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RESUMO 

Com o principal objet.ivo de carac~erizar e es

tudar as variações das propriedades de solos sob mata e sob 

pastagens. foram selecionadas duas ~opossequências. num to

tal de seis perfis de solos. originados de mat.erial de na~u

reza argila-sil~osa. da região nor~e do es~ado do Caque~á. 

na Amazônia Colombiana. A região de ~rabalho é carac~erizada 

por apresen~ar regime perúdico de umidade e isohiper~ermico 

de ~empera~ura. 

Morfológicamente os perfis sob pas~agem apre

sen~am sinais de redução em ~odos os horizontes. o que con

tras~a com os perfis sob ma~a que somente os apresen~a nos 

horizon~es inferiores. fa~or es~e devido ao manejo empregado 

o que mo~ivou uma redução da porosidade e consequen~emen~e 

encharcamen~o temporário. Também houve sensiveis mudanças na 

estru~ura. principalmente nos horizontes superficiais. Nes~e 
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processo foi const.at.ada a dest.rução da hemat.i t.a e formação 

goet.hit.a. devido aos processos de redução. Nos perfis sob 

mat.a há dominância de ferro crist.alino, enquant.o que nos 

perfis sob past.agens há dominância de ferro amorfo. 

Quimicament.e os solos são ext.remament.e desat.u
~ 

rados e ácidos, come1evado t.eor de Al. Ent.ret.ant.o. os per-

fis sob past.agem apresent.am t.eor de bases ligeirament.e supe-

rior aos perfis sob mat.a. o que é devido a ação do manejo. 

Observa-se. at.é 1m de profundidade, perdas ao redor de 57,5 

t./ha de carbono orgânico no sist.ema com past.agem. Est.as 

perdas est.ão associadas à maior erosão e mudanças pelo 

manejo. das áreas com past.agem. 

A hão ser, as modificaçees dos 6xidos de ferro 

provocadas por o processo de redução, não houve aI t.eração 

significat.i va na mineralogia, t.ant.o da fraçees grosseiras 

como das fraçees finas dos solos sob mat.a e sob pas t. agem. 

Apesar do regime de umidade ser perúdico, houve formação do 

horizont.e argilico. Os perfis sob mat.a, foram classificados 

como Typic Tropudult para os perfis 1 e 2, e Epiaquíc Tro-

pudult para o perfil 3. Enquant.o que os perfis sob pastagem 

foram classificados como Epiaquic Tropohumults. Na classifi-

cação brasileira. os perfis foram classificados como Podz6-

lico Vermelho-Amarelo álico, argila de alt.a atividade. 
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CHARACTERIZATIOH OF THE RED-YELLOW PODZOLIC ALIC UNDER FOREST 

ANO UNDER PASTURES FROM THE AMAZOH REGI OH IN THE ST ATE OF 
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AutorJ CARLOS JULIO ESCOBAR ACEVEOO 

Adviser: PROF. DR. JOSJ:: LUIZ IORIATTI DEMATTE: 

SVMMARY 

The main objective o~ this work was to charac

terize and study the property variations o~ soils under ~o

rests and under pastures. Two toposequences Cout o~ six pro

~iles) originated ~rom material o~ silty-clay nature ~rom 

the north zone o~ Caquetá state, in t.he Colombian Amazon. 

were chosen. The site o~ study is characterized ~or presen

ting perudic and isohyperthermic regimes. 

Morphologically, the pro~iles under pastures 

show reduction signals in alI the horizons. which contrast 

with the pro~iles under ~orest, that only show them in in~e

rior horizons. This was due to the apllied management which 

motivated a porosity reduction and thus. temporary inundate. 

There were also sensitive structure changes. mainly in the 

super~icial horizons. In this process were evidenced hemati

te destruction and goethite ~ormation due to reduction pro-
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cesses. In ~he profiles under fores~s ~here i5 ~he dominance 

of crys~al iron. whereas in profiles under pa5~ures ~here is 

the dominance of amorphous iron. 

Chemically. ~he 50ils are extremely acid and 

have low base sa~ura~ion wi~h eleva~ed Al con~en~s. However. 

the profiles under pas~ure present base cont.ent.s slight.ly 

superior t.o profiles under fores~s, which is due ~o manage

men~ ac~ions. I~'s observed. up ~o 1 m deep. organic carbon 

losses around 67.9 ~on/ha in ~he past.ure syst.em. These los

ses are associa~ed t.o great.er erosions and changes by mana

gemen~ of ~he areas wit.h pa5~ure. 

Expect. for ~he iron oxide changes caused by 

~he reduct.ion process, t.here wasn'~ any meaningful alt.era

~ion in ~he mineralogy bo~h in t.he gr05s fract.ions and in 

~he final frac~ions of 50i15 under fores~s and under past.u

res. In spit.e of t.he regime being perudic t.here was ~he for

ma~ion of clayey horizon. The profiles under fores~s were 

classified as Typic Tropudult. for profiles 1 and 2, and 

Epiaquic Tropudult. for profile 3. The profiles under past.u

res were classified as Epiaquic Tropohumruüt.s. In t.he Brazi

lian soil classifiçat.ion. "lhe profiles were classified as 

Red-Yellow Podzolic Alic. high ac~ivi~y clay. 



1. 

1. I NTRODUC;:ÃO 

A região de CaqueLá na Co16mbia. com aproxima

damen~e 9 milh6es de hec~ares faz par~e dos ~r6picos úmidos 

da região Amaz6nica. Grande par~e dos solos que ai se desen

volvem foram formados em equi11brio com a vege~ação de flo

res~a. Regra geral, são solos rela~ivamen~e profundos. de 

~extura argila-sil~osa. com acen~uada variação Lextural en

~re os horizon~es A e B. de drenagem moderada no horizon~e 

B. Quimicamen~e os solos são de baixa sa~uração de bases, 

ácidos com elevado ~eor de aI uminio. O ma~erial de origem é 

variável. porém dominam as áreas de ocorrência de ma~erial 

argila-sil~osa Cfolhelhos e/ou lami~os). formados por sedi

men~os da cordilheira andina. 

Nos úl~imos 30 anos a colonização nes~a região 

~em sido in~ensa. onde pra~icamen~e 26% da área já sofreu 

desmat.amen~o. Des~a área, grande part.e foi implant.ada com 

pas~agem, principalment.e paspatum sp. Pequena porcent.agem da 

área. t.em sido cul~ivada com out.ras cult.uras. a saber: café. 

cacau. seringueira. cana e mandioca. 

Ent.re~an~o. ~em-se no~ado. ao longo des~e ~em

po de implan~ação. decréscimo acen~uado no poder de lo~ação 

das pas~agens. provavelment.e devido ao avançado grau de 
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degradação das propriedades do solo; Tal decréscimo. tem 

sido também constatado em outras regiões tropicais úmidas. 

tanto da Amazônia CDEMA~. 1988) como de outras regiões 

tropicais CSANCHEZ. 1976). 

Com a remoção da f'loresta e implantação de 

culturas é inevitável variações nas propriedades dos solos 

CSANCHEZ. 1976), Tais variações. apresentam diferentes graus 

de degradação. dependendo do nivel de manejo empregado. Um 

mel hor conheci mento das causas destas var i açC5es. pode ser 

útil na elaboração de alternativas de manejo dos solos desta 

região. 

Assim sendo. f'oram escolhidas duas t..oposse

quências de solos desenvolvidos de material argila-siltosa. 

da região de Caquetá. sendo uma topossequência sob f'loresta 

e a out..ra em área com cul ti vos de past..agem por 15 anos. 

Pretende-se caracterizar tais unidades de solos. assim como 

o de estudar as variações em suas propriedades morfo16gicas, 

f'isicas. quimicas e mineralógicas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Nesta revisão de literatura são apresentadas a 

evolução das propriedades pedo16gicas e as mudanças nas pro

priedades do solo ap6s a remoção da cobertura vegetal. 

2.1. M±neralogia e Classificaç30 dos Solos 

Vários Ultissolos na Carolina do Norte e Vir

ginia. Estados Unidos, apresentam características e proprie

dades similares aos solos objetos do presente trabalho. 

RICH & OBSENSHAIN (1966) estudando um Ultisso

lo desenvol vi do de muscovi t.a -xi sto, mui to conheci do local

mente por sua baixa ~ertilidade e pela grande quantidade de 

calcário requerida para mudar, signi~icat.ivament.e. o seu pH. 

most.raram que o solo era pobre em bases. apres~nt.ava altos 

teores em aI umi ni o trocável e médi a a aI ta capaci dade de 

troca de cátions. Segundo esses autores a ~ração argila 

apresentava .vermiculit.a (regular e irregular). caulinita que 

aument.ava com a pro~undidade do solo, quartzo e 6xidos de 

ferro. A vermiculita dioctaédrica era o argilo-mineral domi

nante e apresentava quantidades variáveis de aluminio não 

trocável nas intercamadas. O interestrati~icado e a vermicu-
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lita ~ormavam-se a partir da muscovita. enquanto que a albi

ta dava origem a caulinita. 

COLEMAN e tal. i i (1969) mostr ar am que aI guns 

solos desenvolvidos de ~olhelho. siltito e arenito apresen

tavam elevada capacidade de troca de cátions. altos teores 

de aluminio trocável. chegando a atingir 29 meq/100 g nos 

horizontes in~eriores, e teores de cálcio e magnésio muito 

baixos. Os solos desenvolvidos de ~olhelho pertecem a série 

"White StoreO
' e ~oram classi~icados como Vert.ic Hapludult.. 

~ine, mixed, thermic. A ~ração argila destes solos é domina

da por caulinita ou haloisita. minerais interestrati~icados 

e montmorilonit.a cuja percentagem cresce com a pro~undidade. 

Os UI t.i ssol os desenvol vi dos de ar eni t.o e si 1 -

't.i t.o, segundo os autores. apresent.avam a percent.agem de cau-

1 i ni t.a i gual ou pouco mai or que a de ver mi cul i t.a • a i 1 i t.a 

est.ava presente em quase todos os horizontes e a esmect.it.a 

ocorria nos horizontes C e R. Foi const.atada. ainda a pre

sença da gibbsit.a nos horizontes super~iciais desses solos. 

Os solos ~oram classi~icados como Typic Hapludult.. ~ine-loa

my. si 1 i ceous. t.hermi c e Typic Hapl udul t.. cl ayey. kaol i ni -

t.i c, t.hermi c. 

Todavia. em clima subt.ropical os Podzólicos 

Álicos t.êm recebido bastante at.emção e mui t.os dados impor

t.ant.es para o seu est.udo t.em sido acresentados. 

Em 1960, solos originados de ~olhelhos e argi

litos ~oram descritos e analisados no decorrer do levant.a

ment.o de solos do Estado de São Paulo. pela então Comissão 
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de Solos do Mi ni st.ér i o da Agr i cul t. ur a (COMI SSÃO DE SOLOS, 

1960) . Esses solos ror am cl assi r i cados como Podz6l i co Ver

melho-Amarelo-variação Piracicaba, sendo solos moderament..e 

drenados. ácidos. com baixa sat.uração de bases. t.éores 

elevados de alúminio t.rocável e média a alt.a capacidade de 

permut..a de cát.ions. A mineralogia da f'ração argila revelou 

presença de caulinit.a, mont..morilonit..a, gibbsit..a e quart.zo. 

DEMATTE (1970) est..udando várias classes de 

solos originados de f'olhelhos. const..at..ou que o Podzólico 

Vermelho-Amarelo-variação Piracicaba com argila de at..ividade 

baixa apresent.ava a f'raçã:o argila dominada pela caulini t..a 

com t..eores ent..re 42 e 76%. acompanhada da mica. vermiculit..a 

e mat..eriais "amorf'os" com percent..agens em t..orno de 10%. Foi 

ainda det..ect..ada a presença de mont..moriloni t..a. argilo-mine

rais int.erest..rat.if'icados em quase t..odos os horizont.es do 

solo, e da gibbsit..a nos horizont.es superf'iciais. O solo f'oi 

classificado como Typic Paleudult.., clayey. kaolinit.ic. iso

t..hermic. 

SQUZA (1971) const..at..ou que a fraçã:o argila do 

Podzólico Vermelho-Amarelo-variaçã:o Piracicaba apresent..ava 

caul i ni t..a (36 a 46%), mi ca C 12%). ver mi cul i t..a (18YO:>, mont..mo

rilonit.a e15%) e mat..eriais amorf'os (14%) e gibbsit..a nos 

quat..ro primeiros horizont.es com valores em t.orno de 1.0%. 

Ressalt.ando, at.ravés de micrograf'ia. que a caulinit.a era mal 

cr i st.al i zada no hor i zont.e BCC B3) . O solo f'oi cl assi f' i cado 

como OXid Tropudult.., clayey, kaolinit..ic. i sot..hermic. 
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Mai s ao sul do Br asi 1. solos semel hant.es ao 

Podz61ico Álico ~oram const.at.ados nos levant.amentos de solos 

realizados pelo SNLCS-EMBRAPA. nos est.ados do Paraná. Santa 

Cat.arina e Rio Grande do Sul. Tendo sido classificados como 

Podz61ico Bruno-Acinzent.ado Álico. Podz61ico Vermelho-Amare

lo Álico argila de at.ividade alt.a e Rubrozens. dest.es o 

últ.imo encontrado. principalment.e. no Paraná acha-se melhor 

est.udado. 

LIMA (1974) most.rou que a fraç~o argila dos 

Rubrozens era compost.a por caulinit.a (40~. seguida de mont.

mor i 1 oni t.a (81,.,.,). mi ca (80"'.,). ver mi cul i t.a (10%). ""amor ~os" 

(6%) e gibbsit.a (3%) soment.e nos horizont.es super~iciais. 

Ocorrendo, ainda. a clorit.a e minerais int.erest.rat.i~icados. 

Segundo o aut.or, alguns pedons ~oram classificados como 

Typic Paleudult., muit.o argiloso. mist.o (mixed). t.érmico. 

VOLKOFF & MELFI (1980) est.udando a mineralogia 

dos Rubrozens const.at.aram que a part.ir de um mat.erial de 

origem essencialment.e esmect.ílico, desenvolve-se um solo com 

horizont.e Bt. vermelho, rico em ilit.a, caulinit.a e hemat.it.a. 

Os horizontes superiores apresent.avam a ~raç~o argila cons

t.it.uída de caulinit.a. vermiculit.a aI uminosa. goet.it.a alumi

nosa e gibbsi t.a. 

De acordo com CI AT C 1983) na regi ~o t.ropi cal 

da Amér i ca do Sul, os UI t.i ssol os est.~o di st.r i bul dos numa 

área aproximada de 214 milhões de hect.ares. sendo relat.iva

ment.e jovens e não t.~o mat.eorizados como os oxissolos. Tais 

solos associados com climas quent.es e úmidos. apresent.am uma 
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esLação seca definida, localizam-se principalmenLe em vege

Lação de floresLa. No Brasil os Lrabalhos de levanLamenLo de 

solos desenvolvidos em diversos EsLados Lais como Acre, Ala

goas, Pernambuco e Bahia pelo Serviço Nacional de LevanLa

menLo e Conservação de Solos de EMBRAPA, os Podz6licos Ver

melho-Amarelo-Álico. foram caracLerizados, denLre os princi

pais aLribuLos ciLam-se a baixa saLuração de bases. os ele

vados Leores de alumínio Lrocável e alLa capacidade de 

permuLa de cáLions. 

Na AmazÔnia do Perú (Yurimaguas) e Colômbia 

(Florência) , esLudos de TANAKA et atii (1993) mosLraram que 

a composição minera16gi.ca da fração argila apresenLa cauli

niLa. vermiculiLa. iliLa. como minerais dominanLes. podendo 

ocorrer Lambém quarLzo, monLmorilloniLa. ilmeniLa, goeLiLa. 

lepidocrociLa e gibbsiLa. De acordo com os criLérios de 

GALLETZ e tal. i i (1979). Lai s UI Li ssoi s • são ca Legor i zados 

como sendo solos de argila de alLa aLi vida de. devido ao faLo 

de que os valores da eTC da fração argila serem superiores a 

14 mg/100 g. Nor mal menLe. os hor i zonLes super f i ci ai s são 

sempre mais arenosos do que os horizonLes de subsuperficie. 

Tal faLo favorece a infil Lração rápida da água na camada 

supercial. porém na camada abaixo a infilLração é mais res

LriLa. devido ao maior Leor de argila e a pobre esLruLuração 

( DEMA rrt:. 1999) . 
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2.2. Trans~ormações Minera16gicas 

As micas presen~es nos solos. normalmen~e s~o 

herdadas dos ma~eriais de origem dos mesmos (FANNING& 

KE~DAS. 1977). Micas dioc~aédricas. como a muscovi~a. são 

geralmen~e mui ~o mais resis~en~es ao in~emperismo que as 

mi cas ~r i oct.aédr i cas, como as bi ot.i t.as, e a li ber ação de 

po~ássio pelas primeiras é bem mais len~a. 

JACKSON et atii (1962) es~udando a decomposi

ção da mica, encont.raram a seguin~e sequência de alt.eração: 

mica -+ ili~a --+ vermiculit.a -+ esmect.it.a. 

KELLER (1964) rela~ou que o primeiro es~ágio 

na in~emperaizaç~o da mica é carac~erizado quimicamen~e pela 

remoção. por dissolução. de pot.ássio e magnésio e do ~erro 

por oxidaç~o. Ocorrendo expansão do mineral para ~ormar 

in~eres~ra~i~icados ili~a-esmec~i~a e/ou vermiculi~a. A ver

miculit.a pode ser rela~ivamen~e es~ável. mas nas ~rações 

mais ~inas é ~rans~ormada em esmec~i~as. sendo a ~rans~orma

ção um processo ~ipicamen~e de dessilica~ização. A ~rans~or

maç~o das micas em argilo-minerais 2: 1 expansiveis ocorrem 

assim. pela ~roca de pot.ássio por cá~ions hidra~ados e é uma 

t.ran~ormação simples porque a est.rut.ura da mica é man~ida 

nos produ~os de ~ran~ormações. Todavia. essas ~rans~ormações 

podem so~rer ou~ras al~erações. par~icularmen~e em meios 

ácidos. onde pode ocorrer a des~ruição dos argilo-minerais 

expansi veis ~ormados e/ou a precipi ~ação de polímeros de 

aluminios nas in~ercamadas das vermiculi~as e esmec~i~as 
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dando origem a clori t..as pedogênicas e/ou argilo-minerais 

aI umi nosos. 

A ver mi cul i t..a no solo pode ser um pr odut..o de 

alt..eração da biot..it..a, muscovit..a ou clorit..a. No solo a vermi

culit..a dioct..aédrica é mais comum que a t..rioct..aédrica (JACK

SON, 1959). Ist..o se deve provavelment..e a maior est..abilidade 

da est..rut..ura da muscovit..a em relação a biot..it..a e/ou á est..a

bilidade produzida pela precipit..ação de pol1meros de alumi

nio nas intercamadas desses argilo-minerais. A t..rans~ormação 

da muscovit..a em vermiculit..a t..em sido const..at..ada em solos. 

RICH & OBSENSHAIN (1955) concluiram que a ver

miculit..a aluminosa, present..e nos Ult..issolos por eles est..uda

dos. era provenient..e do int..emperismo da muscovit..a at..ravés da 

perda do pot..ássio e a sua subst..it..uição pelo aluminio. 

Segundo DELVIGNE (1992) a t..ransf'ormação da 

bi ot..i t..a em ver mi cul i t..a ocor r e em vár i as et..apas. A pr i mei r a 

et..apa na transf'ormação é a subst..i t..uição parcial dos 10ns 

pot..ássios por moléculas de água. dando ~ormação a hidrobio

t..it..a. O ~erro ~erroso é geralment..e oxidado. Numa segunda 

et..apa o rest..ant..e do pot..ássio é eliminado. assim como os 10ns 

de ~erro e ti t..ãnio. Os ~olhet..os da biot..it..a não sendo mais 

unidos pelos 10ns t..rocáveis se alogem ent..re eles e. assim. 

t..em-se em expansão apreciável na t..ransf'ormação da biot..it..a em 

vermiculit..a. O aument..o de volume criado pela ~ormação da 

vermiculi t..a provoca o aparecimento de uma ~issura aut..igena 

intermineral e transmineral acelera a alt..eração dos minerais 

vizinhos à vermiculit..a e dela própria. 
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Em condições de pH menor que 6,0 a vermiculita 

pode se tranformar diretamente em caulinita CI~L, 1970). 

KI ITRI CK C 1973) consi der ou a ver mi cu! i ta um 

produto intermediârio instâvel no intemperismo das micas, 

que desaparece do solo dando formação a esmectita e/ou cau

lini tas. 

A pr esença da ver mi cul i ta em solos tr opi cai s • 

como produto intermediário da alteração da mica em caulini

ta, já foi constatada por vários autores CMONIZ & JACKSON, 

1967; ESCOBAR et aLii, 1972; DEMATTe et atii. 1977; LIMA et 

a l i i. 1977). 

A transformação de esmecti tas é bem provável 

em solos sob intensa lixiviação CWEAVER et atii 1971). 

Tem sido constatado que certas formas de alu

minio podem ser adsorvidas pela vermiculita nas suas inter

camadas e que esses 10ns não são facilmente trocáveis CRICH 

& OBSENSHAI N, 1955). 

J ACKSON C 1963), concl ui u que os argi 1 o-mi ne

rais expansivos no solo tendem a evitar a formação da gibb

sita, através da precipitação dos pol1meros de aluminio nas 

suas intercamadas, o que f'oi chamado por ele de efeito 

"anti -gibbsi tico··. 

HSU & BATES (1964) em experimentos realizados 

concluiram que a vermiculita pode f'uncionar como um ânion 

que t..em forte afinidade pelos pcl. neros de aluminio. podendo 

assi mini bi r ou mesmo evi tar a for mação da gi bbsi ta. nos 

solos onde ela est..á present..e. 
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RICH (1968) concluiu que os vários argilo-mi

nerais expansivos podem re~er polimeros de aluminio hidroxo

lados. Ele relatou que as condições mais t'avoráveis para 

ocorrer a f'ormação destes interestratif'icados clori tizados 

são: pH entre 4.6 e 5.8. repetidas t'ases de umedecimento e 

secamento e baixo teor de matéria orgânica no solo. 

CARSTEA et atii (1970) em experimentos condu

zidos em laboratório mostraram que condições ácidas f'avore

cem a precipitação do aluminio e t'erro nas intercamadas das 

esmectitas e só do aluminio no caso da vermiculita. A preci

pitação do t'erro nas intercamadas da vermiculita só aconte

ceu em condições alcalinas. 

T' SERSTEVENS e t alo i i (1978) em exper i mentos 

realizados em laboratório. mostraram que durante o intempe

rismo da muscovi~a. realizado por água destilada. o pot.ássio 

e a silica eram perdidos e que as muscovi~as t'icaram expon

taneamente recober~as por poli meros de aluminio. semelhante 

àqueles encontrados nas intercamadas dos argilo-minerais 

cloritizados em condições naturais. Por outro lado. a medida 

que o ataque prosseguia a relação K~ da solução de alt.era

ção decrescia indicando que o processo de pura vermiculiza

ção era menos f'avorecido em relação à acumulação relativa do 

aluminio. 

VOLKOFF & MELFI (1980) concluiram que a alumi

nização supert'icial trant'orma as ilitas residuais da altera

ção em vermiculita aluminosa. 
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Assi m o i nl.emper i smo qui mi co em solos áci dos 

onde ocorrem argiloso-minerais expansiveis se faz, preferen

cialmenl.e, pela rel.enção por esl.es argilo-minerais do alumi

nio l.rocável e polimeros de aluminio hidroxilados, em lugár. 

de levar a formação da gibbsil.a. Assim. vermiculil.as e 

esmecl.i l.as aI umi nosas. pr i nci paI ment.e sob a for ma de i nl.e

resl.ral.ificados, ocorrem nos solos como produl.o do int.epe

rismo em condiç5es ácidas. 

Devido ao fat.o da capacidade de t.roca de cá

l.ions de um solo esl.ar bast.ant.e concenl.rada nos argilo-mine

rais 2:1. um efeit.o prát.ico que result.a da precipil.ação dos 

polimerps de aluminio nas int.ercamadas dos mesmos é a dimi

nuição na capacidade de l.roca de cál.ions e na fixação de 

pol.ássio. 

WEED & NELSON (1962) most.raram que a capacida

de de l.roca de cál.ions é bast.ant.e reduzida ou bloqueada pela 

presença de aluminio e/ou ferro nas int.ercamadas dos argilo

-minerais. Assim, a capacidade de t.roca dos argilo-minerais 

aluminosos pode variar bast.ant.e e vai depender do grau de 

aluminização das inl.ercamadas desl.es minerais, podendo esl.ar 

próximos da CTC (capacidade de t.roca de cát.ions) das clori

t.as, vermiculil.as ou esmect.it.as. 

Segundo LIU & THOMAS (1961) a adsorção de âni

ons não acont.ece só na superficie dos hidróxidos de aluminio 

livres, mas l.ambém nas inl.ercamadas aluminizadas dos argilo

-minerais, que conl.ribui como font.e para uma maior adsorção 

de ânions como fosfat.o e sulfat.os. 
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JUO & KAMPRATH (1979) concluiram que os solos 

que cont..êm clorit..a aluminosa. vermiculit..a aluminosa. ou mi-

nerais int..erest..rat..i~icados aluminosos apresent..am uma ~it..ot..o-

>Cidade pot..encial. devido a presença do aluminio nas int..erca-

madas. 

WADA (1990) relat..ou que a presença do aluminio 

ativo no solo pode ser constatada: 

a. Nos silicatos aluminosos não cristalinos; 

b. Nos polímeros de aluminio hidroxilados present..esnas 

intercamadas dos argilo-minerais 2:1 e 2:1:1; 

c. Nos complexos ~ormados por humus e aluminio; 

a+ d. E nos aluminios t..rocãveis CAl ) retidos pelos argi-

lo-minerais. 

o aluminio at..ivo. segundo o aut.or. determina 

ou modirica a caracterlstica de carga do complexo de troca, 

cria acidez. e reage com ânions como ~os~atos e sul~atos 

contribuindo para sua maior adsorção pelo solo. 

McCALEB (1959) t.rabalhando com Ultissolo mos-

t..rou que o ~eldspat..o t..rans~ormou-se em caulinit.a e haloisi-

t..a. e que a biot.ita e muscovita t..rans~ormaram-se em vermicu-

lit..a que dava origem depois à caulinita. 

LOUGHNAM (1969) relatou que a caulinita e ha-

loisita são os produtos mais comuns no intemperismo dos 

feldspatos. t..odavia ele chamou a at..enção para o rato de que 
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os feldspatos po~ássicos podem dar origem a ilita ou esmec

ti ~as em de~er mi nadas condi ç5es de i ntemper i smo. 

Segundo DELVIGNE C19820 a caulinita na pseudo

morfose do feldspa~o aparece sempre ap6s uma fase in~ermedí

ária de degradação, constit.uída por um ge1 amorfo incolor. 

Durante est.a evol ução len~a, o ferro ori undo da aI t.eração 

dos minerais vizinhos pode pene~rar na pseudomorfose, mas 

não é acei ~o na rede cris~alina da caulini t.a, concent.ran

do-se entre ou sobre os cristais de caulinita colorindo de 

vermelho ou bruno as suas superfícies. 

A hemat.i t.a e a goeti t.a são os compos~os de 

ferro mais comuns nos solos bem drenados. 

Segundo SCHWERTMANN C 1971:> a hemati ta é i nst.á

vel na presença de mat.éria orgânica e umidade e se transfor

ma em goet.it.a. Esta ~ransformação pedogénica pode ser facil

men~e de~ec~ada no campo. pois. é acompanhada por uma mudan

ça da cor vermelha, present.e nos horizon~es onde predomina a 

hemati~a. para uma cor amarelada onde passa a predominar a 

goet.it.a CSCHWERTMANN. 1971; BIGHAM et alii. 1978b; MONIZ et 

al i i. 1983). 

SCHWERTMANN & TAYLOR Cl977) relat.aram que sen

do a ferridrit.a precursora da hemat.ita. es~a s6 será formada 

em ambient.es que favoreçam a estabilidade da primeira. A 

solubilidade da ferridrita aumenta com a diminuição do pH o 

que favorece a formação da goetita sobre a hemat.ita. Por ou

t.ro lado. os compost.os orgânicos complexam o ferro liberado 

pelo intemperismo evitando, ou dificultando. a formação da 



19. 

ferridri~a favorecendo. des~e modo. a formação da goe~i~a. 

A goe~i~a formada em um meio rico em aluminio 

acarre~a a subs~i~uição do ferro pelo aluminio na sua es~ru

~ura (NORRISH & TAYLOR. 1961). Essa subs~i~uição resul~a em 

um menor grau de cris~alinidade. par~iculas de ~amanho meno

res, e um significan~e aument..o na superficie especifica 

desse mineral. Est..e aumen~o na superfície especifica vai 

acarre~ar uma maior carga dependen~e do pH. assim como uma 

maior capacidade de adsorção de fosfa~o pela goe~it..a. 

BIGHAM et aI. i i (197Ba) mos~raram que solos 

goe~it..icos. geralmen~e. adsorvem mais f6sforo do que os seus 

similares hema~it..icos. 

2.3. Formação do Horizonte Argílico 

McCALEB (1959) est..udando a gênese do Podz6lico 

Vermelho-Amarelo concl ui u que a aI t..eração dos minerais "in 

si ~u" no horizon~e C e no solum era responsável por grande 

par~e da argila present..e nes~es horizont..es. Concluiu ainda. 

que o moviment..o de argila do horizon~e A para o B. era sig

nificant..e e realizado por processos físicos. onde a variação 

no t..eor de umidade promovia o ~ranspor~e. deposição e orien

~ação das par~iculas de argila no solo. 

BREWER (1968) est..udando os Podz6licos concluiu 

que nos solos examinados a proporção de argila iluvial era 

pouca e, assim. ou~ros processos deveriam est..ar envol vi dos 

na formação dos horizont..es com acúmulo de argila. os quais 
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poderiam ser in~emperismo direrencial entre os horizontes A 

e B e/ou presença de ext..ra~os com di feren~es ~ext..uras no 

maLerial originário. 

OERlEL (1968:> sugeriu que a variação no Le6r 

de argila que aumenta do horizonte A para o B, poderia ser 

explicada pela perda de argila pelo horizon~e A no processo 

de intemperismo. Todavia, segundo o auLor a hipótese mais 

aceitável é a da eluviação da argila através do transporte 

pela água. O autor mosLrou várias razões contrárias a esta 

hipótese e argumentou que todos os dados conduziam à conclu

são de que o processo dominante nesta diferença, no teor de 

argila, era o intemperismo ""in si tu" ocasionando maior 

destruição das particulas mais rinas no horizonte A. 

SOIL SURVEY STAFF (1975:> na gênese do horizon

te argilico enfa~izou que ele representa um horizonte ilu

vial no qual houve significante acúmulo de argila através do 

processo de iluviação, com a argila deslocando-se, de um 

horizonte para outro ou de um local para outro dentro de um 

mesmo horizonte. Foi assumido que a argila é transportada 

pela água como argilo-mineral ao invés de seus produtos de 

decomposição. e que milhares de anos são necessários para se 

rormar um horizonte argilico. Os autores, ressaltaram que o 

clima e a vegetação são fatores importantes na evolução do 

horizonte, porque em regiões onde ocorre alternância de 

per iodos úmi dos e secos e vegetação de flor esta há mel hor 

desenvolvimento desse horizonte. Em climas perúmidos as 

evidências de migração de argila são poucas. 
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o umedecimen~o de um solo seco aliado ao ~eor 

de ma~éria orgânica concorrem para a dispersão da argila . 
. 

Assim. segundo os au~ores an~eriores. para que haja movimen-

~o da argila no solo, o mat.erial de origem deve con~er 

argila dispersa (argila mui~o ~ina normalmen~e ~em t.endência 

para se dispersar) ou o int.emperismo deve promover a disper-

são da mesma. uma vez dispersa. a argila parece ~ranslocar-

-se com a água que percola no solo deposi~ando-se no local 

em que a água seca. Foi ressal~ado que o horizon~e argllico 

deve represen~ar a dominância do processo de ~ranslocação de 

argila sobre os processos que promovem a des~ruição e/ou 

remoção da mesma do solo. e sobre os processos que realizam 

a mis~ura do ma~erial no solo. dent.ro dos horizon~es, como o 

realizado por animais e cont.ração e expansão do solo. Reco-

nhecem os au~ores. que a argila que se't.ranslocou represen~a 

uma pequena parcela da argila t.o~al e que a maioria da mesma 

é ~ormada "in sit.u" ou herdada do ma~erial de origem. Chama-

ramo ainda. a at.encão para o fat.o de que um horizont.e subsu-

per~icial pode apresent.ar um t.eor maior de argila que o 

sobrejacent.e sem ser por isso caract.erizado como argilico, 

pois. est.a diferença de t.ext.ura pode ser devida à uma est.ra-

~ificação do ma~erial de origem. a perda de argila pelo ho-

r i zon~e sobr ej acent.e sem uma si gni ~ i cant.e i 1 uvi ação. e à 

dest.ruição ou ~ormação diferencial da argila. 

Segundo ESWARAN & SYS (1979) os t.rês processos 

envolvidos na ~ormação do horizont.e argilico são: dispersão. 

t.ranslocação e acumulação da argila. A dispersão e ~locula-
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ção são propriedades ele~roqulmicas da argila, sendo in~lu

eneiada pelo pH do meio, concen~ração ele~roll~iea. e na~u

reza dos argilo-minerais presen~es. Es~ando. ~ambém, relaci

onadas à ação dos vários agen~es eimen~an~es como os sesquf-

6xidos e ma~éria orgânica. O ~eor de argila dispersa em água 

nos dá uma idéia do compor~amen~o do argilo-mineral no solo. 

Em solos com pH abaixo de 5,0 o aluminio promove a ~locula

ção da argila, bloqueando os sl~ios de carga permeamen~e dos 

argilo-minerais. A ~ranslocação da argila é realizada pela 

água e sua acumulação pode ocorrer por deposição ~lsica e/ou 

~loculação. Os au~ores chamaram à a~enção para o ~a~o de que 

a argila deposi~ada por ~loculação deve apresen~ar um arran

jamen~o ao acaso, sem mos~rar uma orien~ação de~inida. 

MONIZ et at i i (1983) est.udando a gênese dos 

horizon~es argilicos e 6xico em I~a~iba e Mogi-Guaçú conclu

iram que as di~erenças relacionadas com o ~luxo la~eral e o 

basal da água são os dois ~a~ores mais impor~an~es na ~~rma

ção e desenvolvimen~o desses horizon~es. Segundo esses au~o

res, a sat.uração do solo pela água, seguida sempre de perio

dos de secamen~o proporciona condições ~avoráveis para o de

senvolvimen~o de uma es~ru~ura em blocos, pois, os ma~eriais 

do solo são comprimidos devido à pressão causada pela ~ensão 

da água nos poros duran~e o processo de secamen~o. Ap6s de

senvolvimen~o da es~ru~ura em blocos a concen~ração de plas

ma que se ~orma na super~icie dos agregados. no horizon~e 

argl1ico. ~oi a~ribulda à migração das par~iculas grosseiras 

para o an~erior do agregado. Ocorrendo depois uma reorien~a-
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ção das par~lculas mais rinas. dando rormação a argilans nos 

quais a rração argila apresent.a-se orien~ada. devido às 

al~as pressões exercidas nas superrlcies dos agregados nos 

processos aI ~ernados de umedecimen~o e secagem do solo. A 

rormação do horizon~e A roi explicada por uma degradação da 

est.rut.ura em blocos quando a part.e superricial do solo t.or

na-se sat.urado com água e a coesão aparen~e é neu~ralizada. 

Is~o acarre~aria a deses~abilização dos agregados com conse

quent.es perdas de argila. a qual seria eliminada em par~e do 

sist.ema a~ravés do rluxo la~eral da água. 

2.4. Mudanças nas Propriedades do Solo Após a Remoção de 

Cober~ura Vege~al 

Com a remoção da rlorest.a. uma série de mudan

ça nas propriedades do solo ocorre principalmen~e na camada 

mais superricial. Normalmen~e para a limpeza u~iliza-se o 

rogo. prá~ica que irá result.ar em e~ei~os benéricos princi

palmen~e nas propriedades químicas. Ent.ret.an~o. as proprie

dades rlsicas podem ser de~erioradas ou benericiadas depen

dendo das carac~eris~icas dos solos. 

Para o est.udo de t.ais modi~icações SANCHES 

(1976) sugere que o ideal seria par~ir-se de um solo virgem. 

e submet.e-lo às oper ações agr i col as que ser iam obj et.o de 

int.eresse e. periodicamen~e. analisarem-se os par âmet.r os 

escol hi dos. Out.r a opção. que ser i a ~ aci 1 i ~ada pelo menor 

t.empo de realização da pesquisa. l.ambém é cit.ada por esse 
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aut.or. a qual se baseia na escolha de um solo virgem e um 

cult.ivado. ambos semelhant.es no que diz respeit.o á classi~i

cação e si~uação ~opogrã~ica. que seriam comparados a~ravés 

da análise de parâme~ros selecionados. 

2.4.1. Efei~o do manejo sobre as propriedades físi

cas do solo 

o desenvol vi ment.o vege~al é dependent.e, em 

maior ou menor grau das condições ~isicas do solo. princi

palment.e est.rut.ura. pot.encial de água e resist.ência mecânica 

ao desenvolvimen~o radicular (BAVER et atii. 1996). 

Algumas propriedades ~isicas do solo podem ser 

facilment.e modi~icadas pelo manejo. Out.ras ~écnicas de cul

t.ivo. de acordo com suas peculiaridades. ~êm a capacidade de 

alt.erar part.e de per~il de solo. assim como a disponibilida

de de água. como re~lexos sobre as plant.as ai cult.ivadas 

(GAVANDE, 1972). 

A ~ext.ura do solo é prat.icament.e es~ável. so

~rendo pequenas modi~icações causadas pelo manejo, princi

palment.e na camada super~icial (BRANDY. 1979). Segundo GAU

CHER (1971). não se pode dizer que uma de~erminada ~ext.ura é 

boa ou mão apenas pelo conhecimen~o da proporção das par~i

cuIas nela con~idas; deve-se conhecer. t.ambém. a in~ensidade 

de in~luência com que cada con~it.uint.e at.ua no solo. Dent.re 

as fraç5es granulomé~ricas. aquela que det.ermina de maneira 

mais especl~ica o comport.amen~o ~isicQ-qulmicos do solo é a 

fração argila. 
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De acordo com BAVER et atii (1956) e BRADY 

(1979), a argila dispersa em água parece ~er mais dinamismo 

no solo do que as demai s f"r aç&s de~er mi nadas pel a anál i se 

~ext,ural. O seu percen~ual pode ser al~erado pela simplés 

mudança de vege~ação, a qua; proporcionará aI ~eraçeíes na 

quan~idade e qualidade do ma~erial orgânico produzido, assim 

como em cer~os consti~uin~es químicos do solo. Estudos 

realizados na Amazonia não ~em indicado al~eração da ~ext,ura 

do solo com o uso do f"ogo (SANCHEZ. 1976). 

Um solo pode apresen~ar-se compac~ado devido a 

causas naturais ou a~ravés de su uso e manejo. De acordo com 

BAVER et alii (1956), compactação é o aumento da densidade 

aparente do solo, oriunda de pressão ou sobrecarga aplicada. 

Seus ef"eitos. no sistema solo-planta. são notados pela dif"i

culdade de pene~ração e distribuição do sis~ema radicular. 

pela menor drenagem. aeração def"icien~e e aumen~o de susce

tibilidade à erosão hidrica (VEIHMEYER et alii 1948), além 

da diminuição dos valores da cond~ibilidade hidrica (CORSI

NI. 1974). Em decorrência desse problema, pode ser sentir, a 

def"iciência de elementos essenciais, sendo neste caso os 

10ns movimen~ados por f"luxo de massa os mais af"e~ados. 

As f"orças externas que resul ~am do tráf'ego 

animal causa sérios problemas de compressão na superf"lcie 

dos solos especialmen~e quando são de textura f"ina e o con

~eúdo de água é aI to. Observaçeíes (ICA, 1986) na área de 

pas~agem evidenciaram que por ef"ei~o do piso~eio a compac~a

ção resultante a~inge prof"undidades ao redor de 10 a 16 cm, 
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~icando a drenagem mais impedida e em geral cores de redução 

começaram a se ~ormar ~an~o na super~icie como na sub super-

~icie dos solos. t: provável que a compac~ação em algumas 

áreas de pas~agem seja cri~ica em razão a que raizes pivO-

~an~es de árvores na~ivas sofrem desvio la~eral. 

Cabe ressal~ar a ação de ~a~ores gené~icos de-

r i vados da evol ução do solo que podem causar compac~ação 

C MONI Z. 1981). Ma~eriais mui~o ~inos são arras~ados da su-

par~lcie do solo e preenchem par~e dos poros das camadas in-

~eriores. O processo de secagem e umedecimen~o de subsolo 

nas encos~as podem causar compac~ação na super~icie e no 

subsolo. 

~an~os aos parâme~ros que podem ser usados na 

carac~erização de compac~ação. sugerem-se medidas. como den-

siqade do solo. dis~ribuição dos poros por ~amanho, conduc-

~ividade hidráulica e resis~ência à pene~ração. En~re~an~o, 

grande par~e dos pesquisadores ligados ao assun~o pre~ereriu 

apenas veri~icar em condições con~roladas, as causas do 

impedimen~o à pene~ração do sis~ema radicular. CINTRA et 

alii (1983) ~es~ando o po~encial de di~erentes espécies ve-

ga~ais na recuperação dos solos degradados ~lsicamen~e, mos-

~raram que as raizes de 8rassica napus e Lupinus albus, ~êm 

-z bom desenvol vimen~o em solos a~é com 11 kg cm de resis~ên-

cia, e com 18 kg cm-z de resis~ência, a raiz so~reu desvio 

lat.eral. 
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2.4.2. Efei~o do manejo sobre a ma~éria orgânica do 

Solo 

o carbono orgânico do solo é uma caract.er1st.io

ca mui t.o di nâmi ca e modi f i ca -se a cada novo equi 11 br i o ao 

qual o solo é submet.ido. É normal a redução do carbono com a 

profundidade. bem como a int.ensidade de cultivo do solo. As 

análises de perfis de solos most.raram essa redução. à medida 

que a profundidade é aument.ada (COSTA. 1975; ACHÁ PANOSO et 

atii. 1980; CARVALHO. 1984). Entretanto, os maiores t.eores 

encont.rados na superfície do solo são observados em razão da 

maior deposição e incorporação de mat.eriais orgânicos nest.a 

part.e do perfil (SALGADO. 1979). 

Algumas conject.uras são t.ent.adas. a fim de ex

plicar porque os sistemas de usos mais int.ensos acarret.am 

maiores perdas de carbono. De acordo com KONONOVA (1966), 

deve ser considerada a combinação rítmica dos fat.ores que 

produzem atividade microbiológica (quando há formação de no

vas subst.âncias húmicas) e a subsequent.es depressão (inibi

ção da decomposi ção das subst.ânci as húmi cas) . I st.o quer 

dizer que, quando há maior produção do que consumo. há acú

mulo. e vice-versa. Assim sendo, quando os solos são cult.i

vados. o equilíbrio é deslocado no sentido de maior consumo. 

para at.ingir novo equilíbrio. onde os níveis de carbono 

orgânico do solo são menores do que os dos originais. 

Além disso. muit.os compost.os orgânicos int.era

gem com as argilas. formando complexos que variam em est.abi-
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lidade C ALLISON. 1973). Na in~eração com as argilas. alguns 

~ipos de compos~os orgânicos funcionam como pon~es, ligando 

par~lculas de argila vizinha, o que dá origem a agregados 

rela~ivamen~e es~áveis. Essa in~eração, por o~ro lado, pro

~ege os compos~os orgânicos con~ra a oxidação, via degrada

ção biológica C KONONOVA, 1966; MORTLAND, 1970). 

CERRI (1986), estudando num oxissolo de Pira

cicaba - SP (Brasil) a dinâmica da ma~éria orgânica da mata 

na~ural e comparando com cul ~i vos de cana de 12 e 90 anos 

mos~rou que nos primeiros vin~e cen~1me~ros do solo o ~otal 

de carbono orgânico decresce com o ~empo de cultivo. Na ma~a 

na~ural. há es~ocados 71,9 ~ C/ha; na área cul~ivada por do

ze anos, res~am 44.6 ~ C/ha e na área cul~ivada por cinquen

~a anos exis~em 38.9 ~ C/ha. Es~es valores represen~am res

pec~ivamen~e perdas de 38% e 46% de carbono. 

2.4.3. Ef'ei t.o do manejo sobre component.es químicos 

do solo 

Normal men~e. quando é quebrado o equi 11 br i o 

na~ural en~re nu~rien~es encon~rados na biomassa. com aque

les encon~rados no solo. o que ocorre, quando se dá o desma

~amen~o. a queima e pos~erior cul~ivo. são verificadas mu-

danças significa~ivas nesses solos. Pode-se cons~a~ar. 

en~ão. a grande impor~ância da cober~ura vege~al sobre a 

grande maioria das propriedades f'ísicas e qu1micas do solo 

SANCHES C 1 976) . 



25. 

A grandeza das mudanças no pH do solo princi-

palmen~e no horizon~e A com a prá~ica da queima e a ~roca da 

vege~ação são de magni~udes di~eren~es e dependem das carac

LerisLicas dos solos. dos reSiduos orgânicos (excreç5és 

radiculares alcalinas ou ácidas) dos aumen~os das bases e 

diminuição do aluminio Lrocável. 

Observaç5es sobre os e~eiLos de várias espé-

cies inLroduzidas em solos ácidos do Brasil são ~aLos menci-

onados por PRlMAVESI (1982) ciLando Lreze espécies enLre 

leguminosas e gramineas ~orrageiras. as quais adapLam-se 

melhor ao solos ácidos porque suas excreç5es radiculares são 

de Lipo alcalino. o qual é deLerminanLe para poder solubili-

zar e mobilizar os nuLriehLes. 

AYARZA (1987) reI aLa mudanças ~avoráveis no pH 

e diminuição na saLuração de aluminio. em um UILissolo na 

Amazônia Peruana (Yurimaguas), com o processo de queima da 

ma~a. A seguir ~oi es~abelecida cinco associaç5es de legumi-

nosas e gramineas duranLe qua~ro anos de ro~ação. 

Trabalhando 610 amos~ras super~iciai's de UI-

Lissolos da Amazônia Colombiana. sob pasLagem, ESCOBAR & LO-

RA (1987) veri~ique 46% das amosLras Linham pH em água en~re 

4.6 e 6.0. 6% maior de 6 e as resLanLes o pH ~icou menor de 

4.6. O pH no solo da maLa regra geral é in~erior a 4.6. 

A ampl i Lude de var i ação do ~eor de al umi ni o 

~rocável obLida por ESCOBAR & LORA (1987). para os Ul~isso-

los da baci a aI La do Amazonas na Col ômbi a, 

+++ 1,0-10 meq. Al /100 g de solo. sob pas~agem. Tal 

vai de 

variação 



26. 

es~á associada ao ~ipo de manejo empregado. 

Vários aut.ores ~êm report.ado diferenças nos 

~eores de elemen~os essenciais para as plan~as. a~ravés do 

uso do solo. DADALTO (1983) observou que. no solo Podz61ico 

Vermelho-Amarelo Equi valent.e Eu~r6fico. sob pas~agens. os 

~eores de Ca++. Mg++ e K+ ~rocáveis e P disponível eram mais 

elevados que sob condiç6es de vege~açã:o na~ural e a~ribui 

t.al efeit.o à queima dessas past.agens. 

ESCOBAR & LORA (1987) afirmam que um dos ele-

ment.os mais limit.an~es nos solos da Amazônia Colombiana (sob 

past.agem) é o fósforo. sendo que 84Yo das amos~ras analisadas 

t.inham menos que 6 ppm de P. Segundo esses au~ores 66% das 

+++ 
amos~ras analisadas t.inham menos que 1,0 meq. Ca /100 9 de 

solo. 40% t.inham ~eores inferior a 0.2 meq. Mg+++ /100 9 de 

solo e 69% deI as t.i nham menos que 0.16 meq. K+ /100 9 de 

solo. Di sso. pode-se concl ui r que as 1 i mi ~aç6es • em t.er mos 

nu~ricionais. des~es solos sã:o severas. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ;".REA DE ESTUDO 

3.1. Localizaç:io da Área 

A área ~rabalhada per~ence ao Cen~ro de Pes-

quisa Agropecuária ""Macagual" do Ins~i ~u~o Colombiano Agro-

pecuár.ia ICA .• si~uado a 20 kms ao sul da cidade de Florên-

cia es~ado do Caque~á-Colômbia CFigura 1), sendo suas coor-

a a denadas geográ1'icas 1- 37'N e 76- 36'W. CARELLANO, 1972). 

Esses solos ~êm sido classi1'icados como Ul~issolos CTANAKA 

et alii, 1994). Apresen~am di1'erença de ~extura en~re A e B. 

sendo medianamen~e pro1'undos à pro1'undos, ~extura argila 

sil~osa. bem à imper1'ei~amen~e drenados. No horizon~e B há 

ocorrência de cerocidade, a es~ru~ura são blocos subangula-

res médios a 1'inos e a cor é geralmen~e vermelho-amarelado. 
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Figura 1 - Mapa de localizaçã:o da área de estUdo. 
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3.2. Geologia-Geomorfologia 

Est.es solos s~o originados da mat.erial sadi

ment.ar de nat.ureza lamit.ico do Terciário superior. Se fàz 

re.ferença à geologia de superficie. 

De maneira geral vários pesquisadores esl.~o de 

acordo em afirmar que o mal.erial parenl.al da exl.ensa plani

cie amazônica est.á consl.it.uido por sedimenl.os aluviais mis

t.urados e deposi t.ados provávelmenl.a duranl.e a úl l.ima part.e 

do Terciário e Pleisl.oceno (SOMBROCK, ci l.ado por CORTES. 

1973). como result.ado de um grande período de erosão inicia

do pela elevaç~o da Cordilheira Andina (FAO. 1965; GUERRERO. 

1971; MALAGóN. 1973. ci l.ados por JI Mt:NES e t a 1. i i 1975) e 

pela denudação l.anl.o desl.a como do maciço das Guayanas. 

OPEMBEI M (1942) ci l.ado por JI Mt:NEZ e t a 1. i i 

(1975). afirma que os agent.es responsáveis no l.ransporl.e de 

grandes quanl.idades de sedimenl.os desprendidos da Cordilhei

r a Andi na e deposi l.ados na pl anl ci e do ar i enl.e Col ombi ano. 

foram os rios. Esl.a deposil.ação corresponde aos est.ral.os da 

cordilheira. porém em ordem inverso. islo é os sedimenl.os 

superiores foram depDsil.ados primeiro e a maior profundidade 

que os est.rat.os inferiores erodados e deposil.ados mais l.arde 

recobrindo os anl.eriores. 

A área ondulada do esl.ado de Caquet.á, esl.á ca

racl.erizada por uma sequência de sedimenl.os fluviais compac

l.ados que consl.am de lamil.os, sill.il.os e arenil.os, com algu

mas inl.erlações de camadas de calhaus. Esl.a sequência per-
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t.ence possí vel ment.e ao Pl i o-Pl ei st.oceno e est.a 1 i ger ament.e 

pregada e ~alhada. 

A cordilheira ergueu-se nos ~inais do Plioce

no. Moviment.os post-orogenicos produziram ligeiros dobrameri

t.os e falhamentos nas camadas do Plio-Pleistoceno da Bacia 

do Caquetá, (Colômbia) dando como resul t.ado uma paisagem 

ondulado que caracteriza-se por uma série de zonas aI tas 

(superfícies de di~erent.es niveis) paralelas à Cordilheira 

Orient.al. Ao mesmo t.empo iniciou-se uma rede hidrográ~ica 

local nas zonas aI t.as, di secando as camadas 1 i gei r ament.e 

dobradas e ~alhadas. Ent.retanto, encont.ram-se ainda grandes 

super~icies (t.erracas) alt.as ainda não disecadas e 

relat.ivament.e planas, caract.erizadas por solos vermelhos, 

t.ípicos de uma meteorização tropical úmida (E. 

1973), cit.ado por Jiménez. 

van Es. 

Geomorfologicament.e os solos fazem part.e do 

grupo das superfícies de denudação sendo. que est.as superfi

cies represent.am aproximadament.e a 90% da área da região. Os 

int.erfluvios são geralment.e convexos eo ent.alhe das vert.en

t.es têm aspect.o c6ncavo, dando origem a um modelado de dis

seção fI uvial homogêneo. O relevo resul t.ant.e nas áreas de 

est.udo, é t.opos arrendondados e planos (declividade de 1 à 

3%) • var i ando de espaçoso à est.rei t.o, e for t.e ondul ado na 

média encost.a (declividade de 20 à 45%), e plano abaixo da 

escarpa, com aI t..i t.udes ent..re 20 e 60 met..ros em relação ao 

nível dos rios circunvizinhos. 
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Geográficamen~e os Ul~issolos predominam no 

amplio vale de sedimen~ação que ocupa a me~ade ociden~al da 

região AmazÔnica e em consequência ~ais solos ocupam super-

f'icies geológicas mais recen~es que os Oxissolos da região 

CCIAT. 1993). 
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Figura 2b - Esquema dos perFis es~udados na área da pas~agem. 

A~ravés de es~udos de campo foram selecionados 

e descri~os seis per~is cuja localizaç~o ser visualizada na 

Figura 2a e 2b. Três per~is designados por P, P e P • cor-
1 z a 

respondem à descriç~o de uma ~opossequência de vege~aç~o de 

~lores~a na~ural. O per~il 1 se localiza na par~e mais al~a 

da sequência enquan~o que o 2 na meia encos~a e o 3 na par~e 

bai xa. Os ou~r os per~is correspondem à ou~ra ~opossequên-

cia desma~ado. Faz mais de 15 anos e implan~ado graminea. O 

per~il 4 corresponde a par~e al~a da sequência. enquan~o que 

o per~il 5 é par~e in~ermediária e o perfil 6 é par~e baixa. 
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3.3. Carac~erização Climática 

A carac~erizaç~o climá~ica das áreas de es~udo 

~oi es~abelecida de acordo com in~ormação de es~ação me~eo-

rológica localizada no Cen~ro Regional de Pesquisa "Maca-

gual ". Na Tabel a 1 ~em-se uma i déi a das condi çeíes cl i má~i cas 

reinan~es nas áreas em ~oco. 

Tabela 1 - In~ormaç~o climá~ica CRI Macagual Floréncia 

es~ado de Caque~á - Colômbia. Periodo 1977-1987. 

TEMPERATURA 
o 

EVAPORAÇÃO c 
MÊS PRECZPZTAÇÁO POTENCZAL 

MÁXZMA MiNZMA MÉDZA mm mm 

Jo.nei. ro 33.0 21.0 2c5.4 91.3 145.2 

Feverei.ro 32.0 21. 2 26. 1 179.4 89.6 

Mo.rc;;o 31.0 21. 6 20;.8 279.0 139.0; 

Abri.l. 29.9 21.6 20;.1 434.4 102.0 

1110.1.0 30.4 21.7 25.2 451.4 99.2 

Junho 28.8 21. O 24.1 426. 3 60.0 

Julho 29.0 20.9 24.1 417.4 92:.1 

Agosto 30.0 20.4 2:4.6 314.1 108.9 

Set ambro 30.8 20.8 25. O 2:93.0 118.3 

Outubro 31.0 2:.1.1 20;. 3 308.3 .12:7.8 

Novembro 31.0 21. 2: 20;.5 2:38.8 12:.1.1 

Dezembro 32. 2. 21. Z Zo;.9 141.0 131. O 

De acordo com classif'icação de Koppen ~em-se 

que: no es~ado do Caque~á as áreas de ocorrênciados solo em 

es~udo se enquadram no ~ipo de clima Aí' que são ~ropicais 

chuvosos onde o mês mais seco ~êm precipi~ação igual o supe-

rior a 60 mm (Figura 3). 
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Figura 3 - Balanço hidrológico regis~rado na es~ação Me~eo

rológica do Cen~ro de Pesquisas "Macagual" es~ado 

do Caque~á - Colômbia. para o periodo 1977-1986. 

Fon~e: Ins~i~u~o Colombiano Agropecuário. 
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3.3.1. Regimes térmicos e hidrico dos solos 

Baseando-se na Soi 1 Taxonomy C SOl L SURVEY 

. o 
STAFF. 1975) pode-se arbi~rar que somando-se 2-C à ~empera-

~ura média anual do ar ~er-se à uma idéia da ~empera~ura mé-

dia anual do solo à pro~undidade de 60 em. Assim procedendo 

para ~odas as áreas chega-se a conclusão que a ~empera~ura 

média anual dos solos à 60 cm de pro~undidade a~ingem 

valores en~ra 26~ e 29~C. Como a di~erença en~re as médias 

o de verão e as da inverno é in~erior a 5-C. ~em que o regime 

~érmico dos solos é isohiper~érmico. 

o regime hidrico do solo é uma impor~an~e pro-

priedade do mesmo. Levando-se em con~a que o regime ~érmico 

dos solos é isohiper~érmico e procedendo-se o es~udo do 

balanço hídrico da es~ação me~eorol6gica mais próxima das 

áreas em ~oco, CTabela 1) chega-se á conclusão que o regime 

hidrico dos solos, de acordo com a Soil Taxonomy CSOIL 

SURVEY STAFF, 1976), é perúdico. 

3.4. Vege~ação 

A ma~a é uma ~lores~a Equa~orial Perúmida. 1:: 

uma ~ormação arbórea. de por~e considerável apresen~ando ár-

vores como al~uras que variam en~re 10 e 30 me~ros, mui~o 

rica em epi~i~as, musgos, liquens e bromeliáceas. O ~olhagem 

é sempre verde em ~odos os es~ra~os duran~e o ano. Há 30 

espécies arbóreas. pode-se ci~ar algumas das ~amilias: Rubi-
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aceas~ Ochnaceae. Mimosaceae. Solanaceae. Tiliaceae. Melia

ceae, Bombacaceae. Vochysiaceae, Euphorbiaceae e Palmaceae. 

Na área com pas~agem C> 15 anos) a vege~ação é 

cons~i~uida por 80% de gramineas CPaspalum sp.). e 20% en~re 

Cyperaceae e Homolepsis a~ul uensis. A área foi desma~ada 

manualmen~e, sendo que as árvores econOmicamen~e impor~an~es 

foram removidas. O res~an~e do ma~erial foi queimado no 

próprio local. Depois do desma~amen~o foi fei~o um plan~io 

de milho e logo em seguida inicia-se o es~abelecimen~o da 

pas~agem. A seguir a área foi sendo u~ilizada como pas~agem. 
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4. MATERIAL E M€TOOOS 

4.1. Descriç40 e Coleta dos Solos 

A descriç~o e coleta dos per~is foram realiza

das em trincheiras de 1 x 1 m de super~lcie e 2 m de pro~un

di dade. t.endo segui das as normas do SOl L SURVEY MANUAL 

(1951) e do Manual de Métodos de Trabalho no campo SOCIEDADE 

BRAScrLEIRA DE CleNCIA DO SOLO (1976). Parta a designaç~o dos 

hor i zont.es e camadas do sol o ~or am adotados mét.odos dos 

SNLCS (EMBRAPA, 1984). 

Coletou-se 1 kg de t.erra por horizonte. num 

t.otal de 34 amostras. Em t.odos os locais ~oram ~eit.as cole

t.as de amost.ras de t.eores para determinaç~o de densidade do 

solo, assim como de amost.ras indeformadas dos principais ho

rizont.es e rocha, para análises micromr~o16gicos. Na Figura 

3 apresent.ou-se os diagramas dos per~is est.udados. 

4.2. Análise Rotinira de Laboratório 

As amostras dos diversos horizontes coletadas 

foram secas ao ar. destorradas e passadas e passadas at.ravés 

de paneiras com malha de abert.ura de 2 mm. A fração inferior 
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a 2 mm que con~i~ui a ~erra fina seca ao ar. foi usada para 

as de~erminaç6es f1sicas. qu1micas e mineralógicas. 

4.2.1. Análises físicas 

a. Análise granulmé~rica - por sedimen~ação em cilindros 

Koe~tgem. usando Na OH como agente dispersante e agi

~ando em alta rotação. Quatro frações foram separadas 

de acordo com o mé~odo de classificação In~ernacional. 

Eles são 2. O -0.2. 0.2 -0.05. 0.0002 e menores de 

0.0002 mm. 

b. Argila dispersa em água - é a porcen~agem de argila 

ob~ida por agi~ação com água des~ilada. 

c. Densidade aparen~e - o mé~odo empregado na de~ermina

ção foi do torrão impermeabilizado com parafina fundi

da. KIEHL (1979). 

d. Compac~ação - foi de~erminada pelo mé~odo pene~rome~ro 

de impac~o. cujas dimensões foram padronizadas pela 

UAmerican Society of Agricul ~ural Engeneers". Para a 

determinaç~o da resis~ência a pene~ração. foi utiliza

da a fórmula proposta por BILLOT (1982). 
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4.2.2. Análises quíBdcas 

As det.erminaç6es de rot.ina. foram realizadas 

de acordo como os mét.odos de Análise Química do Solo para 

fins de Fert.ilidade, do Inst.it.ut.o Agronômico, CPA, Sa. Sp. 

UNESP. CFUNDAÇÃO CARGILL, 1977): pH em água, KCI H e CaCl 
2 

O.01M Cpot.enciomet.ricament.e suspensão 1:2,5); mat.éria orgâ-

nica Cmét.odo Walkley-Black). Bases t.rocáveis Cmét.odo acet.ado 

de amônio iN pH 7), aluminio t.rocável Cmét.odo KCI iH); t.eor 

de H+ +. AI+++ Cmét.odo acet.at.o de cálcio pH 7); f6sforo dis-

ponivel Cmét.odo da resina t.rocadora de anions, t.ipo f'ort.e). 

o carbono t.ot.al foi. det.erminado por combust.ão 

da amost.ra em um f'orno a resist.ência a Ci1002C). sob f'luxo 

de oxigênio. At.ravés de um sist.ema de bombas. o CO e CO li-
2 

o berados são enviados para um segundo f'orno C700-C). onde uma 

reação com CUO complet.a a oxidação de CO. Em seguida. os ga-

ses são enviados a uma célula com soda O,05N. À diferença na 

condut.ividade elét.rica ent.re a soda de referência e a sod~ 

carbona~ada com o CO da amost.ra é medida. e o result.ado é z 

regi st.r ado di ret.ament.e em mg de carbono C Manual de Aul as 

Prát.icas Sobre Mat.éria Orgância USP/CENA). 

4.3. outras De~erminações químicas 

4.3.1. Ataque sulfúrico 

o SiO foi det.erminado no res1duo result.ant.e 
2 

do a t.aque da amost.r a com áci do sul f' úr i co C d = 1. 47) a. no 
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filt.rado. Fe O. Al O e TiO. O indice ki. obt.ido pela re-
Z 3 Z 3 Z 

lação molecular ent.re o $iO e Al O. det.erminados no at.aque 
Z Z 3 

sulfúrico. índice kr. calculado pela relaç~o moelcular ent.re 

o SiO e Al O. det.erminados no at.aque sulfúrico. 
Z Z 3 

ti 4.3.2. Ferro e alUDdndo pelo citrato-bicarbonato-di-

ti oni to (CBD) 

A ext.raç~o foi feit.a da acordo com o mét.odo de 

JACKSON (1973), a part.ir da 1 9 de t.erra fin~. Uma aliquot.a 

do extrat.o do CBD, foi submet.ida ao t.rat.ament.o do HNO mais 
3 

H 50 concent.rados para dest.ruição do ci t.rat.o. Ap6s o qua 
Z " 

determinou-se o 1'erro livre paIo mét.odo colorimét.rico com 

ort.o1'enant.rolina e o alúminio com o aluminon. 

/ 4.3.3. Ferro e al_nio pelo oxalat.o de amOnio 

Ut.ilizou-se 0.5 9 de t.erra 1'ina e a ext.raç~o 

1'oi 1'eit.a com oxalat.o de amOnio 0.2 M a pH 3.0 por um pario-

do de 4- horas de agit.aç~o (McKEAGUE & DAY, 1966). A det.ermi-

nação do 1'erro e alúminio. ap6s t.rat.ament.o de uma aliquot.a 

com HNO e H 50 concent.rados, 1'oi 1'eit.a colorimet.ricament.e 
3 z" 

do mesmo modo que no mét.odo ant.erior. 

4.3.4. Determinação do potássio total 

o pot.ássio t.ot.al da fração argila « 0.002 mmO 

1'oi extraído por digest.ão com áacido f'luoridrico mais ácido 
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perclórico. de acordo como IRATT Cl965). Utilizou-se 0,1 9 

de argila e na determinaç~o do teor de potássio emprega-se o 

~otometro de chama. A percentagem de mica presente na 

amostra ~oi determinada assumddo que 

a 10% de itita CJACKSON, 1973). 

4.4. Análises Mineralógicas 

1% de K O corresponde z 

O estudo mineralógico dos solos ~oi ~eito com 

o auxilio de métodos óticos. usando-se o microsc6pio polari-

zante e estereosc6pico. da in~iltração de raios-X. da anãli-

se .térmica di~erencial, e de análises químicas com o intuito 

de se proceder a análise qualitativa e semi-quantitativa dos 

diversos minerais presentes nos solos coletados. 

4.4.1. Preparo do material 

No preparo do mat.erial ~oram eliminados os 

sais solúveis, matéria orgância e '"~erro livre"" de t.odas as 

amostras. Os mét.odos empregados ~oram os propost.os por 

JACKSON (1973). Sendo os sais solúveis removidos por acetat.o 

de sódio pH 6,0, a ·mat.éria orgânica por H O 30% e o ~erro z z 

livre pelo método cit.rat.o-bicarbonat.o-dit.ionit.o. Após esses 

t.ratamentos as amost.ras ~oram sat.uradas com sódio. usando o 

NaCl iN. A seguir. procedeu-se o ~racionament.o das mesmas 

por t.amizagem via úmida. cent.ri~ugação e sedimentação, sendo 

separadas as seguint.es ~raç6es: areia (2-0, OS mm), silt.e 

CO, 05-0. 002 mm) e argila C< 0,002 mm). 
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Tendo em vista o estudo mineral6gico dos 6xi

dos de ferro. novas amostras foram submetidas aos tratamen

t.os ant.eriores sem a eliminação do "ferro livre". Essas 

amostras. sem a remoção do ··ferro livra 0
', foram dispersas 

com NaOH iN e fracionadas do mesmo modo ant.erior. As rraç5es 

argila « O, 002 mm) foram t.rat.adas com NaOH 5M à quent.e 

para concent.ração dos 6xidos de ferro (NORRISH & TAYLOR. 

1961), para post.eriores análises minera16gicas dos mesmos. 

4.4.2. Mét.odos 6t.icos 

Ut.ilizados na ident.ificação e det.erminação 

quant.it.ativa dos component.es mineralógicos das fraç5es areia 

fina (0.09-0.20 rnrn). rração essa separada durant.e a análise 

granulomét.rica dos solos. Essas det.erminaç5es roram realiza

das seguindo os mét.odos const.ant.es do Manual de Análises de 

Solos ( EMBRAPA. 1979). 

A identiricação das espécies minerais realiza

da de acordo com WINCHELL & WINCHELL (1959), mediant.e o uso 

de microscópio est.ereoscópico. microsc6pio polarizant.e e mi

crot.est.es quimicos (PARFENOFF et alo i i. 1970). Para exame 

no microsc6pio polarizant.e foi feit.a mont.agem do mat.erial 

com liquidos de indice de rerração conhecido (mét.odos SNLCS 

4.22. 4.3.1 .• 4.3.2 .• 4.5.1., 4.5.2. e 4.6.3.). 

A det.erminação quant.it.at.iva consist.iu na ava

liação volumét.rica mediant.e exame do material sob microsc6-

pio estereosc6pico, para averiguação das percentagens est.i

madas em papel milimetrado (métodos SNLCS 4.2.2. e 4.4.1.). 
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4.4.3. Difração de raios-X 

Os est.udos qualit.at.ivos dos minerais por di-

~ração de raios-X ~oram realizados nas amost.ras das ~rações 

silt.e (0,05-0,002 mmU e argila « 0.002 mm) das amost.ras de 

solos colet.ados. 

As amost.ras da ~ração sil t.e des~erri~icadas 

foram analisadas, por di~ração de raios-X. em ~orma de p6 

(não or i ent.adas), usando-se uma 1 âmi na especi aI de aI úmi ni o. 

Essas amost.ras irradiadas no int.ervalo de 2 a 622 e. ut.ili-

zando-se um aparelho de raios-X de marca Rigaku. com radia-

ção de cobre. filt.ro de niquelo corrent.e do t.ubo de 40 kw e 

20 m. 
o A variação do ângulo 2 e de 2 /min. e vel oci dade do 

regist.rador de 10 mm/min. A ident.i~icação qualit.at.iva dos 

minerais present.es foi realizada at.ravés de suas reflexões 

mai s i nt.ensas de acor do com BROWN ( 1961). J ACKSQN (1973). 

WARSHAW &: ROY (1961) e JOI NT COMMI TIEE ON POWDER DI FFRACn ON 

STANDARDS (1974). 

o est.udo qualit.at.ivo dos principais óxidos de 

~erro present.es nos solos. ~oram realizados em amost.ras da 

fração argila, que não so~reram a remoção do "ferro livre·· •. 

após t.rat.ament.o com NaOH 5M à quent.e (KAMPF &: SCHWERTMANN. 

1982) . Anal i sou-se essas amost.r as do mesmo modo ant.er i or , 

ist.o é, em forma de pó (não orient.ada). ut.ilizando-se uma 

lâmina especial de aluminio. A irradiação foi no int.ervalo 

o de 20 a 60 2 a, usando-se o mesmo aparelho ant.erior. 
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A identificação qualitativa dos minerais pre-

sentes na fração argila desferrificada í'oi feita baseando-se 

na saturação das amostras com potássio e magnésio. glicola-

ção e eí'ei tos do aquecimento m di versas temperaturas. Os 

métodos seguiram as recomendaç6es de JACKSON C1973). Na sa-

turação da amostra com magnésio utilizou-se o MgCl 1N e na z 

saturação com potásio o KCI 1N. A glicolação foi realizada 

com uma solução de etileno-glicol a 10%. em amostras previa-

mente saturadas com magnésio. 

A partir desses tratamentos foram confecciona-

das lâminas orientadas das amostras com o auxilio de uma 

pipeta. Essas lâminas foram secas à temperatura ambiente 

o 
As lâminas saturadas com potássio secas à as C. após 

irradiadas foram submetidas a sucessivos tratamentos térmi-

tempo de duas horas e novamente irradiadas ao raio-X. 

Para a obtenção dos difratogramas de raios-X 

dos diversos tratamentos empregados utilizou-se do mesmo 

aparelho anterior com tubo de cobre e filtro de niquelo To

das as amostras foram irradiadas no intervalo de 2 a 400 2 e 

e a i denti f i cação dos mi ner ai s baseou-se nos espaçamentos 

basais de acordo com os autores anteriormente citados. 

4.4.4. Análise térmica diferencial 

A análise térmica diferencial foi usada para a 

determinação quantitativa da caulinita na fração argila 
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C< 0,002 mmU. O mé~odo u~ilizado foi o preconizado por DIXON 

C 1966) , sendo empregado o AlO z .. calcinado como ma~erial 

iner~e para a diluição das amos~ras. Analisou-se os padr5es 

de caulini~a dliluidas alO, 20. 30 e 40%. De~erminou-se 

en~ão as áreas dos picos da caulini~a padrão pelo mé~odo da 

pesagem e ~raçou-se um grárico com as percen~agens conheci-

da caulinita padrão versus as áreas dos picos (Figura 4). 

A rração argila desferrificada e sa~urada com 

magnésio foram diluídas a 60%. com Al O calcinado. z .. e aque-

cidas da tempera~ura ambien~e a~é 700°C. De~erminou-se de-

pois as áreas dos picos das diversas amos~ras por pesagem e 

por comparação des~as áreas com a da curva padrão de cauli-

ni ta. roram determinadas as percentagens da caulini t.a pre-

sent.es nas amos~ras. 

~ o. 

o 5 10 15 20 25 

~ DE f'CO (em ) 

Figura 4- - Curva padrão para det.erminação das percen~agens 

de caulini t.a. 
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o apar el ho ut.i 1 i zado nessas anál i ses foi da 

marca Rigaku com regist.rador gráfico a a velocidade de aque-

ciment.o foi de lOo/min .• em at.mosfera normal. 

4.5. Análises Micromorfol6gicas 

Para a análise micromorfológica foram colet..a 

das amost..ras indeformadas dos horizont.es A. B e C, t.endo 

si do anot..ada a posi ção ver t.i calor i gi nal das amost.r as no 

perfil. Foram ainda, colet..ada amost..ra da rocha mat.erial de 

origem dos solos. 

Na impregnação dessas amost.ras seguiu-se o mé-

t.odo propost.o por MENDES et a~ii (1973). com algumas modifi-

cações e adapt.aç5es. ut..ilizando-se como solução impregnant.e 

uma mist..ura da resina Polylit.e T-208 diluída em duas porç5es 

de monômero de est.ireno e como cat..alizador foi ut.ilizado 3 a 

4 got..as de Peroxol G-10. para cada 160 ml da mist.ura. 

As amost.ras foram préviament.e secas ao ar e 

depois colocadas em est.ufa à uma t..emperat.ura de o 40-C por 

t.rês ou quat.ro dias; a impregnação foi realizada em vácuo à 

uma pressão de 27 polegadas de mercúrio. al.ravés do uso de 

uma bomba elét.rica, que foi mant.ida durant.e t.odo o processo 

de adição da solução impregnant.e o que foi realizado lent.a-

ment.e got.a à got.a. Terminada a adição da solução as amost.ras 

foram deixadas no vácuo por det.erminado t.empo e depois à 

t.emperat.ura ambient.e at.é complet.ar as reaç5es de polimeriza-

ção. após o que as amost.ras impregnadas foram levadas à 

est.uia a uma t.emperat..ura de 40~C por dois dias. 
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Foram 1'eit.os cort.es horizont.ais e vert.icais 

nas amost.ras impregnadas e scas, t.endo-se conseguido secções 

que 1'oram polidas em uma face e 1'ixadas sobre uma lâmina de 

vidro, ut.ilizando-se o bálsamo do Canadá. Est.as amost.rás 

sofreram novo cort.e ficando com a espessura de 1 mm. Proce-o 

deu-se ent.ão o desgat.e e poliment.o das mesmas com o emprego 

de óxido de alúminio at.é se conseguir a espessura de 30 mm. 

O est.udo das lâminas delgadas 1'oi feit.o com o 

auxilio do microscópio polariazant.e e seguiu-se as recomen

dações de BREWER (1976). 
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5. RESUL T AOOS E DI SCUSSÁO 

5.1. Carac~er1sticas Morfo16gicas 

Os resul~ados morfológicos dos 3 perfis da ma-

~a. p. P e P e dos ~rês perfis sob past.agem. P • P e P 
1 Z li '" :5 " 

es~ão indicados na Tabela 2. Independent.e da t.opossequência, 

as condi ções de drenagem pi or am do topo (perfis P e P) 
1 '" 

para a base da encos~a (perfis P e P). A menor drenagem 
a c:s 

dos per f i s da base das sequênci as se deve ao mai or f luxo 

la~eral e a posição mais elevada do lençol freá~ico. 

Morfol6gicament.e desenvolvem-se horizon~es ar-

gllicos nas duas t.opossequências. carac~erizados principal-

men~e pelo gradien~e ~extural. grau moderado de es~ru~ura e 

pequena quan~idade de cerosidade. 

De maneira geral. os horizont.es inferiores 

principalmen~e dos perfis da base da t.opossequência desen-

volvem a formação de la~erit.as. diagnos~icada pelas concre-

ções ferreginosas e do in~enso mosqueado vermelho. cinza e 

pardo. A drenabilidade dos perfis sob ma~a decresce do P 
1 

para o P . 
3 
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Tabela 2 - Principais caracteristicas morfológicas dos solos. 

HORIZONTES 

A • 
9A 

Bt 

BC 

Cr 

Rr 

A ,r 
ABg 

Bl 

BC 

Cr 

Rr, 
Rr z 

A,r 

A"g 
BA 

Bl 

Cr, 

Crzir 

Rr 

ESTRUTURA ,., COR úMIDA PROFUNDIDADE __________________ __ FRAGMENTOS 
DE ROCHA 

(Y.) (cm) 

0-6 

6-60 

60-100 

100-118 

118-144 

144-200 

0-6 

6-56 

56-98 

98-158 

15B-e<>O 

0-10 

10-26 

26-5B 

68-95 

95-150 

0-3 

3-10 

10-39 

39-5B 

58-96 . 

96-160 

160-200 

0-5 

5-13 

13-50 

50-92 

92-152 

152-200 

0-4 

4-14 

14-44 

44-114 

114-170 

MATRIZ MOSQUEADO GRAU TIPO 

Perfil 1 (Mata parte alta~ 

10 YR 5/3 Fr-Hod BSC Omi do) 

7.5 YR 4/4 Fr-Hod BSCúmidO) 

6 YR 5/6 Hod BSCúmido) 

5 YR 5/6 Fr BSC úmi do) 

6 YR 7/3 2.5 YR 3/5 Ma" 

2.5 YR 7/ê! 2.5 YR 4/4 Ma" 

Perfil 2 (Mala parte ~dia) 

10 YR 3/3 

7.5 YR 5/6 

5 YR 5/B 

5 YR 5/B 

2.5 YR 5/6 10 YR 7/2 

Fr-MocI BSCúmido) 

Fr-Hod BSCúmido) 

Hod 

Fr 

Fr 

BSCúmido) 

BSC úmi do) 

BSC úmi do) 

Perfil 3 (Mala parte baixa) 

10 YR 4/3 

10 YR 6/4 10 YR 8/2 

7,6 YR 5/6 7.6 YR 7/2 

5 YR 6/4 

6 YR.5/3 

6 YR 7/3 

6 YR 7/2 

Fr-MocI esc úmido) 

Fr-MocI BSC úmi do) 

Hod BSC úmi do) 

Ma" 

Ma" 

Perfil 4 (Paslagem parte alta) 

10 YR 4/3 7.6 YR 4~4 

10 YR 6/3 7.6 YR 4/4 

7.6 YR 5/6 10 YR 6/3 

6 YR 4/3 10 YR B/2 

10 YR 5/B 2.5 YR 4/4 

7.6 YR 7/0 

7.6 YR 7/0 

5 YR 6/2 

Fr-MocI BS-GrCúmido) 

Fr-Mod Ma" 

Mod-Fl esc úmi do) . 

Mod Ma" 

Ma" 

Ma" 

Mq" 

Perfil 5 (Paslagem parte ~dia) 

a 
a 

10 

6 

10 

10 

10 YR 4/ê! 10 YR 5/B 

10 YR B/ê! 7.5 YR 6/6 

7.6 YR 6/4 7.6 YR 4/4 

7.5 YR 5/6 10 YR 5/2 

7.6 YR 6/8 10 YR 7/1 

Fr-Mod BS-GrC úmi do) -

Fr-Mod Ma" 

10 YR 6/8 2.5 YR 3/4 

10 YR 7/4 

Fr esc úmi do) 

Hod esc úmi do) 

Fr 

Fr 

esc úmido) 

BSCúmido) 

Perfil 6 (Paslagem parte baixa) 

10 YR 5/2 6 Y 4/6 

10 YR 6/ê! 7.6 YR 4/4 

10 YR 6/3 7.5 YR 7/6 

5 Y 7/3 7,5 YR 5/6 

6 YR 6/3 2.5 YR 5/2 

10 YR 7/2 

Fr -Hod BSC úmi do) 

Fr -Mod esc úmi do) 

Mod esc úmi do) 

Mod Ma" 

Ma" 

6 

OBSERVAÇOES'Z' 

Cut.ans 

Cerosidade por segregaç~o 

PIintila 

Plinli la - semi concreçl5es 30~ 

Culans pouco 

Cut..ans comum 

Cut..ans pouco a comum 

Lençol freático 

ConcreçCSes ferrugi nosas 1 Y. 

Culans pouco a comum 

Plinlila 6 a 10'4 

Cu~ans pouco a comum 

Cangalalenlica 3Y. 

Cutans pouco a comum 

Lençol f'reálic:o 

C1. > Est ru t. uro.: Fr = f ra.eo.; Mod = moderMo.; 

Mo. = ma.eiço.; Gr = gro.nul.a.r; Ft= fo .. te 

as = bl.ocos subo.ngul.o.res; 

* Desfo.z-se em ... mido. 
(Z> Presenço. de fenda.s, pri ncipo.tmente nos perfis 4, I:i e Ó. devi.do 0.0 

0.0 processo de expo.nstlo e cont. ro.ç40. 
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A estrutura nos perfis da mata, apresenta-se 

em blocos subangulares de grau fraco a moderado nos horizon

tes superficiais. Nos horizontes B ela apresenta-se maior e 

de grau mais acentuado, moderado a forte. Nos horizontes 

mais inferiores a estrutura é regra geral maciça. Quanto aos 

perfis com pastagem há acentuada variação no aspecto estru

tural dos solos. No horizontes superficial o tipo permanece 

o mesmo por ém os agregados são mai or as. passando par a uma 

estrutura maciça no a~ horizonte. No horizonte argilico não 

há alteração da estrutura. A tendência da modif'icaç~o da es

trutura de blocos subangulares para maciça refleta o tipo de 

manejo que es~á sendo empregado. O pisoteio do gado, associa

do a um ambiente perúdico de umidade,tende a desenvolver ca

madas densas e consequentemente de menor drenagem. vinda dai 

a variação de estrutura. 

Os horizontes de transição, associado com hori

zontes C ou R apresentam estrutura maciça,o que não deixa de 

ser uma herança do pr6prio material de origem. 

De maneira geral, o grau de estrutura assim 

como o tamanho da estrutura. é função de uma série de f'atores, 

entre os quais o teor e natureza da argila são primordiais. 

Solos originados de f'olhelhos no Brasil têm desenvolvido 

estrutura nos horizontes B de grau forte e mui to f'orte 

CGOMEZ. 1985), raramente desenvolvem estrutura maciça. 

Aparentemente o regime hidrico perúdico da 

região de estudo,associado a uma material de origem rico em 

silte não têm f'avorecido o desenvolvimento da estrut.ura e 
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pelo con~rário, ao sofrer um manejo in~ensivo de piso~eio o 

solo ~orna-se compac~o e impermeãvel. 

A presença de cerosidada nos horizon~es in~e-

r i or es dos solos das duas sequênci as. i ndi ca que a fr ação 

argila sofre ~ranslocação parcial. Os ~ragment.os de rocha 

encont.rados principalmen~e nos horizont.es mais inferiores, e 

cons~it.u1dos por minerais resis~ent.es ao int.emperismo e al-

guns minerais int.emperisãveis evidenciam um cont.rasenso. A-

pesar das condições severas de int.emperismo. com uma elevada 

t.axa de lixiviação e sem es~ação seca definida ainda ocorre 

mineraveis int.emperisãveis. t.ais como os plagioclas10s. 

Como ~oi salient.ado. a ação do manejo' alt.erou 

a est.rut.ura e conseguent.ement.e a drenagem dos horizont.es dos 

solos dos perfis sob past.agem. Evidências dest.e fat.o. além 

da est.rut.ura. pode ser vist.o pela variação da cor dos solos. 

A presença de mosqueados dos perfis sob mat.a ocorre apenas 

nos horizont.es inferiores para os per~is 1 e 2. No caso do 

P, devido a posição que ocupa no relevo. base da t.oposse
s 

quência. influenciado pelo int.enso fluxo lat.eral e oscilação 

do lençol freãt.ico. a gleização se manifest.a desde o hori-

zont.e AS. Por out.ro lado, t.odos os perfis sob past.agem 

apresent.am sinais de gleização desde a superf1cie do solo 

at.é a rocha, incl usi ve para o perfil 6, bãsicamen~e o da 

melhor drenagem. O horizont.e A de t.ransição AB é o que mais 

desenvolve caract.er1st.icas de redução. 

Teoricament.e o P deveria t.er a melhor drena
~ 

gem da t.opossequência se comparado com a ~opossequência sob 
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ma~a onde o P, perlil da meia encos~a é o de melhor z 

drenagem. Devido a ação do manejo houve modilicação das 

carac~erls~icas de drenabilidade des~es solos. 

Os solos des~a pesquisa mos~ram uma percep~l-

vel con~ração expansão, como demos~ram as lendas dos mesmos. 

principalmen~e nos solos sob pas~agens. Is~o indica que em 

de~ermi nados per i odos do ano ~ai s sol os es~ão suj ei ~os a 

secamen~o, mesmo em pleno regime perúdico. 

5.2. Carac~erís~icas Físicas 

Os solos es~udados são originados de ma~erial 

sedimen~ar de na~ureza argila-sil~osa. Es~es dois separados 

prelazem mais de 70% de ~odos os horizon~es dos solos (Tabe-

la 3). O gradien~e ~extural es~á presen~e em ~odos os perlis 

o que indica presença de horizon~e argilico quando associado 

a cerosidade. Aparen~emen~e, os 15 anos de pas~agem não 

al~eram a variação ~extural. O elevado ~eor de sil~e des~es 

solos nãlo dei xa de ser i n~er essan~e, poi s nas condi ções 

a~uais de in~emperismo ~ais solos deveriam ~erbaixissimo 

teor de sil~e. Aliás, VAN VAMBEKE (1974) u~ilizou o ~eor de 

sil~e como indicador de in~emperismo, sendo que para solos 

tropicais o ~eor deste separado deve ser baixo. De acordo 

com esta regra, os 6 perlis es~udados são considerados pouco 

i ntemperi zados. Este elevado ~eor de sil~e, também Iaz com 

que est.es solos sejam distintos dos Ultissois e Allissois. 

originados de Iolhelho das diversas regiões do Brasil. A 

part.icipação das Irações mais grossas é muito pequena. 
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Tabela 3 - Composição granulomé~rica Cem Yo). argila dispersa 

em água e relação sil~e/argila. 

HORIZONTES 

A. 
BA 

Bt 

BC 

Cr 

A 
.P 

ABg 

Bt 

BC 

Cr 

Rr. 
Rr z 

Cr. 
Cr ir z 

PROF'UNDI DADE 
(em) 

0-6 

6-60 

80-100 

100-118 

118-144 

144-EOO 

0-6 

6~ 

66-98 

96-158 

1SS-EOO 

0-10 

10-26 

26-58 

68-96 

95-~50 

0-3 

3-10 

10-39 

39-58 

68-96 

96-160 

160-EOO 

0-6 

6-13 

13-60 

50-92 

92-162 

162-200 

0-4 

4-14 

14-44 

44-114 

Ú4-170 

F'RAÇOES (EM mm) 

AREIA FINA SIL1E ARGILA AREI A GROSSA 

(2-0.20) (0.20-0."05) (0.20-0,05) «0.002) 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

4 

3 

3 

1 

Perfil ·i (Mata parte alta> 

6 

6 

4 

3 

3 

2 

55 

46 

38 

44 

29 

60 

Per!'i! 2 (Mata parte média) 

24 

20 

17 

21 

86 

47 

41 

39 

31 

~ 

Perfil 3 (Mat.a part.e baixa> 

9 

8 

7 

5 

3 

66 

!37 

53 

43 

38 

Perfil 4 (Past.agem part.e alt.a> 

9 

9 

6 

7 

16 

4 

2 

65 

60 

41 

27 

46 

60 

64 

Perfil 6 (Pastagem parte média) 

22 

21 

20 

14 

40 

17 

50 

·50 

4@ 

40 

24 

43 

Perfil 6 (Pastagem parte baixa) 

10 

11 

11 

6 

3 

65 

64 

61 

SE: 

41 

39 

49 

68 

53 

68 

47 

26 

3S 

48 

47 

37 

23 

23 

39 

Sê 

59 

35 

40 

53 

66 

3S 

se 
34 

26 

26 

30 

46 

36 

36 

22 

22 

~ 

42 

64 

ARGILA 
DISPERSA 

EM AGUA 
00 

13 

23 

1 

1 

1 

2 

11 

18 

8 

3 

3 

8 

9 

19 

4 

2 

13 

19 

3 

1 

2 

2 

1 

16 

4 

8 

2 

2 

1 

16 

9 

5 

6 

2 
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A argila dispersa em água segue uma mesma ~en-

dência P para ~odos os per~is. ou seja decrescendo em pro
:14 

fundidade. Os maiores valores encon~rados es~ão associados 

aos horizon~es superficiais, devido a ação dispersanLe da 

maLéria orgânica. Comparando-se os perfis das duas ~oposse-

quências. no~a-se que os perfis sob pasLagem apresen~am 

menor ~eor de argila dispersa nos horizon~es superficiais. 

principalmen~e nos perfis 6 e 6. Tal faLo pode ser a~ribuldo 

ao maior decréscimo do Leor de maLéria orgânica des~es 

perfis. Por ou~ro lado. os baixos valores de argila dispersa 

em água dos demais horizon~es indicam a pequena mobilidade 

dos cons~i~uin~es coloidais des~es solos. 

Os elevados valores de densidade do solo CTa-

bela 4) nos horizon~es inferiores. principalmente BC, C e R. 

refle~am um material argiloso pouco poroso, vindo dai a 

restrição do drenagem nestas camadas. O folhelho ou lami~o. 

maLerial de origem des~es solos. é extremamenLe coeso quando 

comparado com os folhelhos e argili~os das diversas regi6es 

brasileiras, inclusive Amazônia CPROYETO RADAM, 1'976). A 

resis~ência a pene~ração CTabela 4) apresenta as mesmas Len-

dências do que a densidade. Comparando-se LanLo a densidade 

como os valores da compactação dos solos das duas ~oposse-

quências. noLa-se que ~ais valores são ligeiramen~e superio-

res para os perfis sob pastagem. principalmente para os 

horizon~es superficiais. Tal faLo se deve a ação do manejo. 

que aLravés do piso~eio do gado compac~ou ligeiramenLe a 

superfície do solo. porém suficienLe para causar ~ranstornos 

no drenagem. 
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Tabela 4 - Densidade aparen~e e resis~ência a pene~ração dos 

solos. 

HORl:ZONTE DENsrDADE 
3 

g/cm 

P E R F r L ~ 

A 
1 

2. , ~ 

BA 1,4 

Bt ~,4 

BC ~ , (j 

Cr 1 , (j 

Rr 

P E R F l: L 

A :1,2 
:1 

BA 1,5 

Bt 1,7 

BC 1,7 

Cr 1,7 

P E R F l: L 3 

A 
~ 

1,1 

BA 1,3 

Bt 1,7 

BC 1,8 

Cr 2.,7 

RESXSTÊNcrA À PENETRAÇÃO 
2 

kg/cm 
UMl:DADE 

!16 

CM A T A P A R T E 

CM A T A P A R T E 

4,0 

::1,0 

CM A T A P A R T E 

4,0 

A L T A> 

M É D l: A> 

B A r x A> 

38 

39 

35 

34 

25 

24 
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Tabela 4 - Cont.inuação. 

HORIZONTE DENSIDADE RESrST2NcJ:A À PENETRAÇÃO UMJ:DADE 
8 

kg/em 
2 

g/em " 
P E R F J: L .- (P A S T A o E M P A R T E A L T A) 

A 1,1. 7.8 8:5 
lP 

ABg 1,2 8,:5 35 

IH 1 , :5 7,0 3C1 

BC 1,4 CI,5 38 

Cr 1 , CI 

Rr 1 ,6 
1 

Rr 1 ,6 
2 

P E R F I L ~ (P A S T A o E M P A R T E N lf; D J: A) 

A 1,2 
lP 

a,4 27 

A 
3

g 1,4 P.O 24 

BA 1,4 10,~ 25 

Bt 1 , 6 

Cr 1 , 6 
1 

Cr lr 1,7 
2 

P E R F J: L 6 CP A S T A a E M P A R T E B A I X A) 

A 
lP 

1,4 6,0 31 

A 9 1,:J 7,. 25 
3 

Bt 1,7 li,. 2:5 

Cr 2,0 

Rr 1 • Sl' 

Segundo est.udos conduzidos por Pfeffer. cit.a-

do por GILL & BOIT (1999). as raizes das plant.as podem exer-

z cer pressões axiais ent.re 7 e Z5 bares (6.86 a 24.51 kg/cm) 
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e radiais de 4 a 7 bares (3.92 a 6.86 kg/cmz). EVIS et atii 

(1969) ob~iveram valores máximos de pressão axial de cresci-

men~o em ~orno de 13 bares Z (12.74 kg/cm) para raizes de 

algodão e amendoim. Es~a capacidade das raizes de exercer 

pressão pode ser menor sob condiç3es de suprimen~o deFicien-

~e de oxigênio. Por~an~o. é possível que em algumas áreas da 

pas~agens o nível de compac~ação cause impedimen~o à pene-

tração de raizes de muitas espécies. 

5.3. Caracterís~icas ~mdcas 

Todos os solos apresentam reação fortemen~e 

ácida com valores de pH em H O, variando de 3.9 à 5,9. com z 

uma tendência de aumen~o em proFundidade, (Tabelas 5 e 6). 

Isso sugere que a diminuição do pH na par~e superior do per-

Fil se deva à maior influência do ambiente orgânico, princi-

palmen~e na Flores~a. No~a-se que os perf'is com pas~agem 

(P , P e P) apresen~am valores com menor ampli~ude de va-
0& eç c:s 

ri.ação (4.9 à 5,9) do que os perf'is com floresta (3.9 à 

5,7), 

o pH em KClé bem mais baixo que o pH em H O e 
2 

pra~icamen~e permanece inalterado com a profundidade do 

solo, apresen'lando valores entre 3,5 e 4,0. As diferenças 

en~r e o pH em KCl e em H O C ApH) desses solos apresen'lam 
2 

valores indo de 0.8 à 1,8. Os valores mais baixos ocorrem 

nos horizontes superiores principalmente dos solos da mata. 

Segundo UEHARA & GI LLMAN C 1981) um valor de ÃpH el evado e 



59. 

com carga liquida negaLiva. associado a al~os Leores de alu-

minio Lrocâvel é indica~i vo de solos ricos em minerais onde 

predominam cargas permanenLes. Caso cont..rário indica solos 

com carga variável. 

o pH em CaCl é ger aI mai s bai xo que o pH em z 

H O e em KCl. Os menores valores es~~o nos horizonLes super
z 

f'iciais e há um pequeno aument..o nos horizon~es in.feriores 

dos solos com .florest..a; o:ont..rário ocorre nos solos com 

past..agens. 



Tabela 5 Algumas carac~eris~icas quimicas dos solos. 

", 
liA 

. to, 

loC 

""ar 
"'~iI 
11, 

ioc 
Cr , 
/Ir, rr. ., 

.,' 

. t·· 
fo.g 
!IA 
8' 

Fr. 
~raU' 

Y 100" S .. ...........,-

• 0-<> 

5-00 

CO-l00 

100-1111 

118-1'" 

u .. -aoo 

o-e> 

e>-1IO 

CIO-lia 

lIa-u.e 
1:>8-200 

0-10 

10-2lI 

2lI-CIB 

D8~ 

"'-1 CO 

0~3 

a-lO 

10-3" 
3Q-oe 
CIS-oe 

""-1 CO 
lCO-~ 

o-o 
"-la 
13-~ 

"O-lia 

1Ia-1"'" 

11:1a-200 

0-6 

,,-, ... 
14-., 
.4-114 

1"-110 

".0 
".0 
CI.2 

11.3 

CI." 

CI.2 

CI.l 

e.e 
CI." 

CI." 
CI.II 

".0 
1l.0 

1:1.2 

CI.7 

CI." 

.=iA L .. ,."9 .... CO" Al ... • ~ 100 x AI··· 
AI··' + S 

pIf (1, e.e) 

)CC! 

lI.e 

li. 11 

li. 11 

li. 11 

li. 11 

li. 11 

li." 
lI.8 

li. 11 

lI.e 

lI.8 

li. 11 

3.8 

3.8 

3.8 

4.0 

... 1 

... 0 

... 0 

".0 
4.0 

4.0 

... 0 

4.0 

4.0 

3.11 

3.11 

3.11 

3.7 

3.3 
3.15 

3.e 
a.e> 
a.e> 

a.7 

a." 
3.15 

3.e 
3.e 
3.e 

3.15 

3.1 

3.0 

3.e 
3.7 

3.7 

3.0 

4.0 

3.11 

3.7 

3.7 

3.1 

3.e 

6.0 

3.11 

3.8 

3.7 

3.7 

ApII 

ea·· Hg •• 1(' s Al" 

P.r1'11 1 [Ho.t .. par,,, âu .• ) 

-o.t\ O.i!: O.ol 

.o. 11 0.1 0.1 

-1,3 0.2 0.1 

"'1,4 0.1 0.1 

-1., e 0.3 0.1 

-1,", 0.1 0.1 

-0.4 0.1 O.,ê 

-0.15 0.1 0.1 

-1," 0.1 0.1 

-1.7 0.1 0,1 

-1.8 0.1 o.e 

-a,0 0.0 0,:3 

... 0.2 0.1 0,1 

-1,3. o.e 0.1 

~l.e 0.1 0.1 

-l.e . 0.0 0.1 

-1,0 

-1,0 

-1,. 

-1." 
... 1,~ 

-1,8 

-1.7 

",4 
3.0 

O ... 

0.2 

0.2 

,o.a 
0.1 

1.1 

0;8 

0.2 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0,3 O,D 

0.2 O." 

o.e 0.15 

0.2 0.4 

0.3 0.7 

0.4 o,e 

0.5 0,8 

0.1 0,3 

0.1 0.3 

0.1 0.3 

0.1 0.2 

0.3 1.1 

0.2 0,4 

0.1 O." 
0,2 O,. 

0.4 O.tI 

o ... 
0.4 

0.3 

0.4 

0.2 

O •• 

o.a 

11." 
4.2 

0.11 

o.e 
0.15 

O., 
0.4 

11." ID.O 

U.7 1 11. e> 

14.0 ao. 7 

16,e lQ,2 

ao.GI 17,7 

22.2 ao.7 

15,7 22.e 

7.11 11.~ 

u.~ 2\>.2 
~2.0 111.3 

)0.7 aO,e 

7,1 le.2 

7.11 17.+ 

10.0 al.3 

13." 21.1 

21" 21,8 

Il.e 
11.7 

lB.7 

24.2 

14.a 
11.11. 
14,4 

17,& 

)êS,4 

JU,D 

"".4 
11,0 
UiI,a 

115.9 

PerUl " CPi!lst...gea parte a.ldia) 

-1.2 2.4 0.86 0.a4 3.11 

-1.1 o,e 0,7 0,21 3.1 

-1 te o,e 0.1. 0.10 0,8 

-1.e 0.3 0.1 0.2 o,e 

-1,a 0,1 0.1 O.ao 0.4 

-1.9 0,1 0.1 0.2: 0,4 

-0.0 

-1.1 

-1,3 

-1,8 

-1.8 

1,g 0,7 

1.. 0.4 
O,. 0,1 

0.2 0,1 

0.1 O.l 

0,4 a.o 
o.á 2.0 

0.1 O.C 

0,1 0,4 

0,.& 0,0 

e," e.3 
3.7 lI.e 
e.o 17.:3 

11.1 17,0 

10.11 17." 

12.5 22.1 

a.7 Q,,, 

".I! 14.e 
101.8 16.3 

13,0 17.7 

24.2 )9.1 

eTC 

3a.é: 

::11.7 
.31:5.2 

3:J.l 

~,3 

43.4 

3d.1 

a::..7 
31." 

31,1> 

31.6 

iltI,. 
<:5.1 

31.7 

~ .. 
43 •• 

"".7 
aa.3 
311.6 

3Q" 

31.e 

31,7 

31.e 

14, .. 

10,0 

20.1 

aa,7 

26." 
"5.l 

1=:1,1 

22.4 

a~I'1 

31,"' 

43.6 

v 

3 

1 

1 

e 

aI 

1" 
a 
2 

2 

9 

2 

" 

"" OI? 

110 

&7 

"7 
47 

47 

70 

OIS 

g', 

80 

97 

117 

. ., 
14 

g. 

87 

"" 

69. 

".1 
1,4 

0.0 

0,4 

0.1 

0.1 

2.e 

l.a 
0.1 

O.e> 

0.11 

3.e 
1 •• 

0.11 

0.0 

o." 

4.1 

2.9 

0.11 
0.5 

0.:3 

0.1 

0.1 

2.11 

e,l 

I •• 

1.1 

0.11 

0.15 

2,11 

1.7 

0.9 

0,5 

O." 
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Os ~eores de cálcio nos solos s~o baixos. me-

nores que 2 meq/100 g. a exceção dos perf'is com pas~agens 

cujos valores nos horizon~es superficiais. s~o mais eleva-

dos. Os ~eores de po~ássio diminuim em profundidade e apre-

sen~am valores médios. en~re 0,13 e 0.46 meq/100 g. Os ~eo-

res magnésio são regra geral baixos. mas nos solos com pas-

~agens os valores são relat.ivament.e maiores. Nos solos da 

++ ++ 
mat.a a relação Ca /Mg a~inge valores inferiores a 1,0 nos 

horizon~es superficiais. 

Segundo BARSHAD (1960) o i on hi drogéni o adsor-

vido na superf'icie dos minerais pode ser subs~it.uido por a-

luminio e/ou magnésio. Assim, o magnésio e o aluminio ~rocá-

veis ocorrem nesses solos em consequência da acidez elevada 

que promove a dissolução des~es elemen~os e minerais que os 

cont.enham. O magnési o e o aI umi ni o passam ent.ão a ocupar 
, 

par~e das posições de t.roca que eram bloqueadas pelo hidro-

gênio. além de ligarem-se as cargas negat.ivas permanen~es 

dos solos. 

Es~a t.alvez seja a explicação para os maiores 

t.eores de magnésio nos horizont.es superficiais desses 

perfis. 

A soma de bases (50 nos horizont.es superf'ici-

ais é baixa nos perf'is da mat.a e maiores nos perfis de pas-

t.agens. Em t.odos os solos t.ais valores diminuem com a pro-

fundi dade. evi danei ando a ação i nlensa da 1 i xi vi ação. pr ava-

I ecendo o aI umi ni o e hi dr ogêni o como 10ns dom! nant.es do com-

plexo de t.roca. 



61. 

A sat.uração de bases ('I) é inf'erior a 25% para 

~odos os perf'is. sendo ent.ret.ant.o mais elevada nos horizon

t.es superf'iciais dos solos com past.agens. Tal f'at.o. é at.ri

bu!do principalment.e aos ef'eit.os da queima da mat.a original 

e a reciclagem de bases at.ravés da past.agem e est.erco do 

gado. 

o aluminio t.rocável e consequent.ement.e a sat.u

ração com aIuminio aument.am com a prof'undidade do solo 

C Tabel a 5). O al um! ni o t.r ocá vel é mui t.o el evado nesses so

los, variando de 2.5 a 24,2 meq/l00 g. Os menores valores 

são encont.r ados nos hor i zont.es super f' i ci ai s nos solos com 

past.agens. Ist.o se deve ao ef'ei t.o do sist.ema de manejo 

empregado ao longo dest.es anos. 

Ainda que o mét.odo do KCl N ext.raiu uma cert.a 

quant.idade de alum!nio amorf'o "não t.rocável" (AMEDEE & PE

ECH. 1976) . O t.eor de aI um! ni o nest.es solos é ext.remament.e 

elevado conf'erindo um aI t.o pot.encial de t.oxidade (WADA. 

1990). 

Os maiores vai ores do Al t.rocável correspondem 

aos ApH mais negat.ivos principalment.e nos solos da mat.a. 15-

t.o signif'ica que as maiores f'ont.es de alum!nio de Al t.rocá

vel corresponde aos minerais de argila 2: 1 e não a óxidos 

de Al. 

Est.e elevado t.eor de Al t.rocável dest.es solos 

est.á relacionado ao t.ipo de mineralogia e do ambient.e. Mat.e

rial de origem rico em minerais de argila 2:1. como é o pre

sent.e caso, associado a uma elevada t.axa de lixiviação t.ende 
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a liberar AI t..rocável. Os minerais 2: 1 num ambient..e ácido 

como o at..ual são mais inst..áveis do que a gibbsit..a (LINDSAY, 

1979), liberando assim enormes quant..idades de AI que perma-

necem no sist..ema. Result..ados semelhant..es aos aqui encont..ra-

dos roram t..ambém obt..idos por out..ros aut..ores ent..re os quais 

est..ão: HSU & BATES (1964). RICH (1968), CARSTEA et al. i i 

(1970), T'SERSTEVENS et al.ii (1978), WOLKOFF & MELFI (1980). 

A sat..uração com alúminio é elevada. mas com 

t..endência de aument..o em prorundidade. Valores de sat..uração 

superiores a 50% chegando at..é 98% no horizont..e B derinem o 

carát..er álico para est..es solos. 

Os solos est..udados apresent..am t..eores de carbo-

no orgânico superiores a 0.6% at..é a prorundidade que coinci-

de geralment..e com o horizont..e Bt... (Tabelas 5 e 6). 

A Figura 5 compara os valores acumulados de 

carbono orgânico no perril 

past..agem. Observa-se, at..é 1 

P da mat..a e no 
1 

perril P 
4 

m de prorundi dade. perdas 

da 

ao 

redor de 57,5 t../ha de carbono orgânico no sist..ema com 

past.agem. Est..as perdas est.âi:o associadas a maior erosão e 

mudanças pelo manejo, das áreas com past.agem. 
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CONTEÚDO DE CARBONO ACUMULATXVO l/ha.. 

30 CIO 90:1 20 :f.::;;0 180 

i :lO U 

:a 20 
iII 

O 30 
,J 
O 40 m 
O ::;;0 
Q 

iII 
CIO 

Q 
«< 70 
Q 
H 

80 Q 
Z 
~ 90 
11. 
O 
11: 100 

~ 

Figura 5 - Dis~ribuiç~o do carbono acumulado no perfil 1 da 

ma~a e no perfil 4 dapas~agem. 

Nos solos da ma~a é possivel que al~os ~eores 

de alumínio ~rocável desses solos es~am con~ribuindo para 

uma maior es~abilizaç~o da ma~éria orgânica. pela formaç~o 

de complexos organome~álicos est.áveis. como observado por 

TOKSHI RI & WADA (1976). 

A capacidade de ~roca cat.ionica (eTC) foi de-

t.erminada pelo mét.odo da soma das bases e inclue cargas per-
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manent.es e dependent.es do pH, e represent.a a CTC e1"et.i va 

(soma de S + AI +++) e dá uma idéia aproximada da CTC em con-

dições nat.urais CpH de campo) dos solos. 

A CTC CpH 7,0) apresent.a valores mais baixós 

nos horizont.es super1"iciais (14,4 à 32,2 meq/100 g solo), os 

quais aument.am com a prof'undidade para valores ent.re 29,7 e 

43,4 meq/l00 g solo (Tabelas 5 e 6), 

A CTC (pH 7, O) da 1"ração argila. apresent..a 

valor es el evados nos hor i zont.es super f' i ci ai s dos per f' i s da 

ma t.a que decr escem nos hor i zont.es Bt. e vol t.am novament.e a 

aument.arem nos horizont.es mais in1"eriores. Est.a dist.ribuição 

das cargas evidência a in1"l uência de dois component.es, a 

saber: 

mat.éria orgânica concent.rada na super1"fcie do solo; 

argilo-minerais de maior at.ividade concent.rados nos 

horizont.es i n1"eri ores. 

Os per1"is da past.agens apresent.am menores va-

lores de CTC principalment.e na super1"fcie e t.êm uma dist.ri-

buição di1"erent..e. No P (t..opo) os valores aument.am com a 
4. 

pro1"undidade. nos per1"is P Cmédia encost.a) e P (part.e bai-
5 6 

xa). os valores crescem de A para A e BA • diminuem em Bt. 
~ 3g 9 

e aument.am em Cr e Rr. Os menor es valor es das car gas nos 

horizont.es super1"iciais da past.agens se deve aos e1"eit.os ne-

gat.ivos de redução, do t.eor da mat.éria orgânica e de erosão. 

Ent.ret.ant.o. nos horizont.es inf'eriores não há mudanças impor-

t.ant..es. 
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Tabela 6 - Capacidade de Troca de Cá~10ns (CTC) e ~eores de 

carbono e argila dos solos. 

PORCENTAOEM 

HORrZON'I!'E 
CARBONO ARO. TOTAL 

P E R F r L eM A '11' A 

A 
1 

4.1 3$1' 

BA 1.4 4$1' 

Bl 0,6 58 

BC 0,4 53 

Cr 0.1 68 

Itr 0,1 4.'1 

P E R F r L 2 eM A '11' A P 

A 2,84 26 
1 

DA 1,16 38 

Dl O,7~ 48 

BC 0.64 4'1 

Cr 0,52 3'1 

P E R F J: L 3 eM A '11' A P 

A 3,1$1' 23 
1 

AB 1.39 23 

Dl 0,81 39 

Cr O, 64 52 

Rr O,~2 ~9 

Meq/l00 9 
DE SOLO 

• CTC 

P A R 

32,2 

81,'1 

3~,2 

3~,1 

39,3 

43." 

A R 

82,1 

25,'1 

31,6 

31,6 

31,5 

'11' 

A R '11' 

26,4 

25,7 

31,7 

35,1 

43.4 

'11' 

•• CTC 

E 

12,3 

12.1 

14,~ 

1~,9 

21,6 

22.7 

E M 

$1',5 

8,2 

11,4 

12.8 

10,9 

E B 

8,2 

8.3 

10,4 

14,0 

21.6 

A 

f; 

A 

L '11' 

Meq/l00 9 
DE ARorLA 

• CTC 

A) 

82,6 

64,'1 

60, '1 

66.2 

~'1.8 

92,3 

•• CTC 

31. ~ 

24.'1 

25,0 

30,0 

31,8 

48,3 

D J: A) 

123,5 8ei, ~ 

<J?,<J 21,6 

6=-,8 28,7 

<J?2 26,2 

25,1 2$1',5 

r x A) 

114,8 35,6 

111,8 36 , 1 

81,3 26,7 

6'1,5 26,$1' 

73.6 36,6 



Tabel a 6 - Cont..i nuação. 

PORCENTAGEM 

HORZZONTE 
CARBONO ARO. TOTAL 

Meq/100 9 
DE SOLO 

• •• CTC CTC 

88. 

Yeq/100 9 
DE ARGILA 

• CTC •• CTC 

PERFIL CP A S T A O E N P A R T E A L T A) 

A 
i li" 

ABg 

Bt 

se 

Cr 

Rr 
1 

Itr 
2 

PERFIL 

Dl 

Cr 
1 

Cr i. r z 

PERFIL 

Cr 

Rr 

* (pH 7, O) • 

•• EFETIVA. 

4,15 28,7 82,0 31.,7 

2,85 40 32,3 1.3,9 80,8 34,7 

0,95 53 39,5 19,6 74,5 37,0 

0,46 66 39,4 25,0 59,7 37,9 

0,31 38 91. .9 89,9 39,2 

0,11 36 31,7 1.2,2 88,0 3a,9 

0,11 34 31,8 93,5 48,8 

CP A S T A O E M P A R TEM É D r A> 

2,95 25 6,1. 57,6 24,4 

2,14 26 16,6 6,8 63,8 26,1 

1.,39 30 26,1. 8,8 87,0 29,3 

1,10 45 28,7 11,7 63,B 26,0 

0,93 36 28,5 10,9 7P,2 80,3 

0,52 36 35,1 13,0 97,5 96,1 

(P A S T A O E M P A R T E B A r x A) 

2,95 22 1::1,1 68,6 25,9 

1, dB 22 22,4 :l.01,B 34,5 

0,81 37 28,7 10,4 77,6 2B,1 

0,52 42 31,7 14,0 33,3 

0,46 56 4 a,5 24,8 77,7 44,3 

Fazendo a correção da eTC do solo para 100 

gramas de argila e descont..ando a part..icipação de mat..éria or-
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gânica, veririca-se que esses solos ~êm valores de CTC supe-

riores a 24 meq/100 9 de argila carac~erizando as argilas de 

aI t.a a t.i vi da de C SOI L TAXONOMY, 1975) . A CTC ere~i va de 

ar gi I a ( Tabel a 6) apr esent.a uma di s~r i bui ç~o análoga a CTC 

(pH 7.0). Est.es valores s~o maiores que 23,8 meq/100 g 

argila nos horizont.es Bt.. 

Os r esul t.ados da anál i se qui mi ca pelo a t.aque 

sul~úrico. as relações moleculares Ki e Kr encont.ram-se na 

Tabela 7. Os valores de Ki e Kr variam, respect.ivament.e de 

2.2 à 3,7 e de 2, O à 2, e para esses solos. Os valores 

relat.ivament.e al~os do indice Ki. induzem a afirmar t.rat.a-se 

de solos pouco aI t..er ados. onde é de se esper ar assi m a 

part.icipação expressiva de 

\ ( VERDADE, . 1972). Nos per r i s 

argilo minerais do t..ipo 2:1 

~ant.o a relaç~o Ki como a Kr 

t.endem à diminuir em profundidade. o que, segundo TAN e 

TROTH (1982), sugere a moviment.aç~o de ferro e aluminio 

associado a migraç~o de argila. A relaç~o Kr é relat.ivament..e 

uniforme dent.ro de cada perfil. 
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Tabela 7 Resul t.ados de Fe O. Al O, Si O. Ti O. MnO do 
2 3 2 3 Z 2 2. 

at.aque sul~úrico da t.erra ~ina seca no ar. 

Hoa:rZONTE Fe o A\ o si.O Ti.o MnO 1Ci. ICr 
2 3 2 3 2 Z 2 

96 

p E a F :r L ~ eM A T A P A a T E A L T A) 

A 20,8 
~ 

10,8 4,5 O.O~ 0,8 3,a 2,6 

BA 22,9 13, a 5,4 0,01 0,7 2,9 2,3 

Bt 2Ci,7 10,1 0,9 0,01 0,8 2,8 2,2 

BC 26,9 10,9 0,5 0,01 0,9 2,9 2,a 

Cr a4,O 20,8 9,8 0,01 1 , 1 2,8 2,1 

ar 30,4 16,7 0,7 0,01 0,7 a,1 2,5 

p E R·F :r L 2 (M A T A P A R T E N í: D I A> 

A 15,5 8,4 4,2 
1 

o,oa 0,6 a , 1 1,4 

UA 17,5 10,8 4,9 O,O~ 0,6 2,7 2,1 

Dl 21,5 1a,8 0,5 0,02 0,7 2,ei 2,:l 

DC 22,4 14,a 0,5 0,06 0,4 2,ei 2,0 

Cr 21, ei 13, a 4,7 0,02 0,7 2,8 2,2 

p E R F :r L a fM A T A P A a T E B A 1: X A> 

A 14,2 
1 

7,7 4,5 O,O~ 0,5 a,1 2,a 

AD 14,8 8,2 4, 1 0,04 0,0 a,i. 2,3 

Dl 16,7 10,3 5,1 0,01 0,6 2,7 2,:1. 

Cr 2a,3 15, 1 0,0 0,03 0,7 2,es 2,1 

Rr 33,3 18 , 7 7,2 0,02 0,8 9,0 2,4 



Tabela 7 - Continuação. 

HORrZONTE Fe o Al- o Si.o 
2 3 2 3 2 

9ó 

P E R FI L 4 CP A S T A a E 

A 22,0 
lP 

10 •• 4.6 

ABg 23,3 11.1 !:i,3 

Dl 80,6 15,9 6,3 

BC 35,1 18,9 7,8 

Cr 20,1 10,'17 7,8 
2 

Rr 16,0 8,2 2,2 
1 

Rr 19,0 9,3 2,4 
2 

P E R F XL :s CP A S T A a E N 

A 15,6 
lP 

7,1 3,5 

A 
3

g 15,8 8,1 3,1 

DA 17,1 9,9 3,6 

Dt. 20,7 12,6 4,7 

Cr 19,2 10,8 3,3 
i 

Cr i.r 19,1 11,7 6,3 
Z 

P E R F r .L 6 CP A S T A o E N 

A 13,7 7,20 2.7 
lP 

A 
a

g les,3 8,64 3.4 

Dt. 19,3 11.39 4,2 

CR 17,6 :1.0,24 3,6 

Rr 33,4 17,9:1 7,9 

Os valores de Si 

Tio 
2 

M P 

0,03 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

P A 

0,04 

0,03 

0,01 

O,Oi 

O,Oi 

0,01 

P Ao 

0,04 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

o, 
2 

MnO 
2 

A R T E 

0,6 

0,6 

0,7 

0,9 

0,($ 

0,3 

0,:1 

R T E 

o,es 

0,6 

0,6 

0,7 

0,7 

0,5 

R T E 

0,5 

O,:; 

0.7 

0,7 

0,7 

AI O , 
2 3 

Ki Kr 

A L T A> 

3.,6 2,8 

3,($ 2.7 

3,3 2,6 

3,9 Z,5 

3,2 2,2 

3,3 2,S> 

3,:1 3,0 

N If D X Ao> 

,D 

3,7 2,8 

3,3 2,7 

2,P 2,4 

2,8 2,2 

3,0 2,:S 

2,8 2,1 

A r x A) 

3,2 2,6 

3,0 2,. 

2,8 2,3 

2,9 2,4 

3,2 2,7 

F O e Ti 
2 3 

69. 

O 
2 

aumentam com a pro~undidade com poucas exceções. Os maiores 

teores correspondem aos perfis de topos tanto na :florest.a 
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como na pastagem, das topossequências estudadas. Os menores 

teores apresenta-se nos solos com drenagem mais impedida. e 

valores intermédios na meia encosta. 

5.4. Mineralogia 

5.4.1. Dist.ribuição do Ferro e Alúminio Ext.raídos 

pelo Dit.ionit.o-cit..rat.o-bicarbonat.o de Sódio e 

pelo Oxalat.o de Amônio 

Os valores de ferro extraido pelo citrato-bi

car bonato di ti oni to de s6di o (Fe-CED), e pelo oxal ato do 

amônio (Fe-~. apresentam~se, na Tabela 8. Tais valores são 

bem menores que o ferro extraído pelo ataque sulfúrico 

(Tabela 7) devido aos seguintes fatos: 

compostos de ferro "1 i vre" que resi stem à extr ação 

pelo CED; 

ao ferro que faz parte da est.rutura dos silicatos; 

e ao ferro que se encontra nas intercamadas dos argi

lo-minerais 2: 1. 
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Tabela 8 - Ferro e Alumínio extraído pelo CBD pelo oxalato de 

amÔnio. 

OXALATO FERRO ALUMiNro 
CBD 

AMÔNXO DE -ATIVO- -ATIVO" 
HORIZONTE 

Fe o A1- o Fe o A1. O x 2-000 
2 2 2 3 Z 2 2 3 

!16 !J6 !J6 !J6 

P E R F I L 2- (M A T A P A R T E A L T A) 

A 
2-

2-,7 0,6 0,7 4-12 

ElA "J , o 0,6 0,7 0,2 233 333 

at 3,3 1 ,0 0,3 o,~ 91 000 

BC 2,9 2- ,5 0,3 0,6 103 4-00 

Cr 3,3 2- ,9 0,1 0,9 30 4-21 

Rr 3,2- 2,4- 0,1 1 , 1 32 4-08 

P E R F :r L 2 <M A T A P A R T E M i: D :r A) 

A 1,9 0,6 0,5 0,4- 263 667 
1 

SA 2,1 :1 .4- 0,5 0,8 238 571 

Dl 2,9 2,3 0,2 :1 , 1 69 4-78 

DC 2,9 2,e o, Z 1,9 6e 678 

Cr 2,2 2,8 0,2 1,7 90 607 

P E R F :r L 3 <M A T A P A R T E D A :r x A) 

A 
1 

1,4- 0,9 0,6 0,6 4-2e 666 

AS 1,6 2,0 0,7 1,3 4-37 020 

Dt 2- ,9 2,8 0,4- 1,0 22-0 030 

Cr 2,3 1 , 4 0,3 0,4 130 280 

Rr 2,3 2,9 0,1 1,9 4-3 650 
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Tabela e - Conli nuação. 

OXALATO FERRO ALUMíNIO 
CBD 

AMÔNIO DE ""ATIVO- -ATXVO-

HORIZONTE 

Fe O At O Fe O At O X ~OOO 
Z Z Z 3 Z Z Z 3 

lI6 li(; li(; li(; 

P E R F I L 4 CP A S T .A a E M P A R T E A L T A) 

A 
~P 

1,5> Z,4 i," 1,5> 684 79~ 

AB9 Z,~ Z,~ ~,~ ~,~ 7~ 4 7~4-

Bt. Z,4 2,8 0,6 1,:; Z:;O :;3~ 

BC Z,4- Z,8 0,2 ~,., 83 464-

Cr 2,7 1,2 0,1 0,8 37 6CiCi 

Rr 
~ 

0,2 1,Z 0,1 0,8 ~OO CiCiCi 

Rr 0,0 1,4 0,0 1,~ 78:; 
2 

p E R F I L ~ CP A S T .A a E M P A R T E M É D 1: A) 

A 1,2 1,2 1,2 0,8 1000 CiCiCi 
1P 

A 
3 9 1,2 ~,4 1,2 0,6 ~OOO 428 

BA 1,4- 1,9 0,8 1,~ ~7~ :;79 

Bl. ~,7 Z.1 0,4 0.8 23:; 380 

Cr 
~ 

1,2 2.0 0,2 O.Ci ~CiCi 300 

Cr ir Z.1 Z.O 0,2 O,Ci 9:; 300 
2 

P E R F 1: L Ci CP A S T A O E M P A R T E B A :r X A) 

A 1,1 1,7 1,1 1,3 ~OOO 7Ci4 
1P 

A .,9 1.4- ~,8 ~, 2 ~,~ 857 Ci~1 

Bt. ~,7 1,8 0,6 i," 352 7Z2 

Cr ~ , 1 Z,O 0,2 ~,~ ~81 750 

Rr 2,5 Z,., O,i. 1.~ 40 478 

A distribuição do xerro CFe-CED) em proxundi-

dade lende a aumenlar ligeiramenle. com pequenas alleraçBes 

observadas nessa tendência. De maneira geral. esses resulta-
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dos acompanharam aqueles do ataque sul~úrico. Com relaç~o a 

posição no relevo. os maiores valores do Fe-CBD apresentam-

-se nos t.opos. tanto do P como do P Os valores intermé-
1 .. 

di os são encontr ados na mei a encosta ( per f i s . P z e P ,,,? e Os 

menores valores nas bai xadas (perfi s P e P). s ., Os maiores 

valores do Fe-CBD apresentam-se na mata. Isto sugere que há 

uma perda de f"erro livre nos solos com pastagens. Tal f"ato 

se verif"ica. pois foi observado que os perfis 4. 5 e e. 

apresentam drenagem mais restrita. com processo de redução 

em todo o perfil. 

Quanto ao Fe-Qx, os valores são menores do que 

o Fe-CBD, principalmente, nos solos da mata. Nos solos da 

pastagens. as diferenças entre Fe-CBD e Fe-Qx são mais pe-

quenas, e nos per f i s P e P os valor es no hor i zonte A são 
5 (S 

semelhantes. Pode-se deduzir portanto. que o f"erro 

cristalino est.a-se t.ransf"ormando rapidament.e em f"erro 

amorf"o, nos solos sob past.agem. 

A distribuição do Fe-CBD acompanha de maneira 

geral. os valores da fração argila. Tais result.ados.sugerem 

que a lessivagem deve ser um processo at.uant.e na formaç~o do 

horizont.e B desses solos. 

As f"ormas de ferro amorf"o (mais ativas) são 

pref"erencialment.e solúveis em oxalat.o de amônio. ao passo 

que o CBD ext.rai t.ant.o formas amorf"as quant.o crist.alinas. 

Assim, a razão Fe-Ox/Fe-CBD (f'erro at.i vo) vem sendo propost.a 

como indicat.iva do grau de crist.alinidade dos óxidos de f"er-

ro nos solos. O "f"erro ativo" t.ende a decrescer em prof"undi-



74. 

dade em ~odos os solos es~udados. En~re~an~o. os perfis sob 

pas~agens apresen~am valores mais elevados do ferro a~ivo. 

principalmen~e. nos horizont.es superficiais o que vem evi-

denciar a influência do manejo nest.es solos. Em ou~ras pala-

vras. nos perfis da ma~a há dominância de ferro cris~alino. 

enquant..o que nos perfis sob past..agem. há predominância de 

ferro amorfo, que foi formado por indução do manejo. 

o aI uminio amorfo (Al-oxalat..o) nos perfis da 

mat.a aument.am no sent..ido P (t.opo) para P (baixada) e nos 
1 a 

perfis da past..agens os maiores t.eores apresent..am-se nas 

áreas de drenagem mai s i mpedi da P (t.opo) e P (bai xada) . 
4 (S 

5.4.2. Mineralogia da fração areia 

Os resul t..ados mi ner al6gi cos da fr aç~o ar ei a 

fina encont.ram-se na Tabela 9. Dent..re os minerais leves há 

dominância do quart..zo. para t.odos os solos est.udados. Os 

granulos de quar~zo são da forma subangulares e subarredon-

dados. Os subarrendondados sugere a exis~ência de t..ransport.e 

dest..e ma~erial. o que é perfeit..amen~e possivel devido a pr6-

pria origem do sediment.o. Os f'eldspat.os correspondem ao se-

gundo mineral leve em abundância. São regra geral feldspa-

t.os pot..ássicos cujos granulos em sua maioria. apresent.am-se 

corroi dos pelo i nt.emperi smo, do mesmo modo as micas. Há uma 

ligeira t..endência de concent.ração dos- feldspat.os nos hori-

zont.es mais inferiores. o que pode-se afirmar que os felds-

pat.os de ocorrência nos horizont.es superiores são devidos à 
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herança. Aparen~emen~e não há nenhuma dislinção enlre os mi

nerais leves com relação aos perfis esludados. A conlribui

ção de minerais magnélicos é mui~o pequena para ~ais solos. 

Den~re os mi ner ai s pesados ver i fi ca -se domi

nância dos não magnélicos para ~odos os perfis es~udados. e 

dan~ra ales os opacos. Além des~es minerais, ocorre uma boa 

con~ribuição do rulilo e zirção. 
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Análise minera16gica da fração areia fina cO,ao a 

0,05 mmJ dos solos es~udados. 
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* Nao se encontra neste estudo, por.s.m e pode estar presente 

nesses so\.os. 
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5.4.3. Mineralogia da fração sil~e 

Os difratogramas de raios-X da fração si1 t.e 

es'lão indicados nas Figuras 6 e 7. De maneira geral. ocorre 

uma grande uniformidade em relação a composição mineralógica 

desta fração. O quartzo. ident.ificado pelos picos de maior 

intensidade, o o o 
a 4,25 A. 2.46 A e 2,28 A, ocorre em 'lodos os 

perfis, sendo o mineral dominante nesta fração. 

Outro mineral primário que ocorre nesta fra-

ção. porém em pequena quantidade se refere aos plagioclásios 

o (espaçamento de 3,22 a 3,12 A) e t.ambém as micas (espaçamen-

o 'lo a 10.0. 5.0 e 3.3 A). A dominância dest.es minerais prin-

cipalmente as micas. ocorrem nos horizon'les mais inferiores. 

ident.ificada 

Como mineral secundário ocor.re a caulini ta. 

com os picos 7,2 e 3.5 
o 
A. porém em pequena 

quan'li dade. Aparen'lement.e não há di sti nção na composi ção 

mineralógica en'lre os perfis das duas topossequências. 
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Figura 6 - Difra~ogramas de raios - X da fração sil~e 
(0,06-0,002 mn0. sem óxidos de ferro. do perfil 1. 
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o 
ESPAÇAMENTO_ INTlERPLANAR d EM A 

4.25 ;., 

1.67 

, , 

3 la: 20 30 40-

GRAUa 29 

Figura 7 - Di~ra~ogramas de raios - X da ~ração sil~e 

(0,05-0.002 mm0. sem óxidos de ~arro. do par~il 4. 
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5.4.4. Mineralogia da fração argila 

As Figuras de e a 15 mos~ram os difra~ogramas 

de raios-X dos principais horizon~es dos solos. Os minerais 

iden~ificados nes~a fração foram a caulini~a. micas. mine-

rais in~eres~ra~ificados. vermiculi~a. mon~moriloni~a a apa-

recendo em menores proporções o quar~zo. A caulini ~a foi 

'd ... ~ 'd l' . õ de 7. 10 a 7. 37 AO ( 1 :: ~ en .... .l.L ~ca a pe os p~cos nas reg~ es 

ordem) e nas regiões de 3.57 a 3.60 ~ (8:: ordem), Tais espa-

çamen~os d~saparecem as amos~ras sa~uradas com K e aquecidas 

a 660°C (Figuras 9 a 13). A mica foi iden~ificada pelos pi-

cos na região dos 10,0. 5.0 e 3,3~, Tais picos não sofrem 

al~eração quando as amos~ras são glicoladas e/ou aquecidas. 

Os minerais int.eres~ra~ificados foram iden~ificados pela 

ocorrência de uma profusão de picos en~re 10 e 15~ nas 

amos~ras sa~uradas com K. Mg e Mg-glicoladas. O quar~zo foi 

iden~ificado pelo pico es~rei~o na região de 4.3~ (Figuras 8 

a 13). Os seus picos são de baixa in~ensidade. Picos na 

região de 12~ que se ~ransloca para a região dos 14~ com 

glicolação e colapsa e para 10~ com o aqueciment.o a 360°C. 

foram iden~ificados como sendo vermiculit.a. A esmect.i~a nos 

perfis est.udados es~á na forma de mineral int.eres~rat.ificado 

mi ca -esmecti ~a, 
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o 
ESl'AÇA.1\'lENTO INTERPLANAR d, EN A 

15 10.2 

Ng 

K, 2.5 20 

5.03 

K 35020 

K 5502 C 

3 10 20 :;0 

GRAUS 29 

Figura 8 - Dif'r,at.ogramas de raios X da f'raç~o argila 

C< o,ooa mmU. sem óxidos de ferro, do horizont.e 

AB do per!'il 1. 
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Mg+EG 

Mg 

; 

7.1 
10..-( ~ 

lO 20 

GRAUS; 2g~· 

Figura 9 - Di~ra~ogramas de raios 

3.0 

X da fração argila 

C< 0.002 mmO. sem óxidos de ferro. do horizon~e 

AS do perfil 2. 
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GRAUS; 2R 

Figura 10 - Dif'rat.ogramas de raios 

8:3. 

X da fração argila 

C( 0.002 mnU. sem óxidos de f'erro, do horizont.e 

Bt. do perf'il 3. 
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ESnçAMENT0: INTERPLANAR d Er:JI A 

Mg+EG 

Mg 

K 350 20 

K.·550 9C 

10 20 
GRUAa 2Q 

Figura 11 - Difra~ogramas de raios X da fração argila 

C< 0.002 mm0. sem 6xidos de ferro. do horizon~e 

ABg do perfil 4. 
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Mg+EG 

Mg 

K- 25·" ll!C 

K 350 12 0 

3" 20. 

Figura 12 - Difra~ogramas de raios X da fração argila 

c< 0,002 ~. sem óxidos de ferro, do horizon~e 

A do perfil 5. 
1 
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~igura 13 - Difra~ogramas de raios X da fração argila 

C< 0,008 mmO, sem 6xidos de ferro, do horizon~e 

Bt. do perfil 6. 
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.P6-Rr 

~Â~ 
10 40 50 

X da fração argila 
Figura 14 - Difra~ogramas de raios 

(0.002 mma. ~ra~ada com NaOH 6M para concen~ra
ção dos composLos de ferro. dos horizonLes BC do 

perfil 1. B~ dos perfis 3 e 4, Rr do perfil 6. 
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~l-Bt-

100 200 

Figura 15 - Termogramas da ~ração argila C< 0.002 mm0. des
++ ~,erri1'icada e sat.urada com Mg • dos principais 

horizont.es dos seis per1'is est.udados. 
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A goe~hi~a e hema~i~a ~oram identificadas nas 

amostras da fração argila que sofreram concentração de ferro 

com NaOH 6M. A goet.hi ~a ~ oi det.ect.ada pelos pi cos o 
4.19 A; 

o o 2,70 a 2.71 A e 2.43 a 2,45 A. A hema~ita ~oi identificada 

pelos picos 3.69 a 3.70 X. 2.70 X e 2,51 
o a 2.57 Ao (Figura 

14). Os picos são mais evidentes nos perfis da mata CP. P 
1 2 

e P) e nos horizontes in~eriores da pastagens. Nos horizon-
3 

tes superiores da pastagem. prat.icamente desaparecem, devido 

a condições redutoras. 

A Tabel a 10 mostr a a composi ção mi ner al6gi ca 

semiquant.i ~ati va da ~ração argila dos seis perf'is. As per-

cent.agens da vermiculit.a e asmect.it.a. qua ocorrem na ~orma 

de interestrat.ificados com a ilit.a e os amorf'os f'oram calcu-

lados somando-se os t.eores de caulini~a e ilit.a e comple~an-

do-se par a 100% com os mi nar ai s ant.er i or es. A análise 

t.érmica diferencial u~ilizada na ident.ificação (Figura 15) e 

det.er mi nação quant.i t.a ti va da ca uI i ni ta • em aI guns per f i s • 

não acusou a presença de gibbsit.a. 



Tabela 10 - Composiç~o mineralógica semi-quan~i~a~iva (%j 

~ração argila C< 0,002 mm) dos solos. 

90. 

da . 

HOIRl:ZONTE CAULINITA M:ICAS 2: i. + AMORFO 

P E IR F :r L i. CM A T A P A R T E A L T A> 

A 35 i.& 47 
1 

DA 42 20 3& 

Bt S!5 1.5 50 

BC 40 20 40 

Cr 42 22 SIS 

Rr 3i. 25 44 

P E R F :r L 2 CM A T A P A R T E M É D :r A> 

A 33 2i. 41S 
2. 

BA i.S> 

Dt i.& 

BC aIS 2Z 42 

Cr 24 

fi E R F x- L 3 CM A T A P A R T E B A 1: X A' 

A ai. 20 49 
1 

AB 25 

Bt i.S> 

Cr i.7 

Rr 3i. i.7 52 
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Tabela 10 - Cont...inuação. 

HOR~ZONTE CAUL1:NI"TA l~n:CAS 2:1-+ AMORFO 

l'6 

P E R F r L 4 CP A S T A o E M P A R T E A L T A) 

A 20 
1P 

ABg 36 21 43 

Bt 33 20 47 

BC 18 

Cr 23 

Rr 23 
1 

ar 31 24 45 
2 

P E R F l: L (P A S T A G EM P A R TE M É D 1: A> 

A 31 22 45 
1P 

A 39' 22 

BA 21 

Bt 35 15 60 

Cr 23 
1 

Cr i.r 24 
2 

P E a F 1: L CP A S T A G E M P A a T E B A 1: X A> 

A 18 
1P 

A 
3 S 18 

Bt 18 

Cr 33 20 47 

Rr 24- 24 ::>2 

Os perfis apresent.am t.eores de caulinit.a vari-

ando de 24 a 42% com os mai ores t..eores correspondent.es ao 

perfil P Cmat.a part.e alt.a). Em geral. os t.eores de caulini-
1 
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ta são relativamente uniformes ao longo do solo. com uma li-

geira tendência de decrescer de acordo com a profundidade do 

solo. 

A percentagem de mica. determinada através do 

teor potássi o t.otal. var i a de 15 a 25% e de manei r a ger aI 

aumenta em profundidade. Concent.rações de mica nos horizon-

t.es Bt. como no P pode ser atribuída ao processo de lessi-
1 

vagem F ANNI NG & KERAMI DAS C 1 977) . 

Aparent.ement.e a análise mineralógica da fração 

argila com exceção da hemat.it.a e goethit.a não varia signifi-

cativament.e em relação as duas t.opossequências estudadas. 

Tal fat.o denot.a a homogeneidade elevada do mat.erial de ori-

gem dest.es solos. 

5.5. Micromorfologia 

As análises micromorfo16gicas em seções delga-

das dos horizontes dos seis perfis são apresent.adas nas 

Tabelas 11 a 16. 

Os grãos do esqueleto dos seis perfis são 

formados principalment.e. por quart.zo. feldspato e mica. O 

esqueleto constitui ent.re o 7 e 35% da mat.riz dos solos 

CS. mat.riz). Os maiores valores se apresent.am nos perfis da 

mei a encosta com consequent.e di mi nui ção do pl asma nesses 

perfis. Os feldspat.os e as micas. são maiores nos horizont.es 

Cr e Rr. e diminui nos horizont.es Bt. e BC, indicando que a 

int.emperização dest.es minerais vai dar formação ao plasma. 
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Tabela 11 - Descriç~o micromor~ol6gica per~il 1 (ma~a par~e al~a). 

HORlZON'IES 

* Esquele~o 

* Plasma 

V . * 
az~os 

A 

Cons~i~ui 10% da ma~riz do 
solo. Formado por quar~zo 
(9B%) ou~ros minerais não 
iden~ificâveis (2%). 

Cons~i~ui 65% da ma~riz do 
solo. Cor bruno-for~e (7,5 
YR 6/8), es~ru~ura plasmá
~ica silassépica, dis~ri

buição rela~ada porfiros
quélica. 

Ocupam 25% da ma~riz do 
solo. Pedovazios ~ransa

gregados, alguns biovazios. 

BA 

Cons~i~ui 10% da ma~riz do 
solo. Formado por quar~zo 
(98%:> ou~ros minerais não 
iden~ificáveis (2%:>. 

Cons~i~ui 76% da ma~riz do 
solo. Cor vermelho-amare
lado (5 YR 5/9), amareI 0-

brunado (10 YR 6/9), es
~ru~ura plasmâ~ica silas
sépica, dis~ribuição rela
~ada porfirosquélica. 

Ocupam 15% da ma~riz do 
solo. Pedovazios ~ransa

gregados e in~ragregados. 



Tabela 11 - Conlinuação. 

HORIZONTES Bl 

* Esquelelo Constitui a7Yo da malriz do 

* Plasma 

. * Vazl.OS 

Feições 
Peda16g. 

solo. Formado por quarlzo 
(96%:>. feldspat.os C2%). 
mica (1%). out.ros minerais 
Cl%). 

Conslilui 59% da malriz do 
solo. Cor vermelho-amare
lado (5 YR 6/6). eslrutura 
plasmãlica massépica. dis
lribuição relatada porfi
rosquélica. 

Ocupam 15% da malriz do 
solo. Pedovazios inlragre
gados e lransagregados. 

Argilans de iluviaç~o e 
segregação. 

94. 

BC 

Conslitui 7% da malriz do 
solo. Formado por quarlzo 
C96%). feldspalos Cc%). 
micas Cl%) e oulros mine
rais não identifico Cl%). 

Conslit.ui 78% da mat.riz do 
solo. Cor vermelho Ca.6 YR 
4/8). amarelo-brunado CI0 
YR 6/8). est.rut.ura plasmã
lica argilassépica. dis
lribuição relalada aglome-
roplãsmica. -

Ocupam 16% da mat.riz do 
solo. Pedovazios inlragre
gados e t.ransagregados. 

Poucos ar gi 1 ans de i 1 uvi a
ção de segregação e alguns 
silans. 

* As percent.agens do esquelet.o e seus componenles. do plasma e va-

zios foram avaliadas de maneira aproximada e expressa em % por 

volume. A cor do plasma foi det.erminado sem nic6is. 
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Tabela 12 - Descriç~o micromorfol6gica perfil 2 Cma~a par~e média). 

HORIZONTES A 

* Esquele~o Cons~i~ui 25% da ma~riz do 

* Plasma 

. * Vaz~os 

solo. Formado por quar~zo 
(9S%) ou~ros mi ner ai s não 
iden~ificáveis C2%). 

Consti~ui 50% da matriz do 
solo. Cor bruno-for~e C7.5 
YR 5/8). es~ru~ura plasmá
tica silassépica. dis~ri~ 

buição relatada porfiros
quélica. 

Ocupam 25% da matriz do 
solo. Pedovazios transa
gregados e intragregados, 
alguns biovazios. 

BA 

Cons~i~ui 25% da matriz do 
solo. Formado por quartzo 
C 97%) outr os mi ner ai s não 
identificáveis C3Y~. 

Constitui 63% da ma~riz do 
solo. Cor amarelo-averme
lado (7.5 YR 6/8), es~ru

tura plasmática silassépi
ca, distribuição rela~ada 

profirosquélica. 

Ocupam 12%- da ma~riz do 
solo. -Pedovazios transa
gregados e in~ragregados. 



Tabela 12 - Con~inuação. 

HORIZONTES 

* Esqueleto Consti~ui 20% da ma~riz do 
solo. Formado por quartzo 
C 96%) • f'el dspatos C2%) , 
mica Cl%). outros minerais 
Cl%). 

* Plasma Constitui 65% da ma~riz do 
solo. Cor vermelho-amare
lado C5 YR 5/8). es~rutura 
plasmática silassépica-ar
gilassépica. distribuição 
relatada porf'irosquélica. 

. * Vaz~os Ocupam 15% . da mat.riz do 

Feiçeíes 
Pedo16g. 

solo. Pedovazios intragre
gados e transagregado. 

Argi1 ans de il uviação e 
segregação. 

96. 

BC 

Constitui 39% da matriz do 
solo. Formado por quartzo 
C99%:> , f'eldspatos C3%:>, 
mica Cl%), outros minerais 
Cl%:> • 

Constitui 50% da matriz do 
solo. Cor bruno-f'orte C2,5 
YR 6/8), es~rutura silas
sépica-argilassépica. dis
tribuição relatada aglome
ropl ásmi ca. 

Ocupam 15% da matriz do 
solo. Pedovazios intragre
gados e transagregados. 

Poucos argilans de iluvia
ção de segregação e alguns 
silans. 



Tabela 12 - Continuaç~o. 

HORIZONTES 

* Esquelet.o 

* Plasma 

. * 
Vaz~os 

Cr 

Const.it.ui 35% da mat.riz do 
solo. Formado por quart.zo 
C94%), f'eldspat.os (3%). 
mi ca C 2%). opacos (1~..). 

Const.it.ui 60% da mat.riz do 
solo. Cor bruno-fort.e (7,5 
YR 6/8), est.rut.ura plasmá
t.ica argilassépica. dis
t.ribuiç~o relat.ada aglome
roplásmica. 

Ocupam 15% da mat.riz do 
solo. Pedovazios t.r.ansa
gr egados e 1 i t.ovazi os. 

* As percent.agens do esquelet.o e seus 

component.es, do plasma e vazios foram 

avaliadas da maneira aproximada e ex-

pressa em % por volume. A cor do 

plasma foi determinado sem nic6is. 

97. 
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Tabela 13 - Descriç~o micromorfol6gica perfil 3 emat.a part.e baixa).-

HORIZONTES A 

* Esquelet.o Const.it.ui 10% da mat.riz do 

* Plasma 

. * 
Vaz~os 

solo. Formado por quart.zo 
C93%) out.ros minerais não 
ident.ificáveis C7%). 

Const.it.ui 70% da mat.riz do 
solo. Cor bruno-fort.e CI0 
YR 6/8)~ est.rut.ura plasmá
t.ica silassépica, dist.ri
buição relat.ada porfiros
quélica. 

Ocupam 20% da mat.riz do 
solo. Pedovazios t.ransa
gregados e int.ragregados, 
alguns biovazios. 

AB 

Const.it.ui 19% da mat.riz do 
solo. Formado por quart.zo 
C95%J out.ros minerais não 
ident.ificáveis C5YaJ. 

Const.it.ui 70% da mat.riz do 
solo. Cor amarelo-brunado 
Cl0 YR 6/9), bruno-fort.e 
C7,5 YR 5/8), est.rut.ura 
plasmát.ica silassépica, 
dist.ribuição relada porfi
rosquélica. 

Ocupam 15% da ma t.r i z do 
solo. Pedovazios t.ransa
gregados e int.ragregados. 



Tabal a 13 - Conti nuação. 

HORIZONTES Bt 

* Esqueleto Constitui 15% da matriz do 
solo. Formpdo por quartzo 
C 93'"..0 , :feldspatos C3%), 
mica C2%). outros minerais 
Cl%). 

* Plasma Constitui 70% da matriz do 
solo. Cor vermelho-amare
lado C6 YR 6/8), amareI 0-

brunado Cl0 YR 6/8), es
trutura plasmática argi-
1 assépica, distribuição 
relatada por:firosquélica. 

* Vazios Ocupam 16% da matriz do 
solo. Pedovazios intragre
gados. 

99. 

Cr 

Constitui 30% da matriz do 
solo. Formado por quartzo 
C92%), f'eldspatos C4%). 
mi ca C 2%), opacos C 2%) • 

Constitui 58% da matriz do 
solo. Cor vermelho C2,5 YR 
5/8), amarelo-brunado Cl0 
YR 6/8). estrutura plasmá
tica argilassépica, dis
tribuição relatada aglome
roplásmica. 

Ocupam 12% da matriz do 
solo. Pedovazios transa
gregados e litovazios. 

* .ÁS percentagens do esqueleto e seus componentes, do plasma e va-

zios :foram avaliadas de maneira aproximada e expressa em % por 

volume. A cor do plasma f'oi determinado sem nicóis. 
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Tabela 14 - Descrição micromorf'o16gica perfil A (pastagem part.e 

aI ta). 

HORIZONTES A 
~p 

* Esqueleto Constit.ui 10% da matriz do 

* Plasma 

V . * az~os 

Feiçeíes 
Pedo16g. 

solo. Formado por quart.zo 
(9B%:> out.ros minerais não 
ident.ificáveis C2%). 

Const.it.ui 75% da mat.riz do 
solo. Cor amarelo brunado 
CI0 YR 5/8), vermelho ama
relado C5 YR 4/6), est.ru
t.ura plasmát.ica argilassé
pica-silassépica, dist.ri
buição relat.ada porfiros
quélica. 

Ocupam 15% da mat.riz do 
solo. Pedovazios t.ransa
gregados e int.ragregados. 
alguns biovazios. 

Frequent.es organs e argi-
1 as -organs. 

ABg 

Const.it.ui 12% da mat.riz do 
solo. Formado por quart.zo 
C9S%J out.ros minerais não 
ident.ificáveis (2%). 

Const.it.ui 78% da mat.riz do 
solo. Cor amarelo CI0 YR 
7/8 vermelho-amarelado (5 
YR 5/6). est.rut.ura plasmá
t.ica bimasépica, dist.ribu
ição relat.ada porfirosqué
lica. 

Ocupam 10% da mat.riz do 
solo. Pedovazios t.ransa
gregados e int.ragregados. 

Papulas formadas por frag
ment.os de argilans. 



Tabela 14 - Con~inuação. 

HORIZONTES Bt 

* Esqueleto Cons~i~ui 10% da ma~riz do 
solo. Formado por quartzo 
C95%J. :feldspa~os C3%). 
mica C2%). 

* Plasma Cons~i~ui 70% da ma~riz do 

* Vazios 

Feições 
Pedol6g. 

solo. Cor amarelo-brunado 
CI0 YR 6/8). estru~ura 

plásmíca bimassépica. dis
~ribuição rela~ada por:fi
rosquélica. 

Ocupam 20% da matriz do 
solo. Pedovazios ~ransa

gregados e intragregados. 

Poucos :ferri-argilans-ar
gilans de segregação com 
duas orien~ações-n6dulos 

dulos.:frequentes cor ama
relo-avermelhado com limi
tes difusos e claros. 

101. 

BC 

Constitui ~/o da ma~riz do 
solo. Formado por quartzo 
C 9O%:> • :fel dspa~os C 6x) • 
mica C3%). out.ros minerais 
(2%:>. 

Cons~i~ui 93% da matriz do 
solo. Cor bruno-amarelado 
escuro CI0 YR 3/4), estru
tur a pl ásmi ca i s6ti ca e 
argilassépica. distribui
ção relatada aglomeroplás
mica. 

Ocupam 10% da ma~riz do 
solo. Pedovazios intragre
gados. 

Poucos argilans de iluvia
ção e segregação. 



Tabela 14 - Con~inuaç~o. 

HORIZONTES Cr 

* Esquele~o Cons~i~ui 30% da ma~riz do 

* Plasma 

. * Vazl.os 

solo. Formado por quar~zo 
C70%) , .f'eldspa~os C15%) , 
mica C4%), opacos Cli%:>. 

Cons~i~ui 45% da ma~riz do 
solo. Cor amarelo Cl0 YR 
7/8). es~ru~ura plámica 
argilassépica. dis~ribui

ção rela~ada aglomeroplás
mica. 

Ocupam 25% da ma~riz do 
solo. Pedovazios ~ransa

gr egados e 1 i ~ovazi os. 

102. 

Cons~i~ui 20% da ma~riz do 
solo. Formado por quar~zo 
COO%), f'eldspa~os CS%) • 
mi ca C 3%). ou~r os mi ner ai s 
(2%). 

Cons~i~ui 60% da ma~riz do 
solo. Cor bruno f'or~e (7.5 
YR 5/8), es~ru~ura plasmá
~ica is6~ica. amarelo C2,5 
YR 9/8). argilassépica. 
distribuição relatada a
gI omer opl ásmi ca. 

Ocupam 20% da ma~riz do 
solo. Litovazios de esf'or
ço. 

* As percen~agens do esqueleto e seus componentes, do plasma e va

zios f'oram avaliadas de maneira aproximada e expressa em % por 

volume. A cor do plasma f'oi determinado sem nic6is. 
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Tabela 15 - Descriç~o micromor.fo16gica perfil 6 (pastagem parte

média) . 

HORIZONTES A 
j,p 

* Esqueleto Constitui 26% da matriz do 

* Plasma 

. * Vaz~os 

Feições 
Pedo16g. 

solo. Formado por quartzo 
C 98"/0) outr os mi ner ai s n~o 

identificáveis (2%). 

Constitui 55% da matriz do 
solo. Cor amarelo-averme
lhado C7,6 YR 6/8). verme
lho (2.6 YR 5/8). est.rutu
ra plásmica argilassépica
silassépica. distribuição 
relatada porfirosquélica. 

Ocupam 20% da matriz do 
solo. Pedovazios transa
gr egados e i nt.r agr egados • 
alguns bi ovazi os. 

Frequent.es organs e argi-
1 as-or gans. 

A 9 a 

Const.it.ui 26% da mat.riz do 
solo. Formado por quartzo 
C97%) outros minerais não 
ident.ificáveis C3%). 

Const.itui 60% da mat.riz do 
solo. Cor amarelo-averme
lhado (7.5 YR 6/9), verme
lho C2,6 YR 5/8). estrut.u
ra plásmica silassépica
-massépica. dist.ribuição 
relatada porfirosquélica. 

Ocupam 16% da matriz do 
solo. Pedovazios transa
gregados e intragregados. 

Papulas formadas por frag
mentos de argilans. 



Tabela 19 - Con~inuaç~o. 

HORIZONTES BA 

'* Esquele~o Cons~i~ui 2~/o da mat.riz do 

* Plasma 

'* Vazios 

Feições 
Pedo16g. 

solo. Formado por quart.zo 
(93%:>. feldspat.os (4%), 
mica (2Yo:>. out.ros minerais 
(1%). 

Cons~it.ui 60% da mat.riz do 
solo. Cor amarelo-averme
lhado (7.5 YR 6/8), est.ru
t.ura plásmica silassépica
argilassépica, dist.ribui
relat.ada porfirosquélica. 

Ocupam 17% da mat.riz do 
solo. Pedovazios t.ransa
gregados e int.ragregados. 

104. 

Bt. 

Const.it.ui 15% da mat.riz do 
solo. Formado por quart.zo 
C 95%) , fel dspat.os (3%) • 
mica Cl%). out.ros minerais 
(i%). 

Const.it.ui 70% da mat.riz do 
solo. Cor bruno-fort.e (7,5 
YR 5/8), est.rut.ura plásmi
ca silassépica-argilassé
pica, dist.ribuição relat.a
da porfirosquélica. 

Ocupam 15% da mat.r i z do 
solo. Pedovazios int.ragre
gados. 

Argilans de iluviação e 
segregação. 



Tabela 15 - Con~inuação. 

HORIZONTES Cr 
1 

* Esquele~o Cons~i~ui 40% da ma~riz do 

'* Plasma 

. * Vaz~os 

FeiçC5es 
Pedo16g. 

solo. Formado por quar~zo 
egO%), :feldspa~os C7%). 
mica (a%), ou~ros minerais 
Cl%>. 

Cons~i~ui 35% da ma~riz do 
solo. Cor amarelo-averme
lhado C7,5 YR 6/8). verme
e2,5 YR 5/8), es~ru~ura 

plásmica silassépica-bi
massépica. dis~ribuição 

rela~ada agI omeroplásmi ca. 

Ocupam 25% da ma~riz do 
solo. Pedovazios ~ransa

gregados e in~ragregados e 
1 i ~ovazi os. 

Algumas argilans de possi
val Pedo16gicas segregação. 

percen~agens do esquele~o e seus 

componen~es. do plasma e vazios :foram 

avaliadas de maneira aproximada e ex-

pressa em % por volume. A cor do 

plasma :foi de~erminado sem nic6is. 

105. 
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Tabela 16 - Descrição micromorf'ol6gica perf'il 6 (pastagem parte

baixa). 

HORIZONTES A 
i.P 

* Esqueleto Constitui 7% da matriz do 

* Plasma 

. * 
az~os 

Feições 
Pedo16g. 

solo. Formado por quartzo 
C %) outros mi ner ai s não 
identif'icáveis C %). 

Consti t.ui % da mat.riz do 
solo. Cor bruno-amarelado 
Cl0 YR 5/8), vermelho C2~5 
YR 5/8). estrutura plásmi
argilassépica-silassépica, 
distribuição relatada por
f'irosquél i ca. 

Ocupam 15% da matriz do 
solo. Pedovazios transa
gr egados e i ntr agr egados. 
alguns bi ovazi os. 

Frequentes organs e argi-
1 as -or gans. 

A 9 
3 

Constitui 10% da matriz do 
solo. Formado por quartzo 
C %) outros minerais não 
ident.if'icáveis C ~~. 

Const.i tui % da matriz do 
solo. Cor bruno-amarelado 
Cl0 YR 5/8), vermelho C2.5 
YR 5/8), est.r ut ur a pl ásmi -
ca silassépica-massépica. 
dist.ribuição porf'irosqué
lica. 

Ocupam 12% da ma tr i z do 
solo. Pedovazios transa
gregados e int.ragregados. 

Papulas formadas por frag
mentos de argilans. 



Tabela 16 - Con~inuação. 

HORIZONTES B~ 

* Esquele~o Cons~i~ui 10% da ma~riz do 

'* Plasma 

. '* Vaz~os 

Feições 
Pedo16g. 

solo. Formado por quar~zo 
C90~. f'eldspa~os C7%). 
mica C2%). ou~ros minerais 
Cl%). 

Cons~i~ui 90% da ma~riz do 
solo. Cor bruno-f'or~e (7.9 
YR 5/8). vermelho-amarela
do (9 YR 9/9) es~ru~ura a~ 
gilassépica-massépica. re
la~ada porf'irosquélica. 

Ocupam 10% da ma~riz do 
solo. Pedovazios in~ragre
gados. 

Al guns s~ress cu~ans. 

107. 

CR 

Cons~i~ui 30% da ma~riz do 
solo. Formado por quar~zo 
C90%). f'eldspat..os (7%). 
mi ca (2%). out..r os mi ner ai s 
(l%). 

Const..it..ui 69% da ma~riz do 
solo. Cor 01 i va-claro-a
cinzen~ado (9 YR 6/4). veC 
mel ho C 2. 5 YR 5/9) est..r u
t..ura esquelssépica dis~ri
buição rela~ada aglomero
plásmica. 

Ocupam 15% da ma ~r i z do 
solo. Li~ovazios de esf'or
ço. 



Tabela 16 - Continuação. 

HORI ZONTES Rr 

* Esqueleto Constitui 5% da ma~riz do 

* Plasma 

V . * azl.OS 

Feiçê5es 
Pedol6g. 

solo. Formado por quartzo 
( BO%) e outr os mi. ner ai s 
(1%). 

Constitui 85% da ma~riz do 
solo. Cor vermelho (c.5 YR 
5/8). oliva-claro-acinzen
tado (9 YR 5/8). es~rutura 
plásmica is6tica. 

Ocupam 10% da ma tr i z do 
solo. Litovazios de es~or
ço. 

Fracos cutans e silans. 

* As percentagens do esqueleto e seus 

componentes. do plasma e vazios ~oram 

avaliadas de maneira aproximada e ex-

pressa em % por volume. A cor do 

plasma ~oi determinado sem nic6is. 

109. 
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o plasma desses solos no horizon~e B~ varia de 

59 a 80/.. A coloração do plasma no horizon~e B~ desses solos 

é vermelho-amarelado nos perfis 1. 2 e 3. amarelo-brunado no 

perfil 4. bruno-for~e nos perfis 5 e 6. 

A es~ru~ura do plasma dos seis perfis é silas

sépica. argilassépica e bomassépica. Â in~emperização dos 

feldspa~os dá origem a um plasma incolor que ~orna-se amare

lo com o recobrimen~o do ferro liberado pelo int.emperismo 

das mi cas. A di st.r i bui ção r el a t.ada C pl asma x esquel e~o) rã 

porfiric. evidenciando um plasma quase con~inuo com grânulos 

isolados den~ro do mesmo. 

As feições pedo16gicas que aparecem nesses 

perfis são nódulos. cu~ans e pápulas. OS n6dulos aparecem em 

pequena quan~idade nos horizont.es B e C. sendo férrico e de 

cor vermelho. O processo pedogené~ico mais significan~e nes

ses solos rã a ~ranslocação de argila. evidenciada pela pre

sença de argilans. ferri-argilans de iluviação nos horizon

~es B~ e C. 

OS argilans e ferri-argilans de iluviação o

correm principalmen~e nos canais e cavidades. As pápulas são 

formadas por fragmen~os de mícas in~emperizadase por frag

men~os de argila. 

5.6. Considerações a Respeit.o da Pedogenese 

Os perfis das duas ~opossequências possuem ca

ract.eris~icas em comym em relação a mineralogia o que leva a 

serem t.rat.adas de maneira semelhant.e. 
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Os solos ~oram desenvolvidos a par~ir de maLe

rial sedimenLar de origem argila-sil~osa. Os processos ero

sivos que Lêm atuado sobre es~e sedimen~o originam as super

~icies atuais que apresenta~ relevo ondulado à ~orLe ondu

lado. 

o material de origem é consti~uido por quar

tzo, feldspa~os e micas. principalmente muscovi~a. ocorren

do ainda a cauliniLa e ili~a na fração argila. 

O esqueleto e o plasma nos horizon~es inferio

res dos perfis sob mata es~ão praticamen~e recober~os por 

concentraçBes de ~erro de cor pardo avermelhado. onde predo

mina a hemati ~a. No caso dos perfis sob pastagem as cores 

são mais pardo amarelo com predominio de goe~hita. A es~ru

tura plasmá~ica é silassepica e a dis~ribuição do plasma em 

relação aos esquele~os é chiLonic. Nesta estrutura plasmá~i

ca as áreas ligeiramen~e aniso~rópicas são devidas a concen

~r ação de pl asma a ~r i bui do ao i n~emper i smo "in si ~ u" das 

micas e plagioclásio na forma de pápulas. 

Na evolução do horizonLe C ou R para o solum a 

estruLura plasmática evolui a i nsépica. massépica e o plasma 

apresenta uma distribuição rela~ada porfiric. 

Ocorre ainda uma remobilização do ferro colo

rindo o novo plasma formado e originando sesquans que preen

chem as rachaduras do plasma. Nessa evolução plasmática há 

um acompanhamenLo da própria al~eração mineralógica. O plas

ma se organiza melhor e as áreas de concentrações plasmática 

são maiorE~ e mais nitidas devido ao intemperismo dos mine-
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e o esquel elo lende a di mi nui r ai nda mai s no solo onde é 

conslituido essencialmenle por quartzo, ocorrendo em percen

t.agens menores as micas e ~eldspat.os. 

A estrut.ura plasmática é mais ativa nos hori

zont.es inferiores onde é essencialment.e esquelsépica. ou em 

cert.os casos bimassépicas. estruturas est.as associadas a 

minerais 2: 1. 

Os argilans iluviais est.ão regra geral asso

ciados a vazios e ao esquelet.o. não sendo abundant.es. ocor

rendo nos horizont.es Bt.. Associados aos argilans podem ser 

encont.rados sesquans, cuja presença na massa de argilans po

de ser at.ribuida ao mesmo event.o genét.ico. Algumas cavidades 

são preenchidos com silans indicando t.ranslocação e post.eri

or concent.ração de silica. A lessivagem é um processo pre

sent.e nest.es solos como evidenciam a ~ormação de horizont.e 

Bt e a presença de argilans de iluviação. 

1t comum obser var nas 1 âmi nas deI gadas dos 

horizont.es Bt. fragment.os de argilans ou pápulas. devido à 

dest.ruição dos argilans originais no processo de expansão e 

cont.ração dos solos. 

A caulinit.a nos horizont.es inferiores pode t.er 

sido ~ormada a part.ir de feldspat.os. como const.at.ado por 

ESWARAN & BIN (1978). Tal mineral possivelment.e ocorre sob a 

forma de pseudomor~os de feldspat.o. No solum com o aument.o 

do grau de int.emperismo est.e mineral t.rans~orma-se em cauli

nit.a mineral mais est.ável nas at.uais condições. 
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A ili~a. herdada do ma~erial de origem. ~rans

forma-se nos horizon~es inferiores no in~eres~rat.ificado 

ili~a-esmect.it.a. A permanência da esmect.it.a. em meio ácido. 

pode ser explicada como resul t.an~e da percolação lent.a da 

água nesses solos, devido a ~ext.ura argilosa e presença de 

aI t.os t.eores de argilo-minerais de est.rut.ura 8: 1. mica e 

vermiculit.a. A biot.it.a t.ransforma-se em vermiculit.a. 

En~re~an~o. nos horizon~es superficiais a 

esmec~i~a é desest.abilizada e des~ruida a part.ir do 

hor i zon~e Bt.. Os produt.os de decomposi ção das esmect.i t.as 

podem se precipit.ar e formar a caulinit.a ou óxidos e 

hidróxidos de diversos minerais CFANNING & KER~DAS. 1977). 

A caulinit.a foi em grande part.e herdada do ma

t.erial de origem. Ent.ret.ant.o, o clima quén~e e úmido dessas 

áreas e as condiçees ácidas dos solos são propi~ias à 

formação das caulinit.as a part.ir dos f'eldspat.os e minerais 

de est.rut.ura 8:1. Const.at.a-se nesses solos que a diminuição 

no t.eor de fel dspat.os e roi cas corresponde a um aument.o na 

percent.agem de caulinit.a. indicando a al~eração do feldspa

~os em caulini~a. 

A evol ução roi ner al6gi ca que se pr ocessa nos 

solos. onde feldspa~os e micas sofrem alt.eraç6es que condu

zem à formação de caulinit.a. envolve uma fort.e dessilifica

ção. Est.a dessilificação decresce com a prof'undidade do so

lo. como indicam as percent.agens e t.ipos de argilo-minerais 

present.es. A presença de minerais aI t.eráveis nas frações 

areia e silt.e. como os plagioclásios num clima perúdico é 
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explicada pela proteção devido ao capeamento dos 6xidos 

sobre os minerais primários. 

A hematita, em grande parte herdada do materi

al de origem. sofre dissolução nos horizontes superficiais 

desses perfis. como evidenciado pelas análises de raios-X e 

micromorfol6gica. Segundo SCHWERTMANN (1971) a umidade e os 

compostos orgânicos atuam nessa reação pela redução e/ou 

compl exação do ferro. A subsequente oxi dação e/ou preci pi -

tação deste elemento vai formar a goethita. Nos horizontes 

onde isto ocorre há mudança da cor vermelha para amarelada. 

como na sequência sob pastagem. 

A aluminização intensa que ocorre nesses solos 

é resul tante da ação das água de drenagem que remove as 

bases trocáveis para fora dos perfis. tornando-os dessatura

dos a ácidos. O aluminio. proveniente da alteração dos fe1-

dspatos e micas. passa a ocupar o lugar dos cátions básicos 

nas superfícies dos c016ides. 

A -alta percentagem de argila presente nos ho

rizontes ~ é em parte herdada do material de origem. como 

no caso dos solos desenvol vi dos de 1'01 heI ho. Todavi a as 

alteraçESes "in situ" dos feldspatos e micas no horizonte C e 

no sol um são responsáveis por uma grande percentagem de 

argila tot.al. 

Os mosqueados presentes principalmente no con

tato entre os horizont.es A e B indica condições de redução o 

que associada a forte acidificação dos horizontes super fi -

ciais pode. favorecer dest.ruição de minerais de argila e 
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con~ribuir para diminuição do teor de argila do horizonte A. 

5.7. Classificação dos Solos 

As características de cor. dos horizontes su

perficiais com a tonalidade e a intensidade mais alta do que 

3.6 associada ao elevado teor de matéria orgânica, permite 

classificar epipedom 6crico para todos os perfis estudados. 

A variação textural entre os horizontes A e a, associado a 

ocorrência de cutans de iluviação permitem classificar hori

zonte argl1ico para os perfis CSOIL TAXONOMY, 1976). 

Os dados. climáticos associado aos regime iso

hipertérmico e perúdico. e ao teor de matéria orgânica per

mi tem cl assi f i car os solos sob pastagem como Hwnul ts e aos 

solos sob mata como Udults. Os três perfis sob pastagem são 

classificados como Epiaquic Tropohwnults e os sob mata como 

Typic Tropudult para os perfis 1 e 2 Epíaquic Tropudult para 

o perfil 3. 

No sistema brasileiro de classificação como 

Podz61ico Vermelho Amarelo álico de argila de alta ativida

de. 
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6. CONCLUSÓES 

As pr i nci pai s concl usões baseando-se nos r e

sultados e discussões são a seguir relatados. 

Morrol6gicamente desenvolve-se horizonLe argi

lico nas duas Lopossequências. caracLerizados principalmente 

pela gradiente textural. grau moderado de estrutura e peque

na quantidade de cerocidade. Nos perfis sob pastagem ~pre

sentam sinais de redução em todos os horizontes, o que con

trasta com os perfis sob mata que somente os apresenta nos 

horizontes inreriores. fator este devido ao manejo empregado 

o que motivou uma redução da porosidade e consequentemente 

encharcamento temporário. condição que influi para que na 

área de pastagem se apresente dominância de ferro amorfo. 

entretanto que na área da mata há dominância de ferro 

cr i stal i no. 

Tomando a mata natural como referência, pode-

. -se dizer que a pastagem com PaspaLum sp.. nos cem centíme

tros superficiais do solo, apresenta-se uma diminuição de 

matéria orgânica. Na mata natural, há estocados 165.5 t 

C./ha; na área da pastagem por 15 anos, há 108 t. C./"ha. 

Comparando estes valores observam-se perdas de 35% de 

carbono na área da pastagem. 
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o complexo de l.roca. nos horizonl.es B e C. 

desses solos dessat.urados é marcado pela presença do 

aluminio t.rocável CAl-KCl N) cujos t.eores são maiores que 

10.0 meq/1OO 9 de solo no horizont.e B t.ext.ural. t.eores est.és 

que aument..am com a prorundidade do solo. Est.es elevados l.eo

res de aI uminio t.rocávelsão provenient.es, principalment.e. 

da alt.eração de reldspat.os e muscovit.a. ~ da desl.ruição das 

esmect.i t.as. A CTC da rração argila de uma maneira geral 

decresce do horizont.e C para os horizont.es superficiais. 

devido ao aument.o na percent..agem de caulinit.a acompanhado da 

diminuição no t.eor de argilo-minerais 2: 1, à medida que se 

aproxima da superricie dos solos. A CTC eret.iva da rração 

argila é superior a 23.8 meq/100 9 de argila na maior part.e 

do horizont.e B t.exl.ural. Em consequência de sua mineralogia 

os solos apresent.am no horizont.e B argila de at.ividade alt..a. 

Os per f i s sob ma t.a. for am cl assi f' i cados como 

Typic Tropudult para os perfis 1 e 2. e Epiaquic Tropudult 

para o perfil 3. Enquant.o que os perfis sob past.agem roram 

classificados como Epiaquic Tropohumults. Na classiricação 

brasileira, os perfis foram classificados como Podz61ico 

Vermelho-Amarelo álico. argila de alt.a al.ivi dade. 
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