e de 

diferentes tamanhos, desde argilas até grandes matacões (Figura 6). Em 1919, Lobo 

já reconhecia estes eventos, afirmando a instabilidade das encostas, fortemente 

inclinadas no terreno nas proximidades da Praia da Calheta, aspectos que se tronam 

fatores de riscos para os acampamentos e alojamentos (apud Santos, 2016). 

 

Figura 6: A) Superfície erodida e ravina em período seco. Em época de chuva as águas superficiais 
transportam materiais de diversas granulometrias. B) Córrego intermitente transportando sedimentos 
mais finos. Fonte: Ângulo et al. (2018). 
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5.1 SOLOS 

Oliveira et al. (2018) enfatizam em seu trabalho que a Ilha da Trindade é um 

importante local para pesquisas pedológicas, pois além de possuir uma enorme 

variabilidade de solos, divergem daqueles encontrados no continente brasileiro. Isto 

ocorre devido a associação com processos vulcânicos recentes que edificam a ilha 

com uma alta diversidade litológica, topográfica, que repercutem na vegetação e 

atividade biológica singulares.  

Estes autores descrevem ainda os solos e sua dinâmica na IT como sendo: 

jovens, e que devido o relevo montanhoso com grande variação altimétrica, ocorre a 

gênese de vários microclimas pedológicos, denominados pedoclimas. Os pedoclimas 

influenciam na evolução dos solos e do modelado da Ilha. Na face norte/ nordeste, 

onde está inseria a área do presente estudo, há maior incidência solar e frequente 

influência de ventos quentes e secos que retiram a umidade do ambiente, impondo 

pedoclima menos úmido. Além disso, a atuação de processos erosivos é intensa, seja 

através da erosão hídrica e gravitacional ao longo das escarpadas vertentes, ou 

através do trabalho das ondas e vento nas porções litorâneas. A erosão é responsável 

por misturar materiais de distintas formações geológicas, o que torna os solos da Ilha 

ainda mais enriquecidos (Oliveira et al., 2018). 

Clemente et al. (2009) categorizaram os solos conforme a classificação do 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006), o SiBCS. Dos dez 

perfis amostrados quatro foram enquadrados na ordem dos Neossolos, cinco na 

ordem dos Cambissolos e um na ordem dos Organossolos (Figura 7). O autor ressalta 

a presença de solos com características peculiares, não contempladas no SiBCS, 

sugerindo um caráter endêmico.  
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Figura 7: Topossequência representativa dos perfis de solos estudados na ilha da Trindade por 
Clemente et al. (2009), com corte geológico esquemático. Fonte: Clemente et al. (2009). 

A classe dos Neossolos (Litólicos ou Regolíticos) é predominante, ocupando 

cerca de 55 % do território. Localizam-se nas áreas mais baixas e secas, onde há 

afloramento rochoso condicionado pela forte declividade e/ ou presença de áreas com 

a deposição de blocos de rocha - taludes e cones aluviais (Oliveira et al., 2018). Os 

Neossolos Litólitos são mais comuns e podem ser típicos ou fragmentários de acordo 

com o ambiente no qual se desenvolvem. Já Regolíticos são originados de material 

vulcânico intemperizado, de sedimentos aluviais, ou de sedimentos bioclastos 

litorâneos. Eles apresentam um desenvolvimento pedogenético relativamente maior 

que os Litólicos e são mais profundos. A vegetação típica nos locais onde situam os 

Neossolos são ciperáceas e samambaias rasteiras, sendo a última mais comum em 

áreas mais úmidas (Oliveira et al., 2018). 

Sucedendo como o segundo mais abundante (30%), os Cambissolos ocorrem 

predominantemente nas porções altimétricas medianas a elevadas, onde o clima é 

mais ameno, com maior diferenciação pedogenética. Estes solos apresentam um 

estágio intermediário de intemperismo, maior expressão dos processos 

pedogenéticos e maior profundidade. A vegetação encontrada nesses solos 

compreende em samambaias rasteiras e ciperáceas  (Oliveira et al., 2018). 

Por último, os Organossolos são classificados como Fólicos fíbricos, ocupam 

uma parte restrita (10%), mas possuem grande destaque em termos de sua 

composição e ambiente de ocorrência. Estão condicionados às altas encostas e aos 
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vales estreitos abaixo do planalto axial, voltados para o sul/sudeste da ilha, por serem 

áreas mais frias e úmidas (Oliveira et al., 2018). Nesses ambientes existem florestas 

nebulares relictuais monodominantes de samambaias arborescentes (Cyathea 

delgadii), únicas no Atlântico Sul. 

Clemente et al. (2009) retratam a atividade biológica nos solos da ilha restrita 

aos microrganismos do solo, sendo a mesofauna compreendida majoritariamente por 

baratas domésticas e raros anelídeos presentes nas partes elevadas. Em virtude do 

isolamento, não se observam térmitas e outros detritívoros, importantes agentes de 

formação da estrutura dos solos tropicais (Schaefer, 2001). Além disso, o autor 

assume que apesar da típica tendência de textura mais argilosa mostrar maiores 

teores de umidade, os resultados evidenciaram que esse não é o caso dos solos 

estudados, o que se deve ao fato do intemperismo do material de origem vulcânica 

possivelmente produzir muitos minerais amorfos, ou de baixa cristalinidade, que 

possuem grande capacidade de retenção de água, como reportado por Faria (1974) 

para outras ilhas vulcânicas atlânticas. Isto ocorre devido à elevada microporosidade 

dos minerais amorfos, pois são materiais dotados de uma elevadíssima superfície 

específica.  

No âmbito químico, o trabalho de Clemente et al. (2009) também evidencia que 

os solos apresentam uma direta relação com as características químicas das rochas 

que compõem a paisagem, em função do baixo grau de evolução pedogenética da 

área, dos processos erosivos favorecidos pelo relevo íngreme, da pouca profundidade 

dos solos e da ausência de uma cobertura vegetal mais densa. Neste contexto, é 

citado como exemplo os altos teores nutrientes em relação aos valores de referências 

para áreas tropicais (Alvarez V. et al., 1999), com destaque para o P (fósforo), cujos 

teores são médios a altos para os solos mais arenosos, e muito altos para os solos de 

textura média a argilosa. A ausência de uma relação direta entre os teores de P e o 

teor de matéria orgânica dos solos estudados indica uma origem predominantemente 

inorgânica deste nutriente. As concentrações destes macro e micronutrientes variam 

principalmente de acordo com a localização do solo, já que há mistura destes 

materiais no perfil de alteração. Quando o solo possui grande contribuição de 

sedimentos provenientes de areias calcárias em comparação com sedimentos vindos 

das rochas vulcânicas, o valor dos nutrientes tente a ser mais baixo, além desta 
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característica contribuir para maior taxa de lixiviação. Por fim, foi identificado que 

todos os solos apresentam teores de Fe e Mn disponíveis muito elevados, com teores 

altos também para os demais microelementos. Entre os metais pesados, há destaque 

para o Pb, cuja origem pode estar relacionada aos minerais potássicos, possivelmente 

pela substituição do K pelo Pb, em função das semelhanças atômica dos dois 

elementos, ou a uma possível fonte antrópica (Clemente et al., 2009).  

Clemente et al. (2011) concluíram que a porção ocidental da ilha, mais 

escarpada, apresenta-se menos favorável à pedogênese, já a porção oriental, em 

contrapartida, possui encostas mais suaves, com solos mais desenvolvidos, praias e 

dunas mais amplas, principalmente na direção do Morro do Paredão, onde está 

localizada a Praia das Tartarugas. 

 Atualmente, observa-se na IT que a erosão de solos e/ou rochas formaram 

diversas feições erosivas, de dimensões métricas a decamétricas, provenientes de 

processos específicos, que estão resumidos na Figura 8. 

Para o melhor entendimento do desenvolvimento dessas feições, a 

caracterização física e química dos solos mostra-se uma ferramenta propícia, visto 

que é uma ferramenta muito utilizada em Geotecnia, como ressaltado em Santana & 

Rodrigues (2005). 
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Figura 8: Ilustração esquemática dos principais tipos de movimentos de terrenos (modificado de U.S 
Geological Survey 2004, apud Santos (2018). 

 

6 CARACTERIZAÇÃO FISICA DOS SOLOS. 

Os índices físicos de um solo expressam relações matemáticas entre pesos e 

volumes dos componentes de uma massa de solo, ou seja, entre as frações sólida, 

líquida e gasosa (Fiori & Carmignani, 2009). Neste contexto, um solo pode ser descrito 

através de suas propriedades físicas, sendo alguns índices medidos através de 

ensaios laboratoriais e outros através de fórmulas matemáticas. Os parâmetros físicos 

utilizados neste trabalho serão especificados a seguir.  

6.1 GRANULOMETRIA   

A análise granulométrica consiste da descrição textural do solo, ou seja, da 

distribuição dos grãos conforme o seu diâmetro, de acordo com a classificação da 

ABNT (1995), expressa na Tabela 2: 
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Tabela 2: Classificação granulométrica para a textura do solo de acordo com a norma ABNT-6502/95. 

Classificação 
ABNT 

6502/95 

Argila  
<0.002mm 

Silte 
0.002 - 0.06mm 

Areia Fina 
0.06 - 0.2 mm 

Areia Média 
0.2 - 0.6 mm 

Areia Grossa 
0.6 - 2 mm 

Pedrugulho 
2 - 60 mm 

 

Este parâmetro é determinado através do ensaio de Análise Granulométrica 

(NBR 6457-1986), que compreende os ensaios de peneiramento e sedimentação 

obtidos em laboratório. Como resultado obtém-se uma curva granulométrica que 

descreve as proporções das diferentes granulometrias que existem na amostra. 

6.2 LIMITES DE CONSISTÊNCIA  

Também conhecidos como Limites de Atterberg, determinam o comportamento 

de um solo frente o seu teor de umidade, e são divididos entre o Limite de Contração 

(LC), Limite de Plasticidade (LP) e Limite de Liquidez (LL). De maneira geral, quando 

muito úmido, o solo se comporta como líquido, quando há perda de água, fica plástico, 

e quanto mais seco, torna-se quebradiço (Pinto, 2006). A variação de umidade 

representa a mudança de estado, designados na Figura 9. 

A diferença entre os Limites de Liquidez e Plasticidade indica a faixa de valores 

na qual o solo se apresenta plástico, sendo definida como Índice de Plasticidade (IP), 

também demostrado na Figura 9. Em condições normais, são apresentando apenas 

os valores de LL e IP como índices de consistência do solo (Pinto, 2006). 

 

Figura 9: Limites de Atterberg dos solos. Fonte: Pinto (2006). 

 

A análise da umidade dos solos apoiados nas determinações dos limites possui 

grande importância no ramo da construção civil, pois indica em que condições hídricas 

encontram-se o solo ou então para qual intervalo de umidade o solo pode ser tratado 
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como plástico. Por meio dessa determinação pode-se identificar a quantidade exata 

de água necessária para obter uma melhor compactação do solo, bem como se o teor 

de umidade está na quantidade necessária para alcançar maior resistência desse 

solo. Todo esse processo é necessário, considerando que é sobre o solo que as 

estruturas das obras são apoiadas (Torres Geotecnia). 

6.3 DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS 

A expressão de densidade se refere à massa específica, e a densidade relativa 

dos grãos é a relação entre a densidade do material e a densidade da água a 4ºC. 

Como esta é igual a 1 kg/ dm³, resulta que a densidade relativa tem o tem o mesmo 

valor que a massa específica (expressa em g/cm³, kg/dm³ ou ton/m³), mas é 

adimensional (Pinto, 2006). Admite-se como massa específica dos grãos (ρs) a 

relação entre a quantidade de matéria (massa) e volume.  

Fiori & Carmignani (2009) ressaltam que a massa específica dos grãos (ρs) do 

solo é diretamente ligada a densidade dos minerais constituintes deste solo, sendo 

que alguns minerais, como hematita e magnetita, podem originar solos residuais com 

massas específicas mais elevadas. Alguns exemplos de densidades dos minerais 

estão na Tabela 3.  

Tabela 3: Valores típicos de densidade relativa (ou massas específicas) de minerais comuns nos solos. 

Fonte: Fiori & Carmignani (2009). 

Nome do mineral / Densidade relativa  

Bauxita 2,0 - 2,55 Montmorilonita 2,40 

Ortoclásio 2,56 - 2,58 Ilita 2,60 

Quartzo 2,65 Caulim 2,60 - 2,76 

Clorita 2,60 - 2,90 Plagioclásio 2,62 - 2,76 

Talco 2,70 - 2,80 Calcita 2,80 - 2,76 

Biotita 2,70 - 3,10 Muscovita 2,76 - 3,10 

Limonita 3,6 - 4,50 Pirita 4,95 - 5,10 

Hematita 4,90 - 5,30 Magnetita 5,17 - 5,18 

 

6.4 TEOR DE UMIDADE HIGROSCÓPICA (H) 

O teor de umidade higroscópica (H) consiste basicamente na quantidade de 

água que o solo detém em condição de equilíbrio com o ambiente, sendo facilmente 

calculado em laboratório. Esta “água higroscópica” está localizada próxima da 
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superfície das partículas do solo, sendo permanente, removida apenas no estado de 

vapor. Para melhor entendimento:  

“Quando uma certa quantidade de solo é coletada e deixada secar ao ar, 

obviamente o seu teor de umidade tenderá a se reduzir. Entretanto, essa redução 

normalmente se dá até um certo limite. Ou seja, mesmo que se deixe a amostra secar 

por um longo período, sempre permanecerá uma umidade residual. Essa umidade, 

que o solo exibe quando seco ao ar, é denominada umidade higroscópica (H)” 

(Kormann, 1997). 

Assim, a umidade higroscópica é determinada a partir da secagem prévia da 

amostra segundo a norma NBR 6457/1986, além de ser um parâmetro utilizado nos 

cálculos do ensaio de granulometria (NBR 7181/1884). 

 

7 ÁREA DE ESTUDO  

A Ilha da Trindade possui 16 praias dispostas em uma linha de costa de 21,8 

km de comprimento, sendo 16,7 km (76%) de formação rochosa, e 5,1 km (24%) 

composta de areia e seixos (Calliari et al., 2018) (Figura 10).  

A área de estudo delimitada para o presente trabalho possui 99 127 m² e situa-

se próxima à Praia da Calheta, região onde se concentra a ocupação antrópica da 

ilha, que inclui a estação científica, alojamentos, refeitório, frigorífero, enfermaria, 

centro de comunicação e estação de rádio, centro meteorológico casa da chefia e 

centro de administração, pertencentes à Marinha do Brasil (Santos, 2016). A presença 

da ocupação e o acesso mais facilitado devido ao relevo mais suave, foram alguns 

dos principais motivos desta área ser selecionada para os estudos, sendo que os 

processos erosivos atuantes poderiam desencadear riscos a ocupação. A Figura 10 

indica a localização da área de estudo, bem como das amostras de solo coletadas 

para a realização dos ensaios físicos e químicos programados. Mesmo que a amostra 

VeErMg01 esteja localizada fora da área delimitada, optou-se por realizar os ensaios 

físicos com ela, visto sua localização estratégica, considerada a área fonte (montante) 

de uma zona estudada, detalhada neste capítulo.  

 



 

22 
 

 

Figura 10: Praias da Ilha da Trindade e localização da área de estudo, bem como das amostras de 
solo coletadas para análises.  

No contexto geológico, a área está situada inteiramente sobre a Formação 

Morro Vermelho definida por Almeida (1963), além de ter ocorrência de blocos 

fonolíticos de variadas dimensões do Complexo Trindade, provenientes da erosão do 

neck situado ao oeste da área delimitada (Santos, 2018). Outros sedimentos recentes 
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são representados por depósitos de tálus, leques aluviais e praias modernas, 

reconhecidos por Almeida (1961) (Figura 11).  

 

Figura 11: Área de estudo e seu contexto geológico baseado em Almeida (1961, 1963). 

De acordo com as análises de Santos (2018), a área pode ser subdividida em 

duas regiões, nomeadas zonas VeErMg e EnErMg, que foram diferenciadas pelo tipo 

de feição de terreno e da predisposição aos eventos naturais identificados em 

trabalhos de campo (Figura 12), com características distintivas resumidas na Tabela 

4. 
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Figura 12: Área de estudo dividida segundo as zonas EnErMg e VeErMg. Modificada de Santos (2018). 
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Tabela 4: Códigos das zonas identificadas como fontes de eventos erosivos perigosos e suas 

características principais (Adaptada de Santos, 2018). 

Código 
da zona  

Feição do 
terreno 

Descrição Eventos Naturais 

VeErMg  
Vale 

efêmero  

- Vale com profundidade mínima 
de 5 m a montante e máxima de 
17 m a jusante.  
 
- Hidrografia: drenagens 
efêmeras. 
  
- Unidade Geológica: Formação 
Morro Vermelho. 

- Movimentos de massa gravitacionais: 
deslizamentos planares (rochas, saprólitos 
e solos pouco desenvolvidos) e queda de 
blocos (de até 2 m de diâmetro). 
 
- Escoamento superficial com transporte de 
sedimentos finos (fluxo de lama) e detritos 
(fluxo de detritos). 
 
- Erosão interna (piping). 

EnErMg Encosta  

- Amplitude do relevo: 80 m. 
 
- Hidrografia: drenagens 
efêmeras. 
 
- Unidade Geológica: Formação 
Morro vermelho com blocos 
fonolíticos de até 20 m de 
diâmetro do Complexo Trindade.  

- Processos erosivos: sulcos, ravinas, 
erosões intersulcos e piping). 
 
- Movimentos de massa gravitacionais: 
deslizamentos planares (rochas, saprólitos 
e solos pouco desenvolvidos), rastejo e 
queda de blocos. 
 
- Escoamento superficial com transporte de 
sedimentos finos (fluxo de lama) e detritos 
(fluxo de detritos).  

 

A zona identificada por VeErMg consiste em um vale efêmero com processos 

erosivos e movimentos de massa gravitacionais (MMG) (Figura 13), no qual afloram 

rochas epiclásticas, piroclásticas e derrame (ankaratritos) do vulcanismo da Formação 

Morro Vermelho (Santos, 2018). Em resumo, Santos (2018) descreve que esta zona 

possui na região jusante e mais profunda do vale rochas epiclásticas aflorantes, nos 

estratos inferiores, com intemperismo de médio a alto grau. As rochas epiclásticas 

compreendem em blocos de fonolitos, ankaratritos, lapilitos e fragmento de escórias 

em meio a matriz mal selecionada. Acima desta sequência afloram ankaratritos, bem 

fraturados, com grau moderado de intemperismo, sendo identificado na base e topo 

destes derrames autobrechas, vesiculadas e intemperizadas. A autora ressalta que a 

presença de vazios nas camadas do estrato inferior, referentes aos blocos das rochas 

epiclásticas já erodidos dos afloramentos, geram instabilidade na encosta, facilitando 

processos de deslizamentos planares.  
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Figura 13: VeErMg a) Visão a montante do vale e b) Visão a jusante do vale. Fonte: LECOST (2017). 

 

A Figura 14 ilustra o processo de escoamento superficial (fluxo de lama) desde 

a área fonte de sedimentos até a desembocadura do vale, característico da zona 

VeErMg. 
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Figura 14: Processos de escoamento superficial: a) a imagem mostra a área fonte dos sedimentos 
(seta preta) que são transportados até as áreas mais baixas do vale (seta branca). Notar a recuperação 
da vegetação na região a montante do vale e a ausência a jusante, o que indica que está ocorrendo 
processo erosivo acelerado na área de descarga do vale; b) detalhe na porção mais elevada do vale 
onde ocorrem saprólitos de lapilíto com grau de intemperismo médio a alto; c) detalhe do acúmulo dos 
solos que foram transportados pela ação das águas das chuvas, até essa porção mais baixa do vale. 
Fonte: Santos (2018). 

 

EnErMg compreende uma encosta com processos erosivos e movimentos de 

massa gravitacionais (MMG), onde se concentra a maior parte das feições erosivas 

lineares da área de estudo (Figura 15), sendo reconhecidos sulcos, ravinas e MMG 

associados as vertentes dessas feições, além da erosão intersulcos que se 

concentram no alto da encosta. As erosões lineares evoluem de montante para 

jusante, onde a ação da água, dominada por drenagens efêmeras, desencadeia 

processos de alargamento horizontal e aprofundamento vertical (Santos, 2018). 
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Figura 15: 1) Vista panorâmica da zona EnErMg: a, b e d indicam as áreas de recuperação da 
vegetação, c indica a área de ocorrência de sulcos (seta laranja); b1 indica área de ocorrência das 
ravinas mais profundas que se prolongam até a área indicada b2; 2) detalhe da área de ocorrência de 
ravinas que estão indicadas pelas setas pretas. Fonte: Santos (2018). 

 

Identicamente à zona anterior, Santos (2018) descreve a zona EnErMg com as 

mesmas sequências de rochas da Formação Morro Vermelho, iniciando na base com 

rochas epiclásticas, seguida por piroclásticas. As rochas epiclásticas apresentam 

blocos compostos por escórias muito vesiculadas, ankaratritos, lapilitos e também 

fonolitos da formação mais antiga (Complexo Trindade) em matriz mal selecionada, e 

apresentam grau de intemperismo moderado a elevado, que varia de acordo com o 

tipo de rocha. Já as rochas piroclásticas consistem em tufo, lápili-tufo e lapilito, que 

variam de mal a bem selecionadas, que apresentam grau de intemperismo elevado 

nas porções mal selecionadas e intemperismo moderado nas porções bem 

selecionadas (Santos, 2018). Além disso, a sequência apresenta brechas e tufo-

brechas. Em continuidade, os ankaratritos do topo da sequência apresentam grau de 

intemperismo baixo a moderado e estão muito fraturados, e que somados a processos 
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de esfoliação esferoidal culminam em movimentos de massa gravitacionais do tipo 

queda e rolamento de blocos de dimensões predominantemente centimétricas, mas 

ocorrem dimensões métricas, que se depositam no fundo das feições lineares 

(Santos, 2018). 

O perfil típico desta sequência está ilustrado na Figura 16, onde a camada 

indicada por “A” representa o ankaratrito muito fraturado e intemperizado, “B” consiste 

em um saprólito de lapili-tufo, e “C” um saprólito com blocos fonolíticos e ankaratríticos 

(rocha epiclástica). O contato entre os estratos está indicado pelo traço amarelo 

(Santos, 2018).  

 

Figura 16: Afloramento típico da área de estudo. Modificado de Santos (2018). 

 

A Figura 17 A ilustra deslizamentos de detritos (solo, saprólito e rochas) 

localizados nas vertentes das ravinas, próxima a área de ocupação, e a Figura 17 B 

um bloco de grande dimensão proveniente de processos de MMG do neck fonolítico 

do Complexo Trindade.  
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Figura 17: A) Deslizamento de detritos (solo, saprólito e rochas) localizados nas vertentes das ravinas. 
B) Blocos provenientes do neck vulcânico fonolítico do Complexo Trindade. Fonte: LECOST (2017). 

Santos (2018) ressalta a predominância de solos pouco desenvolvidos, rasos 

(espessuras < 20 cm), e até inexistentes em alguns locais desta zona. Como já 

determinado por Clemente et al. (2009), os solos da área possuem um baixo grau de 

evolução pedogenética, visto os processos erosivos favorecidos pelo relevo íngreme, 

da pouca profundidade dos solos e da ausência de uma cobertura vegetal mais densa. 

Em relação a cobertura vegetal, Santos (2018) retrata que ela se concentra nos 

limites leste e oeste, onde ocorrem árvores de pequeno a médio porte. Já no setor 

central, eventualmente, encontram-se árvores inclinadas, processo identificado como 

indicador de rastejo do terreno, que somado a escassez de vegetação indicam 

processos erosivos ativos (Figura 18).  
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Figura 18: Processo de rastejo observado pela inclinação das árvores na encosta (a, b e c). Fonte: 

Santos (2018). 

Por fim, a Figura 19 apresenta a área de estudo com as delimitações das 

regiões onde há concentração dos processos erosivos identificados: erosão marginal, 

escoamento superficial, deslizamentos planares, queda e tombamento de blocos, 

depósitos de tálus do neck fonolítico, bem como as principais feições lineares 

caracterizadas- sulcos e ravinas- baseado nos trabalhos de campo de Santos (2018). 

É importante destacar que a zona tracejada em amarelo consiste na região de 

concentração de deposição dos sedimentos provenientes da erosão do vale e encosta 

(EnErMg e VeErMg). 
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Figura 19: Área de estudo delimitada com os principais processos erosivos e feições lineares. 

Modificado de Santos (2018). 

 

8. RESULTADOS  

 Com base no mapeamento de campo realizado por Santos (2018), algumas 

amostras de solo coletadas na área (Figura 12 e 19) foram selecionadas para 

caracterização geotécnica. Esta caracterização serviu de apoio para avaliar com 
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detalhe as características e as sobreposições de materiais encontrados nas zonas 

mapeadas e verificar se há características que possam ocasionar maior ou menor 

susceptibilidade à erosão em diferentes porções da área. Os resultados obtidos a 

partir dos ensaios realizados com as amostras de solo coletados na área serão 

apresentados neste capítulo. 

Identicamente, a nomenclatura utilizada para nomeação das zonas (EnErMg e 

VeErMg) foi usada para as amostras de solos coletadas dentro de cada zona, em 

ordem crescente, representada em ordem numérica. As amostras utilizadas 

unicamente para as determinações químicas ainda possuem a letra “A” na sua sigla 

(Tabela 5). Para a amostra de areia foi usada a sigla Pm, referente as Praias 

modernas. 

Tabela 5: Nomenclatura das amostras de solo e sua zona correspondente. 

Amostras de solo Zona 

EnErMg01 

EnErMg 

EnErMg01A 

EnErMg02 

EnErMg03 

EnErMg04 

EnErMg05 

EnErMg06A 

VeErMg01 

VeErMg VeErMg02 

VeErMg03A 

 

8.1 ENSAIO TÁCTIL-VISUAL  

O ensaio táctil visual representa a caracterização inicial da amostra, ou seja, o 

primeiro contato com a amostra antes de serem realizados os ensaios de laboratório. 

Em alguns casos ela pode ser desenvolvida diretamente em campo, caso não seja 

possível a realização de ensaios mais detalhados.  Neste estudo o ensaio táctil-visual 

foi realizado nas sete amostras de solo designadas para os ensaios físicos, cuja a 

descrição ocorreu baseada na bibliografia de Bueno & Vilar (1998) e Faiçal Massad 

(2016). Ao final foi realizada uma comparação entre as classificações texturais obtidas 

com base neste ensaio e nos demais ensaios laboratoriais. Os resultados finais destes 

ensaios estão apresentados na tabela 6, cuja descrição completa é apresentada no 
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Anexo I deste trabalho, onde consta ainda a classificação genética do solo coletado, 

classificado como solo residual ou transportado, bem como a profundidade de coleta 

(LECOST- 2017; 2018). Nela se observa que, apesar da diferenciação quanto à 

gênese, todas foram coletadas muito próximas à superfície. Nas Figuras 20 e 21 serão 

apresentadas imagens das amostras de solo descritas, de acordo com a ordem 

elencada na Tabela 5.  

Tabela 6: Identificação das amostras de solo após descrição táctil-visual, classificação de campo e 

profundidade da coleta, além da amostra de areia. 

Amostra Classificação táctil-visual 
Classificação 

de campo  
Profundidade 

de coleta 

1 EnErMg01 Solo silte-arenoso com pedregulhos residual 4 cm 

2 EnErMg02 Solo silte-arenoso    transportado 1 cm 

3 EnErMg03 Solo pedregulhoso com areia transportado 50 cm 

4 EnErMg04 Solo silte- arenoso com pedregulhos residual 12 cm 

5 EnErMg05 Solo silte-arenoso com pedregulhos  residual 10 cm  

6 VeErMg01 Solo silte-arenoso  residual 20 cm 

7 VeErMg02 Solo silte-arenoso  transportado 10 cm 

8 Pm Areia transportado superfície 
 

 

Figura 20: Amostras de solo descritas. 1) EnErMg01, 2) EnErMg02, 3) EnErMg03 e 4) EnErMg04. 
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Figura 21: Amostras de solo descritas: 5) EnErMg05, 6) VeErMg01, 7) VeErMg02 e areia 8) Pm. 

É importante distinguir que os solos residuais são aqueles formados a partir da 

decomposição ou degradação das rochas que permanecem no local onde foram 

formados, sem sofrer qualquer tipo de transporte, são normalmente considerados não 

uniformes e apresentam espessura variável. Já os solos transportados se formam em 

determinados locais e por meio da erosão se depositam em outros. Neste contexto, a 

influência das características da rocha mãe nos solos é mais pronunciada nos 

estágios iniciais de intemperismo (sendo de extrema relevância no estudo de solos 

residuais jovens), mas, durante os estágios posteriores, outros fatores pedológicos 

são mais relevantes, como a laterização (Carvalho, 2006). 

Como principal resultado deste ensaio observou-se que os solos podem ser 

classificados como arenosos-siltosos (ásperos), não plásticos, com pedregulhos, e 

que ainda preservavam características da rocha original, como minerais orientados 

(olivinas) e vesículas. Além disso, alguns solos possuíam fragmentos de matéria 

orgânica (galhos e raízes), porém a maior parte não evidenciou odor característico de 

matéria orgânica vinculada as partículas sólidas do solo, sendo as amostras 

EnErMg05, VeErMg01 e VeErMg02 as únicas que manifestaram odor fraco.  
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8.2 ANÁLISES FÍSICAS 

Os resultados dos ensaios de Granulometria (NBR 6457-1986), Umidade 

higroscópica (H) (NBR 6457-1986), Limite de Liquidez (NBR 6459-1984), Limite de 

Plasticidade (NBR7180-1984) e Densidade Real (DNER-ME 093-1994) estão 

compilados na Tabela 7, organizados por amostra.  

Tabela 7: Resultados das análises físicas das amostras coletadas. 

Amostra 
Textura (%) 

H LL  LP 
Massa 

específica dos 
grãos (g/cm³) Argila  Silte  Areia  Pedregulho 

EnErMg01 7.35 23.08 45.36 24.2 4.66% 26.33% NP 3.032 

EnErMg02 10.34 35.32 47.44 6.90 6.34% 26.07% NP 3.025 

EnErMg03 3.82 4.97 19.44 71.78 9.45% 25.88% NP 3.062 

EnErMg04 10.33 29.19 40.08 20.39 6.73% 25.74% NP 2.947 

EnErMg05 10.86 31.26 41.37 16.50 8.95% 27.58% NP 2.988 

VeErMg01 26.03 25.70 44.88 3.39 12.75% 40.53% NP 3.050 

VeErMg02 17.44 32.92 43.29 6.34 11.83% 36.24 % NP 3.074 

Pm - - 100 - - - - 3.011 

NP= não plástico 

Os resultados da análise granulométrica são apresentados conforme a 

porcentagem dos tamanhos das partículas (argila, silte, areia e pedregulho) que a 

amostra detém. Os gráficos da distribuição granulométrica referentes a análise estão 

apresentados de acordo com a sequência elencada na Tabela 7. 

Gráfico 1 e 2: Distribuição granulométrica das amostras EnErMg01 e EnErMg02. 
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Gráfico 3 e 4: Distribuição granulométrica das amostras EnErMg03 e EnErMg04. 

 

Gráfico 5 e 6: Distribuição granulométrica das amostras EnErMg05 e VeErMg01. 

 

Gráfico 7: Distribuição granulométrica da amostra VeErMg02. 
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sua mudança de estado. Os gráficos referentes a este ensaio estão exibidos na 

sequência da ordem tabelada.  

Gráfico 8 e 9: Plotagem dos resultados do ensaio de LL das amostras EnErMg01 e EnErMg02. 

 

Gráfico10 e 11: Plotagem dos resultados do ensaio de LL das amostras EnErMg03 e EnErMg04. 

 

Gráfico 12 e 13: Plotagem dos resultados do ensaio de LL das amostras EnErMg05 e VeErMg01. 

 

Gráfico 14: Plotagem dos resultados do ensaio de LL da amostra VeErMg02. 

 

y = -0.1191x + 29.307
R² = 0.9959

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

27.5

28.0

28.5

10 20 40

U
m

id
a
d
e
 (

%
)

Número de golpes

EnErMg01

y = -0.1539x + 29.73
R² = 0.9973

24.0

24.5

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

27.5

28.0

28.5

10 20 40

U
m

id
a
d
e
 (

%
)

Número de golpes

EnErMg03

y = -0.113x + 30.403
R² = 0.9719

26.0

26.5

27.0

27.5

28.0

28.5

29.0

29.5

10 20 40

U
m

id
a
d
e
 (

%
)

Número de golpes

EnErMg05

y = -0.2911x + 43.515
R² = 0.9864

34.0

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

10 20 40

U
m

id
a
d
e
 (

%
)

Número de golpes

VeErMg02

y = -0.0672x + 27.746
R² = 0.9585

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

27.5

10 40

U
m

id
a
d
e
 (

%
)

Número de golpes

EnErMg02

y = -0.1401x + 29.247
R² = 0.999

24.0

24.5

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

27.5

10 20 40

U
m

id
a
d
e
 (

%
)

Número de golpes

EnErMg04

y = -0.424x + 52.131
R² = 0.9946

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

10 20 40

U
m

id
a
d
e
 (

%
)

Número de golpes

VeErMg01



 

39 
 

Para o ensaio de Limite de Plasticidade (LP) não foram encontrados resultados 

satisfatórios, visto que não foi possível chegar na “amostra gabarito” designada pela 

norma NBR 6459-1984, sendo constatado que as amostras não possuem limite de 

plasticidade.  

Por fim, o ensaio da Densidade Real demonstra a massa específica  real dos 

grãos (g/cm³) que cada amostra possui, sendo um parâmetro diretamente vinculado 

com os resultados das análises mineralógicas dos solos.   

Geotecnicamente é de praxe classificar o solo de acordo com os critérios do 

Sistema Unificado de Classificação de solos (SUCS). Neste sistema os solos são 

identificados de acordo com os ensaios de granulometria e limites de consistência. 

Como nas amostras analisas não houve sucesso em encontrar o limite de 

plasticidade, não foi possível calcular o índice de plasticidade (LL-LP), parâmetro 

utilizado nesta classificação. Assim, não foi possível aplicar as SUCS para as 

amostras ensaiadas.  

8.3 ANÁLISES QUÍMICAS 

Foram selecionadas três amostras de solo (EnErMg01A, EnErMg06A e 

VeErMg03A) para a realização dos ensaios DRX, para pó total e fração argila, bem 

como FRX. Os resultados obtidos serão expressos a seguir.  

8.3.1 Difratometria de raios X (pó total)  

Para a constatação dos minerais constituintes do solo, a DRX foi realizada em 

amostras de pó total. Os resultados estão indicados na Tabela 8.  
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Tabela 8: Resultados da DRX das amostras de solo (EnErMg01A, EnErMg06A e VeErMg03A). 

Amostra Minerais (DRX) Fórmula química 

EnErMg01A 

hematita Fe2O3 

augita aluminosa Ca (Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 

forsterita Mg2SiO4 

magnetita Fe₃O₄ 

hidroxiapatita Ca5(PO4)3(OH) 

EnErMg06A 

augita aluminosa Ca (Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 

forsterita Mg2SiO4 

magnetita Fe₃O₄ 

hematita Fe2O3 

diopsídio (Fe) Ca (Mg,Fe)(SiO3)2 

pirocloro (Na,Ca)2Nb2O6(OH,F) 

fluorapatita Ca₅ (PO₄) ₃F 

VeErMg03A 

hematita Fe2O3 

faialita Fe2SiO4 

diopsídio  Ca (Mg,Fe)(SiO3)2 

magnetita Fe₃O₄ 

 

As três amostras possuem uma mineralogia relativamente homogênea. É 

notável a presença abundante de minerais ferrosos (hematita e magnetita), seguida 

por minerais magnesianos e cálcicos, com fosfato presente em menor proporção. Os 

difratogramas referentes da análise constam no Anexo II deste trabalho.  

A descrição mesoscópica da amostra de areia da Praia da Calheta interpretou 

uma mineralogia similar, com granulometria variando de areia média a grossa, 

composta por plagioclásio e/ou feldspatóides (grãos brancos-60%), olivina, serpentina 

e/ou vidro vulcânico (grãos castanhos, vermelhos e alaranjados-30%) e piroxênios e 

litoclastos (grãos cinzas escuros e pretos 10%) (Figura 21). 

8.3.2 Difratometria de raios X (fração argila)  

A DRX para a identificação de argilominerais é realizada a partir da 

concentração da fração argila natural (N) durante a preparação da amostra. Após esta 

concentração, são aplicados dois tratamentos específicos: tratamento térmico (MU) e 

solvatação com etileno-glicol (EG). As análises dos três tipos de tratamento (N, MU e 

EG) são analisados em conjunto para o reconhecimento de argilominerais.  
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Mesmo após estes procedimentos, as amostras de solo da área de estudo não 

apresentaram picos satisfatórios nos difratogramas para a identificação dos 

argilominerais. Os difratogramas das amostras EnErMg01A, EnErMg06A e 

VeErMg03A estão indicados nas Figuras 22, 23 e 24, respectivamente evidenciando 

este resultado.  

 

Figura 22: Difratogramas da amostra EnErMg01A para pó total e fração argila (N, UM e EG). 

 

 

Figura 23: Difratogramas da amostra EnErMg06A para pó total e fração argila (N, UM e EG). 
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Figura 24: Difratogramas da amostra VeErMg03A para pó total e fração argila (N, UM e EG). 

Estes resultados evidenciam que os solos analisados apresentam pouco ou 

quase nula quantidade de argilominerais. Contudo, mesmo estando presente em 

pequenas quantidades, há a possibilidade de identificar os argilominerais a partir da 

análise de um pó ainda mais concentrado, com tratamento específico em centrífuga, 

porém isto não altera o resultado de que os argilominerais são escassos nos solos 

analisados. Portanto, optou-se por não realizar estas análises neste momento. 

8.3.3 Fluorescência de raios X  

Por fim, os resultados das análises de FRX realizada estão indicadas nas 

Tabelas 9, 10 e 11, e são apresentadas de acordo com a porcentagem dos óxidos 

maiores que compõem a amostra, em ordem decrescente.  

Tabela 9: Resultado da FRX da amostra EnErMg01A. 

EnErMg01A 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO TiO2 P2O5 Na2O K2O 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

31,6 23,3 14,3 9,1 7,9 5,9 1,2 0,5 0,4 

         

MnO BaO SrO Cr2O3 ZrO2 ZnO Nb2O5 SO3 P.F. 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

0,3 0,2 0,2 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5,16 
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Tabela 10: Resultado da FRX da amostra EnErMg06A. 

EnErMg06A 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO TiO2 MgO P2O5 Na2O K2O 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

30,5 23,2 14,2 9,2 6,4 6,3 1,5 0,5 0,5 

         

MnO SrO BaO Cr2O3 ZrO2 SO3 ZnO Nb2O5 P.F. 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 6,93 

 

Tabela 11: Resultado da FRX da amostra VeErMg03A. 

VeErMg03A 

Fe2O3 SiO2 Al2O3 TiO2 MgO CaO P2O5 K2O Na2O 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

30,4 26,8 13,5 7,6 7,4 4,7 1,4 0,5 0,4 

         

MnO BaO Cr2O3 SrO ZrO2 ZnO SO3 Nb2O5 P.F. 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 6,59 

 P.F. = Perda ao fogo (ensaio realizado a 1.000ºC por duas horas) 

 Resultados normalizados para 100 % 

 

Novamente é ocorre uma homogeneidade entre as amostras, com os teores de 

sílica (SiO2) e ferro (Fe2O3) como os mais abundantes. É também reconhecida uma 

certa abundancia na quantidade de magnésio (MgO) e fósforo (P2O5) como 

constatado por Clemente et al. (2009). 

8.4 SEÇÕES GEOLÓGICAS   

Após os resultados dos ensaios, optou-se por fazer seis seções geológicas na 

área de estudo. As seções foram traçadas com intuito de incorporar de forma mais 

precisa possível os resultados da caracterização das amostras ensaiadas em 

laboratório. A topografia utilizada foi a de detalhe, com curvas de nível com 

equidistância de 1 m.  A localização em planta das seções, dados topográficos e 

feições erosivas lineares estão indicados na Figura 25. A elaboração das seções visou 

a caracterização superficial e subsuperficial dos diferentes materiais geológicos 

encontrados da área, bem como a individualização dos corpos de materiais 

transportados e residuais afetados pelos principais processos erosivos e feições 

lineares identificados em campo. No total foram elaboradas seis seções esquemáticas 

dispostas de acordo com a Figura 25. Como as amostras coletadas para ensaios em 

laboratórios são muito superficiais, chegando a no máximo 50 cm de profundidade, foi 

necessário complementar a interpretação dos perfis característicos da área através 
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das informações de campo cedidas pelo LECOST (2017; 2018). Neste contexto, foi 

inferido um contato esquemático para a estratigráfica em subsuperfície de acordo com 

os dados que campo. Desta forma, o contato entre as sequências de rochas 

piroclásticas/epiclásticas e ankaratritos, segundo os dados, ocorre entre os ângulos 

10o e 30o, sendo extrapolado um ângulo próximo de 20o para as seções elaboradas.   

 

Figura 25: Área de estudo e localização das seções geológicas.esquemáticas.
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Figura 26: Seção esquemática A-A'
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Figura 27: Seção esquemática B-B'. 
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Figura 28: Seção esquemática C-C'. 
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Figura 29: Seção esquemática D-D'. 
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Figura 30: Seção esquemática E-E’. 
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Figura 31: Seção esquemática F-F'. 

 

9. DISCUSSÃO 

Fundamentado na compilação dos dados existentes e dos resultados obtidos 

dos ensaios realizados foi possível caracterizar os solos e a dinâmica superficial típica 

da área estudada. Destaca-se que os solos da área de estudo são de baixo grau de 

evolução pedogenética, majoritariamente classificados como saprolíticos e 

transportados, visto os processos erosivos favorecidos pelo relevo íngreme, da pouca 
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profundidade dos solos e da ausência de uma cobertura vegetal mais densa, como 

constatado por autores como Santos (2018), Clemente et al. (2009) e Oliveira et al. 

(2018). Assim, serão apresentadas a seguir discussões relevantes sobre os 

resultados do trabalho, destacados em tópicos relacionados a assuntos comuns e aos 

objetivos gerais do trabalho. 

9.1 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA E GEOLÓGICA DOS SOLOS 

Apesar das amostras de solo coletadas na área de estudo terem sido 

classificadas como sendo residuais ou transportadas, todas foram coletadas em 

profundidades muito superficiais (1 cm- 50 cm), não constando diferenças expressivas 

nas análises de laboratório pra comparações. 

Ainda que a amostra VeErMg01 tenha sido coletada fora da área de estudo 

(Figura 10), ela foi analisada devido sua localização estratégica na região montante 

da zona do vale (VeErMg), sendo classificada como solo residual e situado na “área 

fonte” de sedimentos desta zona. A partir dos ensaios realizados, foi observado uma 

certa semelhança entre as amostras do vale (VeErMg01 e VeErMg02), sendo a 

segunda classificada como um solo transportado. Assim, os resultados demostram 

um indicativo da relação (gênese e transporte) entre os solos da zona montante e 

jusante do vale, que serão detalhadas a seguir. 

A partir da análise granulométrica foi possível identificar uma certa 

homogeneidade de diâmetro dos grãos dos solos (areia), com exceção da amostra 

EnErMg03, que é essencialmente pedregulhosa. Isto pode ser explicado por este solo 

ser o único coletado na região onde concentra-se o depósito de tálus do neck fonolítico 

(Figura 19 e 28). A homogeneidade já havia sido constatada no ensaio táctil-visual, 

pois todas as amostras são predominantemente ásperas ao tato. Em comparação das 

amostras coletadas nas duas zonas (EnErMg e VeErMg) pode-se observar que as 

amostras do vale possuem uma maior porcentagem de argila, com 17,44% e 26.03%, 

enquanto as amostras da encosta constam porcentagens entre 3,82% e 10,83%, além 

de menor quantidade de pedregulhos. 

Similarmente, apesar do ensaio de Limite de Liquidez (LL) possuir certa 

uniformidade, os solos localizados no vale abrangeram maior taxa de umidade para o 

LL do que os situados na encosta. Para a zona EnErMg foram identificados LL entre 
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25,88% e 27,58%, enquanto para a zona VeErMg 36,24% e 40.53%. É possível que 

esta situação esteja diretamente vinculada com a quantidade de argila nas amostras, 

pois esta fração possui maior “consistência” e acaba por necessitar de maiores taxas 

de umidade para sua mudança para o estado líquido. Apesar disso, nenhum solo 

ensaiado apresentou o estado plástico (Limite de Plasticidade- LP). Já em 

comparação com alguns solos típicos do continente brasileiro, indicados por Pinto 

(2006) na Figura 32, os solos ensaiados da Ilha da Trindade possuem limites de 

liquidez baixos, mais próximos aos solos residuais de arenito. Além disso, não foi 

possível realizar comparações deste ensaio com outros solos da Ilha da Trindade, 

bem como de outras ilhas vulcânicas brasileiras, visto a escassez de trabalhos 

publicados neste âmbito.  

 

Figura 32: Índices de Atterberg de alguns solos brasileiros. Fonte: Pinto (2006). 

Como descrito anteriormente, a umidade higroscópica (H) representa a máxima 

quantidade de água, expressa em porcentagem, que o solo é capaz de absorver da 

atmosfera, em forma de equilíbrio com o ambiente. É uma característica relacionada 

com atividade de superfície, sendo mais elevada nos solos argilosos e orgânicos e 

baixa nos arenosos. Alguns exemplos de porcentagens de umidade higroscópica de 

alguns solos estão indicados na Figura 33 (em vermelho), sendo estes exemplos mais 

típicos de umidades encontradas nos solos continentais brasileiros. 
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Figura 33: Exemplos de umidades higroscópicas (H) calculadas em solos brasileiros. Fonte: Kormann 

(1997). 

Desta forma, com exceção da amostra EnErMg01 (H= 4.66%), os resultados 

da umidade higroscópica (H) para os solos coletados na área de estudo se 

apresentaram relativamente elevados ao comparados com os solos continentais, 

levando em conta, ainda, suas baixas quantidades de argila, matéria orgânica, limite 

de liquidez e ausência de plasticidade no solo. Os resultados ficaram com valores 

entre 4.66% e 12.75%.  

Este fato já havia sido constatado por Clemente et al. (2009) nos solos da Ilha 

da Trindade, sendo sua possível explicação compreendendo em:  

“Apesar de a tendência de textura mais argilosa mostrar maior equivalente de 

umidade, os resultados evidenciaram que esse não é o caso dos solos estudados, o 

que se deve ao fato do intemperismo do material de origem vulcânica possivelmente 

produzir muitos minerais amorfos, ou de baixa cristalinidade, que possuem grande 

capacidade de retenção de água, como reportado por Faria (1974) para outras ilhas 

vulcânicas atlânticas.”  

Isto ocorre devido à elevada microporosidade dos minerais amorfos, pois são 

materiais dotados de uma elevadíssima superfície específica. Faria (1974) caracteriza 

o material amorfo encontrado como sendo do tipo “alofana”.  

Devido os minerais amorfos apresentarem cristalinidade indefinida e muito 

reduzida, eles não poderiam ser reconhecidos pelo ensaio de DRX realizados nas 

amostras de solo da área, uma vez que este método identifica os minerais segundo 

sua organização cristalográfica (conjunto de planos cristalográficos (h,k,l), e de acordo 

com as distâncias interplanares. Assim, é possível a presença do material amorfos 

nos solos, mesmo não identificados na DRX.  
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De uma forma geral, o material amorfo mais comumente encontrado no solo, 

proveniente do intemperismo e rochas vulcânicas, é a alofana (composto 

principalmente pela combinação de sílica, alumina e água- mSiO2·Al2O3·nH2O), que 

se concentra principalmente na fração argila. No Brasil, a ocorrência de amorfos em 

quantidades apreciáveis no solo não é comum (Johas et al., 1997). Porém, na Ilha da 

Trindade este tipo de material pode presente em quantidades consideráveis visto a 

grande quantidade rochas piroclásticas (tufos, lápili-tufos e brechas) existentes na 

paisagem, que podem desencadear quantidades consideráveis de material amorfo no 

solo. Desta forma, é possível a presença de minerais amorfos nos solos coletados na 

área de estudo.  

Estudos de Pérez et al. (2015) visaram a identificação de alofana e outros 

minerais semicristalinos em tijolos feitos por sociedades primitivas de Cholula 

(México), para fins de estudos arqueológicos. Os autores interpretaram a presença de 

materiais amorfos em difratogramas (DRX), em condições representadas na figura 34. 

É importante ressaltar que quanto menos cristalino for o material, menos definido é o 

pico difratado. Desta forma, ocorre uma tendência da formação de uma curva para 

estes materiais, informalmente chamada de “barriga”. É exemplificado na Figura 34 

que a alofana interpretada em 2θ~22.5 (abcissa).  

Analogamente com os ensaios de DRX realizados com as amostras de solos 

da área de estudo, na amostra EnErMg01A, dando foco para o difratograma da 

amostra concentrada na fração argila (N), em verde, observa-se uma curvatura 

aproximada em 2θ entre 20-25 (Figura 35). Esta configuração é um indicativo da 

presença de minerais amorfos no solo amostrado, considerando que o material se 

concentra na fração argilosa. Porém, não é possível identificar precisamente se o 

material amorfo presente contém ou não o tipo alofana.  
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Figura 34: DRX nas realizadas nas amostras de tijolos (Abode 1 e 2) e solo (Tapetate soil), com 
materiais amorfos destacados com cinza. Fonte:  Pérez et al. (2015). 

 

 

Figura 35: Difratograma da amostra EnErMg01A com foco na fração argila (N), em verde. 
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Adicionalmente, é possível realizar a comparação entre os resultados da 

umidade higroscópica entre as zonas. As umidades (H) identificadas na zona VeErMg 

são relativamente maiores que a zona EnErMg, sendo isto possivelmente explicado 

novamente pela maior quantidade de argila, material amorfo e/ou matéria orgânica 

das amostras do vale. A matéria orgânica vinculada as partículas do solo só foi 

identificada através do odor característico das amostras (ensaio táctil-visual). Assim, 

corrobora com o odor fraco das amostras VeEr01 e VeEr02. Apenas uma amostra da 

encosta (EnErMg05) manifestou odor fraco.  

Em relação a massa específica dos grãos (ρs), os resultados obtidos tiveram 

valores entre 2.947 g/cm³e 3.074 g/cm³. Quando comparados aos solos brasileiros 

continentais, os quais possuem, em geral, massas específicas próximas a densidade 

do quartzo (2,65 g/cm³), os valores obtidos estão altos. Esse fator está associado 

diretamente com os minerais identificados pelas análises de DRX realizadas nas 

amostras, que mostraram predominância de minerais relativamente mais densos.  

As três amostras (EnErMg01A, EnErMg06A e VeErMg03A) resultaram em 

difratogramas que reconheceram a hematita (4,90 - 5,30 g/cm³), magnetita (5,17 - 5,18 

g/cm³), olivinas (forsterita e faialita) (3,22-4,38 g/cm³) e piroxênios (augita e diopsídio) 

(3,19-3,56 g/cm³). Secundariamente também ocorrem apatitas (fluorapatita e 

hidroxiapatita) (3.1-3.35 g/cm³). Como citado, estes minerais possuem densidades 

elevadas, e estão preservados nos solos jovens, assim, afetam diretamente a massa 

específica dos grãos (ρs) destes solos, resultando em valores proporcionais. 

Os resultados da FRX também estão associados diretamente com os minerais 

identificados, em função do baixo grau de evolução pedogenética da área, como já 

evidenciado por Clemente et al. (2009). Todas as amostras tiveram elevados teores 

de ferro (magnetita, hematita, faialita), magnésio (forsterita), cálcio (augita, diopídio e 

fluorapatita). Além disso, ocorre um destaque para o fósforo, com provável 

proveniência das apatitas identificadas, visto que os estudos de Clemente et al. (2009) 

revelaram a ausência de relação do fósforo com a matéria orgânica, o que indica uma 

predominante origem inorgânica para este composto no solo.  
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Há também elevados teores de alumínio e sílica.  Além do alumínio e sílica 

estarem presentes em diversos minerais do solo, a elevada presença destes 

compostos poderia também indicar a presença da alonafa (mSiO2·Al2O3·nH2O).  

Por fim, o titânio também apresentou altos valores, até mais elevados que os 

teores de magnésio nas amostras EnErMg06A e VeErMg06A. A origem dele foi 

atribuída as substituições catiônicas comuns devido a semelhança atômica entre Ti e 

Al, podendo então o Ti estar presente em vários retículos minerais, como da augita 

Ca (Al,Ti)(Si,Al)2O6. 

É notável a rica composição química dos solos estudados, que é determinada 

pelas rochas situadas na área de estudo (Formação Morro Vermelho), contudo, deve 

ser considerado que os diversos processos de erosão atuantes na ilha são 

responsáveis por misturar materiais de distintas formações geológicas, o que torna os 

solos ainda mais enriquecidos, como designado por Oliveira et al. (2018). 

No contexto dos minerais secundários, a DRX da fração argila não reconheceu 

argilomineais do solo (caulinita, ilita, esmectita, talco, clorita, serpentina etc). Isto pode 

estar atribuído a ausência de um intemperismo químico avançado, visto que a 

infiltração da água é prejudicada devido ao relevo íngreme da ilha, além do pedoclima 

menos úmido delineado por Oliveira et al. (2018) nesta região. Como mencionado no 

capítulo dos resultados, os argilomineais podem estar presentes, mas em teores muito 

baixos. Este resultado afeta diretamente na relação solo-água (água adsorvida), 

importante no aspecto das partículas coloidais, pontos fundamentais que determinam 

certas propriedades dos sistemas argila+água, tais como a plasticidade, a 

viscosidade, a tixotropia, o poder ligante e a resistência mecânica no estado úmido 

(Santos, 1975). Assim, é possível fazer a associação da escassez de argilomineais e 

a ausência da plasticidade e baixos limites de liquidez nos solos estudados.  

9.2 PROCESSOS EROSIVOS 

No contexto dos processos erosivos, as observações colhidas em campo 

corroboram a afirmação de que a Ilha da Trindade pode ser enquadrada no quinto 

estágio de formação das ilhas oceânicas de origem vulcânica, reconhecido como 

estágio erosional por Wagner et al. (1991). De acordo com Alves (1998), nesta fase 

os vulcanismos construtivos já cessaram e há forte erosão da topografia vulcânica, 
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formando vales profundos e platôs sedimentares (apud Clemente et al., 2009). Assim, 

o que pode ser observado é uma fase de intenso desgaste do relevo e formação de 

vales a partir de feições estruturais primárias (lineamentos), como a que está 

ocorrendo na zona VeErMg representada nas secções E-E’ e F-F’ (Figuras 30 e 31).  

Nestas seções observa-se que a porção do derrame formado por rochas piroclásticas 

da Formação Morro Vermelho está sendo mais fortemente erodido do que as rochas 

mais superficiais (principalmente nos locais de alta declividade), como é o caso dos 

ankaratritos também pertencentes a Formação Morro Vermelho. As feições lineares 

(sulcos e ravinas) que afetam os ankaratritos até o momento apresentam menor 

dimensão lateral e menor profundidade, prevalecendo também a erosão intesulcos e 

laminar sobre esta litologia. A feição erosiva mais evidente (vale) afeta os solos 

residuais oriundos das rochas piroclásticas e epiclásticas é mais profunda e 

abrangente lateralmente, conforme mostrado no tópico dos resultados (Figuras 30 e 

31). É interpretado que este processo ocorre devido à maior porosidade e 

permeabilidade das rochas com gênese piroclástica/epiclástica, que se assemelha as 

características de rochas sedimentares, apesar de sua origem vulcânica (Figura 36). 

 

Figura 36: Rocha piroclástica (tufo-brecha) com intemperismo de alto grau, fortemente erodida, 
formando um vale no relevo. Destaca-se também a erosão piping na rocha. 
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Salienta-se que a evolução e aprofundamento das feições atualmente 

presentes na região onde afloram os ankaratritos, até as cotas de contato com as 

rochas piroclásticas, deve ser retardada ao máximo, pois caso as feições atuais 

alcancem estas cotas os processos podem evoluir de modo mais acelerado, 

colocando em risco as áreas atualmente ocupadas nas regiões menos íngremes da 

encosta.  

Foi constatado que os deslizamentos planares observados nos dados de 

campo concentram-se na região de contato geológico do derrame ankaratrítico e as 

rochas piroclásticas, que ocorrem entre as cotas 45 e 20 metros na área de estudo. 

Isto ocorre devido à forte quebra de relevo presente nestes locais, também 

evidenciada nas seções geológicas do capítulo 8.1. (Figuras 26, 28 e 29). Além disso, 

os deslizamentos também ocorrerem predominantemente na parede do vale na zona 

VeErMg, também vistas nas seções E-E’ e F-F’ do capítulo citado (Figuras 30 e 31).  

 Adicionalmente observou-se que pelas imagens aéreas e informações de 

campo que onde há presença de depósito de tálus proveniente do neck fonolítico 

ocorre menos formação de feições lineares do terreno (sulcos e ravinas), sendo este 

ser um fator que retarda a erosão da área, funcionando como uma espécie de 

enrocamento natural. Investigações mais detalhadas devem ainda ser realizadas para 

verificar a ocorrência de erosões internas ou abaixo destes depósitos, o que poderia 

vir a causar um problema mais grave de instabilização. 

Escoamento superficial com transporte de sedimentos finos (fluxo de lama) e 

detritos (fluxo de detritos) e erosões intersulcos a partir de drenagens efêmeras são 

os principais agentes de erosão dos solos, que devido as suas características físicas 

(baixo LL, não plástico) mostram-se muito susceptível ao transporte, além de serem 

responsáveis pela formação e evolução das feições lineares. Secundariamente 

destaca-se os movimentos de massa gravitacionais (deslizamentos planares).  

 

10. CONCLUSÕES  

Após a compilação dos dados espaciais de Santos (2018), dados de campo 

cedidos pelo LECOST (2017; 2018) e ensaios laboratoriais, reconhece que a área de 

estudo possui um relevo íngreme, com solos rasos, jovens, muitas vezes saprolíticos, 
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na maior parte reconhecidos como transportados. Na zona da encosta observa-se que 

muitas vezes não há presença de solo, apenas de rochas (ankaratritos e/ou rochas 

piroclásticas e epiclásticas da Formação Morro Vermelho), além de escassa 

vegetação. 

Além disso, destaca-se a pouca evolução pedogenética dos solos estudados 

devido a preservação de características das rochas fontes, já evidenciado na 

descrição macroscópica (ex: pedregulhos vesiculados e com minerais orientados) e 

de campo (ex: saprólitos com esfoliação esferoidal ou piroclastos). Outros fatores que 

corroboram foram vistos nos resultados da densidade, que se apresentou elevada, 

além da mineralogia e química.  

 Em relação aos ensaios, apesar das amostras da zona VeErMg se 

apresentarem mais argilosas e com e maiores limites de liquidez, os solos, em geral, 

possuem granulometria arenosa, altos teores de umidade, baixos limites de liquidez, 

não são plásticos e são escassos em argilominerais. A ausência de argilominerais foi 

atribuída a ausência de um intemperismo químico avançado ocasionado pelas altas 

taxas de erosão e declividade da área. Já os valores relativamente altos de umidades 

podem ser explicados pela presença de minerais amorfos no solo. Considerando 

estas características, os solos são muitos susceptíveis a erosão, além desta condição 

já ser influenciada pela fisiografia (pedoclima mais seco, topografia íngreme, baixa 

taxa de infiltração).  

Destaca-se que os solos ensaiados não são contemplados pelo Sistema 

Unificado de Classificação de Solos (SUCS), devido à impossibilidade de se plotar 

valores na Carta de Plasticidade, a qual necessita valores de Limite de Plasticidade, 

não encontrados nas amostras ensaiadas.  

No âmbito dos processos erosivos, observa-se que a Ilha da Trindade está em 

processo de intenso desgaste do relevo. A zona VeErMg se formou a partir de grande 

uma grande estrutura primária (lineamento), que gerou um grande vale, sendo este 

fortemente desenvolvido pela maior taxa de erosão ocorrente nas rochas piroclásticas 

da Formação Morro Vermelho, visto que nesta zona esta sequência já foi atingida, nos 

locais de maior declividade. Em contraste, o derrame ankaratrítico superior comporta 

feições lineares menos profundas (sulcos e ravinas). Ressalta-se a importância da 
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manutenção destas feições lineares, para que elas não atinjam as cotas de contato 

com a sequência piroclástica, pois assim, o processo de erosão poderia evoluir em 

um ritmo mais acelerado, chegando a gerar riscos à ocupação no final da encosta.  

Já para deslizamentos planares observados em campo em campo concentram-

se na região de contato geológico do derrame ankaratrítico e as rochas piroclásticas, 

que ocorre preferencialmente nestes locais devido à forte quebra de relevo presente.  

Foi observado na área de estudo que onde há presença de depósito de tálus 

ocorre menos formação de feições lineares do terreno, sendo este um possível fator 

que retarda a erosão da área, funcionando como uma espécie de enrocamento 

natural. Investigações mais detalhadas devem ainda ser realizadas para verificar a 

ocorrência de erosões internas ou abaixo destes depósitos, o que poderia vir a causar 

um problema mais grave de instabilização.  

Por fim, sugere-se que o escoamento superficial, erosões intersulcos a partir 

de drenagens efêmeras, e secundariamente deslizamentos planares são os principais 

agentes de erosão dos solos, que se apresentam muito susceptível ao transporte 

devido suas características físicas (baixos LL, não plásticos), além da influência direta 

da fisiografia do relevo.   
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ANEXO I: Descrição Táctil-visual 
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Amostra: EnErMg01 UTM: 258812/ 77300296 Zona: EnErMg Profundidade: 4 cm 

 
Solo coletado in situ, de cor marrom acinzentado, sem odor, composto por 
pedregulho (30%); areia (40%) e finos (30%), sem fragmentos de matéria orgânica. 
Alguns pedregulhos preservam características da rocha fonte, tais como vesículas 
e fenocristais orientados. O solo detém sensação ao tato áspera, Plasticidade: não 
moldável, Resistência do solo seco: material desagregado que não forma torrões, 
Mobilidade da água intersticial: permeável, com baixo Toughness. 
 
Nome: Solo-silte-arenoso com pedregulhos. 

 

Amostra: EnErMg02 UTM: 258875/77300362 Zona: EnErMg Profundidade: 1 cm 

 
Solo transportado, de cor marrom acinzentado a amarelado, sem odor, composto 

por pedregulho (5%); areia (60%) e finos (40%), sem fragmentos de matéria 

orgânica. O solo detém sensação ao tato áspera, Plasticidade: não moldável, 
Resistência do solo seco: material desagregado que não forma torrões, Mobilidade 
da água intersticial: permeável, com baixo Toughness. 
 
Nome: Solo silte-arenoso. 

 

Amostra: EnErMg03 UTM: 258787/7730414 Zona: EnErMg Profundidade: 50 cm 

 
Solo transportado, de cor castanha, sem odor, composto por pedregulho (70%); 
areia (20%) e finos (10%), sem fragmentos de matéria orgânica. Os pedregulhos 
preservam características da rocha fonte (rocha vulcânica), tais como vesículas e 
fenocristais orientados O solo detém sensação ao tato áspera, Plasticidade: não 
moldável, Resistência do solo seco: material desagregado que não forma torrões, 
Mobilidade da água intersticial: permeável, e o ensaio para determinar o Toughness 
não foi possível realizar. 
 
Nome: Solo pedregulhoso com areia. 

 

Amostra: EnErMg04 UTM: 258841/7730461 Zona: EnErMg Profundidade: 12 cm 

 
Solo coletado in situ, de cor castanha escura avermelhada, sem odor, composto 
por pedregulho (10%); areia (50%) e finos (30%), com fragmentos de matéria 
orgânica (galhos e raízes). O solo detém sensação ao tato áspera, Plasticidade: 
não moldável, Resistência do solo seco: material desagregado que o forma torrões 
de pequena dimensão, Mobilidade da água intersticial: permeável, com baixo 
Toughness. 
 
Nome: Solo silte-arenoso com pedregulhos. 
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Amostra: EnErMg05 UTM: 258830/7730204 Zona: EnErMg Profundidade: 10 cm 

 
Solo coletado in situ, de cor castanha escura avermelhada, com odor fraco, 
composto por pedregulho (5%); areia (50%) e finos (35%), com fragmentos de 
matéria orgânica (galhos e raízes). Os pedregulhos apresentam vesículas 
preservadas. O solo detém sensação ao tato áspera, Plasticidade: pouco moldável, 
Resistência do solo seco: material desagregado que o forma torrões de pequena 
dimensão, Mobilidade da água intersticial: permeável, com baixo Toughness. 
 
Nome: Solo- silte-arenoso com pedregulhos. 

 

Amostra: VeErMg01 UTM: 258563/7729877 Zona: VeErMg Profundidade: 20 cm 

 
Solo coletado in situ, de cor castanha escura avermelhada, com odor fraco, 
composto por pedregulho (traço); areia (55%) e finos (45%), com fragmentos de 
matéria orgânica (raízes). Os pedregulhos apresentam vesículas preservadas. O 
solo detém sensação ao tato áspera, Plasticidade: moldável, Resistência do solo 
seco: material desagregado que o forma torrões de pequena dimensão, Mobilidade 
da água intersticial: moderadamente permeável, com Toughness moderado. 
 
Nome: Solo silte- arenoso. 

 

Amostra: VeErMg02 UTM: 258966/7730364 Zona: VeErMg Profundidade: 10 cm 

 
Solo transportado, de cor castanha escura avermelhada, com odor fraco, composto 
por pedregulho (traço); areia (55%) e finos (45%), sem fragmentos de matéria. Os 
pedregulhos apresentam vesículas preservadas e são bem angulosos. O solo 
detém sensação ao tato áspera, Plasticidade: moldável, Resistência do solo seco: 
material desagregado que o forma torrões de pequena dimensão, Mobilidade da 
água intersticial: moderadamente permeável, com Toughness moderado. 
 
Nome: Solo silte- arenoso. 

 

Amostra: Pm UTM: 258964/7730357 Zona: Praia Profundidade: 0 

 
Areia cinza acastanhada, com grãos de variadas cores, imatura 
composicionalmente e moderadamente matura texturalmente, com grãos variando 
de areia média a grossa, subangulosas a arredondados. Composta por grãos 
plagioclásios e/ou feldspatóides (grãos brancos-60%), olivina, serpentina e/ou vidro 
vulcânico (grãos castanhos, vermelhos e alaranjados-30%) e piroxênios e 
litoclastos (grãos cinzas escuros e pretos 10%). Ocorre traços de bioclastos de 
concha de bivalve, com alguns evidenciando linha de crescimento. 
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ANEXO II:  DRX - pó total 
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