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AU'lol~: LUI S REYNALDO FERRACCI LI ALLEONI 

Orieni:-ador: DR. OTÁVIO ANTONIO DE CAMARGO 

RESUMO 

,Exlensas ál~eas ao nori:-e do esi:-ado de ~o 

Paulo asseni:-am-se sobre solos ácricos. que locali.zam-se 

no exi:-remo da escal a de i. n'lemper i SinO, possui ndo bons 

ai:-ribulos :fisicos. pOl~ serem normalmeni:-e pl'ofundos e 

:fl'iáveis mas apl~esent.ando. por definição. baixissima 

capacidade de i:-roca de cái:-ions e:fei:-iva (menor que 1.5meq 

/ 100g de argila). Esi:-as áreas s~o ui:-ilizadas para 

cul i:-i vo de cul t.uras irrigadas. como :feij~o e i:-l~igo. e 

out.ras cul t.ul~as. como a soja e a cana-de-açúca!~. t.odas 

elas alt.amen.t.e t.ecni:ficadas. 

Est.e est.udo :foi conduzido com objet.i vo de 

quant.i:ficar os at.ribut.os elet.l'oquimicos de alguns solos 

ácricos e compará-·los com .os de out.ros solos menos 

ir'lt.emperizados. Foram usadas amost.l'as supel':ficiais e 

subsuper:ficiais de lat.ossolos roxos ácricos e lai:-ossolos 
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variação Una ácricos das cidades de Ribeil-ão Preto. 

Gua1ra e Mi guel 6pol i s • a Terra Roxa Estrutul-ada 

(localizada em Ribeirão Preto) e o Latossolo Roxo 

eutr 6f i co C Campi nas) . AI ém das al'l.ál i ses qui mi cas e 

f1s1ca.s de rotina, foi det,erminado o ponto de efei to 

salino nulo (PESN), através de CUl-vaS de titulação 

potenciométrica. 

mi ner aI 6gi ca com 

Foi feita 

difração de 

também 

raio-X 

a caracterização 

e anál i se tér mi ca 

diferencial. e f'oram calculados o potencial elétl-ico e a 

carga elétrica superficial. Aplical-am-se os modelos da 

dupla camada dif'usa de Gouy-Chapman e de Stel-n, a fim de 

se observar a l-elação entre os dados obtidos e estes 

modelos te61- i cos. 

O caráter ácrico apareceu a diferentes 

profundidades, sendo que no Latossolo variação Un.a 

a1"gi10-al-enoso. de coloração mais amarelada. ele se 

manifestou a apenas 50cm da super'ficie. A mineralogia 

dos solos foi essencialmente caulinitica e 

sesquioxldica. indicando o estágio aval"lçado de 

intemperismo destes solos. Como era de se espel-al-. a 

retenção de cátiol"lS foi baixa. sel"ldo que em algumas 

amostras a soma de bases foi inf'el-iol- a 0.3 meq/100g de 

terra. Apenas no Latossolo variação Una ácrico mui to 

argiloso a saturação por aI um1nio f'oi aI ta (maiol- que 

50,.,.,). sendo que nas demais ela foi pl-aticamente nula. 

A matéria orgânica da camada superficial 
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in.fluenciou significativamel"l.t.e o ?ESN. que esteve em 

torno de 3.5 para todas as amostl'as estudadas. Na TE n~o 

houve val'iação do PESN em subsuperflcie. Em todos os 

latossolos. o PESN aumentou em profundidade. indicando 

menor efeito da matéria orgânica e maiol' participaç~o 

dos 6xi dos de fer r o e a1 um! ni o na defini ção das cal' gas. 

Os latossolos roxos áCl'icos e o latossolo 

variação Una argi 1 o-arenoso apresentaram balanço 

positivo de carga em profundidade. Nestes solos o ÁpH 

foi posi ti vo. ou seja. o pH medido em KCI iN foi 

superior ao pH medido em HzO. O Latossolo Roxo eutl'6fico 

teve um ÁpH igual a zero e as demais amostras um ÁpH 

negativo, indicando nestas camadas predominio das cargas 

nega ti vas sobr e as posi ti vas. O PESN cor I' el acl onou-se 

positivamente com teor de gibbsita e negativamente com o 

indice k~ dos solos. 

0-3 valores de supel'ficie especifica foram 

2 bai xos (médi a de 37 m /g) e. t.al vez por isso. os vaI 01~ es 

de carga liquida ajustal~am-se melhor ao modelo de 

Gouy-Chaprnan do que ao modelo de Stern. 
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ELECTROCHEMICAL ATTRIBUTES OF ACRIC SOILS FROM 

THE NORTH OF SÃO PAULO ST A TE 

Aut.hol' : LUI S REYNALDO FERRACCI ú ALLEONI 

Adviser: DR. OTÃVIOANTONIO DE CAMARGO 

SUMMARY 

Large areas of' soi18 composed by acric 

mat.erials are f'ound in t.he Nort.h of' São Paulo St.atJe. 

These hi ghl Y weat.hered s011s have good physica1 

conditions. due to the1r h1gh depth and f'riability, but 

are chemica11y poor, having. by def'f'init.ion. an €·f'f'ective 

cati on exchal'!ge capaci ty 1 owel~ . h 1 ~ 1 (+) t. aI'! . ::)c mo. /' kg 

c1ay. In t.hat. areas. many irrigat.ed Cl'OpS are gl'own. as 

beans and wheat. and ot.her non-i I'r igat.ed crops as 

soybean and sugarcane. a11 cul tivated vii t.h high 

t.echl'!010gy. 

This st.udy was carried out. il) arder t.o 

quant.if'y t.he e1ect.rochemica1 attl~ibutes of' some aCI~ic 

soi1s al"ld compare t.hem wi t.h those of less weathered 

s011s. SUI'f'ace and subsurf'ace samp1es of f'aur acric 

Oxiso1s :fl'om Ribeirão Pret.o. Migue16po1is and Guaira 
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C named Dusk y-Red La losol and Una vaI' i anl La losol ). Sla t.e 

of São Paulo. were sludied wilh lwo olher soi1s: al"l 

Oxiso1 CDusky-Red Lalosol) from Campinas and ai) A1(iso1 

C"Tel~ra Roxa Est.rut.U1~ada") f'rom Ribeirão Prelo. bot.h 

wit.hout aerie at.t.ributes. 

Besides lhe rout.il)e chemieal and physical 

anaIysis. qualitat.ive and quar)t.it.at.ive minel'alogieal 

at.t.ribut.es were det.ermined and the resu1 ts of X-ray 

diffl~aet.ions and differenU.al t.hermal analysis showed 

t.hat the clay fractions eon'lained mainly iron oxides. 

gibbsite and kao1 i ni t.e. Net elet.rie ehal'ge was 

det.ermined by pot.eneiometrie ti t.l~at.ion of t.he soi1 

samp1es ii) the presen.ce of varying eoncent.l~ation of KCl. 

TI.e t.itrat.ion curves. at. lhree different. ionie st.rengt.hs 

of KCl. crossed at. a common poinl. lhe zel'o pOil"l.t. of 

salt. effect. CZPSE). 01' t.he pH at. which t.he nel e1et.ric 

charge was zero. Net. surface charge densit.y was found t.o 

vary wilh pH and electrolyt.e concenlralion. 

A lheoreli cal st.udy of t.he val ues fOI' the 

net. charge was made by lhe applicalion of t.he double 

layer t.heory of Gouy-Chapman and Slern. The experimei.t.al 

val ues wel' e i li bel t.el' agr eement. wi t.h t.he Gouy-Chapman 

lheol~y. maybe because of lhe low va1ues of surface ar'ea 

2 C meal. of 37m /g). 

The aerie eharacler was present. al diffel'ent. 

deplhs. for inslanee 60em in lhe cl ayeymargi nal t.o 
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medi um lextul'ed Una Varial"'ll Lalosol. wilh browl'lish 

cOlor,. The calion relenlion was vel~y low. and in some 

samples lhe sum o~ bases was lower 
. (+) 

lhan O.3cmol ,/ kg 

O~ soi1. In only one sample Cclayey Una varianl Lalosol) 

'lhe aluminium percen'laga wa:s high. more t.han 80~·'. 

Organic maller had slrong infl uence in lhe 

ZPSE values of the surface layers. bacause lhey were 

around 3.!3 in alI samples. In the Alfisol. lhere was no 

change in the subsurface ZPSE value, bul in alI Oxisol 

samples studied lhe ZPSE had increased very much. 

showing the biggesl participation of the oxides in the 

charge balance of B horizon. 

The acric Dusky-Red Lalosols fl'om Ribeirão 

Pr elo and Guai r a and the medi um text ur ed Una var i anl 

Lat.osol from Guaira exhibi ted posi li ""12.' balance of'charge 

in subsurf'ace. because the ApH was positive or, in olher 

words. lhe pH measured in KCl iN was higher than the pH 

measured in walel~. 'The Dusky-Red lalosol Cnot aCl'ic) 

from Campinas had a .6.pH equal to zero and lh.e othel' 

samples a negati ve .6.pH. indicaling a predominance of 

negali ve over posi ti ve charges. The Z?SE had posi li ve 

correlalion with lhe gibbsite amount and negative 

correlation wit.h t.he ki.. indexo 
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1. INTRODUÇAO 

A região tropical comporla um elevado número 

de tipos de solo que formam sua paisagem. Dentl~e eles. 

os aI \..amerlte i l"'llémper i zados l~espondem por extensas 

áreas. sendo bastanle utilizados pal~a fins agrlcolas, 

pastoris ou de reflorestamento. 

Até o f i nal da década de 60. as pesqui sas 

fei tas (rem, iQui mi ca e Fel' li 1 i dade do Solo r es tI' i ngi r am-se 

quase que uni camenle a solos de regi ões lempel' adas • 

sendo obt.i dos. mui los avanços nos conheci ment,os de 

l~eações de troca iónica e suas relações com o 

crescimento de plantas, por exemplo. 

A partir dos anos 70. os a ll~ i butas 

J{ ~U' bl:rLrf lhl ébs de solos tropicais passaram a ser 

esludados com maior profundidade por Vál~ios 

, i, i \ \ \ '. i \ l \ 
pesquisadores de lodo o mUl"1do. Porém. notou-se que. 

freqUentemel'1le. el~am i nfl~uli feras as tentati vas de se 

exlrapolar o conhecimenlo adquirido em solos lemperados 

pal~a o manejo de solos alt.amente inlemperizados dos 

lr6picos. 



Nos solos moderadamente ~'kenados. a fração 

argila é comumente dominada pOl~ minel~ais do tipo c: 1. 

enquanto que nos solos tropicais encontram-se. em mui~os 

casos. aI tos teol- as de mi ner ai s do ti po 1: 1 Cex. 

caul i n1 ta). e 6xi dos e hi dr 6xi dos de fel' I~ o e aI umi ni o. 

Estes l~es1duos praticamente insolúveis. que são 

resultado do pl~ 01 ongado intemperismo ocol~rldo em 

mi ner ai s pr i már i os e secundár i os. sob condi ções quentes 
'---

e úmi das de regi ões pr6xi mas ao Equadol~. consti tuem 

basicamente a fl~ação mineral dos solos tropicais. sendo 

incapazes. entretanto, de fornecer todos os nutrientes 

l'lecessários para bom desenvol vimento de uma planta. POI-

este moti vo. a imagem associada a solos tropi.cais é 

,aquela de solos com baixa capacidade de troca de cát.ions 

e baixa saturação por bases na fl~ação al'gila. 

Apesal' de a gener aI i zação não ser cor reta> 

em mui tos casos a afil'mat.i va torna-se verdadeira. 

pl~ i nci paI mente qual'ldo se obser vam os sol os áCl~ i cos • que 

representam o extremo da escala de intemperismo 

possuindo, por definição. uma capacidade efetiva de 

ti' oca de cáti ons (CTC efeti va) menor que 1. 5meq/l OOg de 

argila. 

Neste trabalho serão estudados alguns solos 

ácricos paulistas. em par'ticular latossolos roxos e 

latossolos variação Una ácricos das regiões de Ribeirão 

Preto. Gua1ra e Miguel6polis. cidades ao norte do 
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est.ado, onde se estabeleceu uma agricul t.ul'a aI tament..e 

tecnificada. com predoml~io de culturas irrigadas como 

fei j ~o e 'tr i go. a soj a e outr as semi -per enes , como a 

cana-de-açúcar. Est..es solos terão alguns atributos 

eletl~oqulmicos quantificados. que serão comparados com 

aqueles de solos menos intemperizados, como t..erra roxa 

estl'uturada e latossolo roxo eutr6fico. Parte-se da 

hip6tese que solos ácricos possuem balanço de car"ga 

muit..o dependente do pH do meio e da :força iônica da 

solução. sendo testados vál'ios valores destes atributos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. lmportélncia do estudo das careJas e~étricas 

o esludo das cargas elétricas é de 

fundamel"ltal i mportânci a para o entendi mento de di versos 

fenómenos flsico-qulmicos que Ocol~l'em nos solos 

. C EL-SWAI FY e SAYEGH. 1975). j á que amai or i a das }' e_açê'5es 

eletroqulmic::a.s que influenciam sua fel'tiLtdade e a 

nutrição de plantas ocorre na superficie dos 

const,ituintes das fraçê'.íes ol'gànica e mineral 90S solos 

Cl1AGALHÃES e PAGE. 1984). 

Segur'ldo SUMNER (1963).' a est,abi 1 i dade dos 

agregados e a subseqüenle resistência à eros;ão ou a 

quel:,ra por agentes dispersantes são também afetadas pela 

maneira com que os cOI'lstituintes do solo intel'agem. 

principalmente nos solos que apl'esentam caráter 

anf6tero. Desse modo. conclui-se que é necessá.rio um bom 

entendimento do compol~tamento das cargas elétricas dos 

co16ides. a f'im de se recomel"'ldar um manejo adequado aos 



diversos t.ipos de solos enconLrados em regi~es do 

t.r 6pi co úmi do (MORAI S et. al i i. 1976). 

Há mui t.o tempo tem-se conheci ment.o da 

exist.ência de cargas negat.ivas e posit.ivas nos solos. 

bast.ando consul t.al~ MATTSON (1932). embor a amai or par t.e 

dos tr abal hos desenvol vi dos na época ti vesse si do 

dedicada à t.roca de cát.ions. A principal razão pal~a ist.o 

t.er acontecido. segUl.do RAIJ (1971). f'oi a predominância 

natural de materiais que t.êm ou desenvolvem cargas 

negativas quando em contat.o com el etr ól i t.os • 

principalment.e pal~a solos de regieies temper'adas. onde a 

maioria dos t.rabalhos f'oi cOI'.duzida. 

Nos ú1 t.i mos vi nt.e anos. a 

invesU.gação de at.l~ibLttos elet.roquimicos de solos 

t.ropicais t.em aumentado bastante. pl~incipalment.e após o 

t.rabalho de RAIJ s PEECH (1972;). e tem abl~angido grande 

número de pesquisas em dif'erent.es tipos de solos. 

pr edomi nando os oxi ss01 os e ul"ti ss01 os. com mai or númer' o 

de t.r abal hos ( GALLEZ et 

1976; TESSENS e ZAUY AI-l • 

GILLMAN. 1985; GILLMAN 

ali i •. 1976~ 

1982; WADA 

e SUMPTER. 

MORAIS et alii. 

e WADA. 1985~ 

1986; GILLMAN e 

SUMNER. 1987;. CHARLET s SPOSITO. 1987 e 1989; SAKURAI et. 

alii. 1990. PEREZ. 1990). seguidos dos incept.issolos 

CGILLMAN. 1984; ESPINOZA et. alii. 1975; BALASUBRAMANIAN 

e KANEI-lIRO. 1978. HENDERSHOT e LAVKULICH. 1978). 

alf'issolos CRAIJ e PEECH. 1972 e HENDERSHOT. 1978). e 
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andossolos CFEY s ROl.pC 1976; WADA s OKAMURA. 1980. 

OKAMURA s WADA. 1983) . AI guns dest.es. solos fOI' am 

comparados com aqueles de out.ras ordens como mol!ssolos 

CPARKER et ali!. 1979~ STOOP. 1.geO). e espodossolos 

CLAVERDIERE e WEAVER. 1977). ent!ssolos CHENDERSHOT et 

ali!. 1979). ar!dissolos CROJAS e ADAMS. 1geO) e 

vert.!ssolos CMEKARUe UEHARA. 1972). 

z. 2. Desen1Jo~1Jim.ento de car8as nos const i t'ULntes do 

so~o 

Os cons'l!'luintes dos solos podem 

basicamente class!:ficados em dois grupo~. segundo BELL e 

GI LLMAN ( 1 978) : aqueles com cargas permanent.es ou 

constantes C pl' i nci paI mente argilas si 1 i ca 'la.das) e 

aquel es com cal' gas var i á vei s C 6xi dos. hi di' 6xi dos e 

matér i a orgâni ca) . Pode t.ambém ser :fei ta uma ar'lal ogi a 

com co16ides que exibem uma !ntel-:face comple'lamente 

polarizada. carga COl)stant.e. ou uma int.er:face 

reversi vel. cal'ga variável. segundo RAIJ e PEECH (1972) 

e MEKARU e UEHARA C 1 972) . As cal' gas per manentes est~o 

sempl'e operant.es. po! s s~o produto de·· substLt.ui ções 

isom6r:f!cas nas estl'u'luras dos minerals . Já as cargas 

variáveis. que são dependent.es do pH e da força iônica 

do mei o. são efeti vas ou não dependendo dos val or E-:~S 

'des'les atd. butos (RAI J. 1981). 
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2.2.1.' Com.ponent~s com. car{Ja perm,an.en.te 

Argilas do tipo 2: 1 C mOl"ltmori lonit.a. ilita e 

vermiculita) e do tipo 2:2 Cclorita) possuem carga 

l"lega ti va 

4+ 
isom61~f"lca de Si por 

que 

A1 9 + 

da substit..ulç~o 

nas camadas tetr aedl~ ai s de 

sllica. ou da 
9+ 2+ substi tui çiao de AI por Mg l"laS camada.s 

oc taedl' ai s de al umi na. SMI TH e EMERSON C 1 976) af" i l' mam 

que, além destes minerais de argila, a caulini ta (do 

t-ipo 1.~ 1) t-ambám possui t.lma carga n'5lgat~iva p""rman""nt.-8 ~m 

adiç~o à carga variável. mas que ela seria pequena e de 

pouca expressiao. 

As argi I as podem desenvol vel~ também uma 

cal~ ga vaI" i á vel nas bor das de seus Cl~ i stal s • onde pode 

havei' protonação ou deprotonação 1'105 át.omos de oxigênio 

expostos na superf"icie. Aparentemente. este f"enÓmeno 

responde pela maiol' parte da capacidade adsorti va das 

argilas do tipo 1:1 CBRADY. 1983). 

2.2.2. Componentes com. carga vo:rtáve~ 

Matér'ia orgânica e óxidos e hidróxidos de 

Fe. AI. Mn. Si e Ti podem ser cal'actel'izados como 

componentes de carga variável ou de potencial 

super!'i clal constante C BELL e GI LLMAN. 1978). POl'ém. os 

óxidos de Mn e Ti são pouco abundantes na crosta 
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terl~es:t.I~e. ,e óxido de' s1l1cio aparece em baixas: 

quant.ipades na rraç~o argila do solo CUEHARA. 1988). Por 

esse motivo. consideram-se mais import.antes os óxidos de 

Fe e AI CRAIJ. 1981). 

Os; óxidos hidratados de rerro e aluminio 

podem desenvolver cargas nega~ivas e positivas em suas 

superfic1es. dependendo do pH do meio. A figura 1 

ilustra o mecanismo de prot.onação Cadsorção) e 

depl~ot.onação Cdessol~ção ) que ocol~re numa superficie de 

hemat.i t.a. 

3+ O 3-

,,1/ 0 

'\1/
oH 

"1/ 
O 

Fe Fe Fo 

/l "OB i 
3H+ /!"OH 30H- /1\ + 
~ O O 3HOH 

"1/ \.1/ 
~ 

'\1/ Fe Fo Fo 

/1"00 /I"OHI /i"o I 2 

FigUl~a 1 Esquema do desenvol vi mento de car gas 

posi ti vas ou negati vas em óxido hidratado de 

Fe CUEHARA c GILLMAN. 1981). 

Com a elevação de pH. ocorre a dissociação 

de átomos de hidrogênio da supel~ficie e a liberação de 

cargas negativas para trocas de cát.ions. Por out.ro lado. 
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com a acidificaç:à:o do meio. ou diminuição do pH. a 

. + 
superf1cie do 6xido adsorve 10ns H e passa a apresentar 

carga posi t.i va. at.uando ent.:à:o como t.rocadora de âni,ons 

CRAIJ, 1981). 

Na mat.éria orgânica. por out.ro lado, a cal~ga 

negat.iva t.em sua origem na dissociaç:à:o de hidroxilas de 

grupament.os cal~ boxl1 i cos • fen61icos. en61icos et.c 

CBRADY. 1983). O mecanismo é similar àquele da figura i. 

porém na mat.éria orgânica as cargas negat.i vas 

desenvol vem-se a valor es de pH bem mai s bai xos do que 

nos 6xi dos. e é pr ová vel que r ar ament.e haJ a condi çeses 

para ocorrência de cargas posit.ivas nest.es mat.eriais 

C RAI J. 1 981 ) . 

2.3. A d-up~a caI"na.da di.fusa 

A superf1cie dos co16ides s6lidos do solo 
.. 

possui carga elét.rica predominant.ement.e negat.iva. Alguns 

10ns de carga posi t.i va. que est.ià:o normalment.e 

di ssoci ados na sol uçià:o do solo. t.endem a per manecer na 

vizinhança dest.a superf1cie. at.ra1dos que sã:o pelo campo 

el ét.r i co for mado C BOLT • 1978) . As for ças de di fus:à:o 

t.endem a t.razer est.es cát.ions· de vaI t.a à sol uçã:o em 

equil1brio. onde sua concent.ração é menor. Com a ação 

concomit.ant.e dest.as duas fOl~ças opost.as. uma 

dist.ribuição espacJ.al de cátions numa "camada difusa" é 
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estabelecida'. na qual. a concentração deles aumel''lta em 

dil~eçãp à superfície, partindo de um valor igual àquele 

na solução para um valor maior. determinado. 

principalmente. pela magnitude da carga superficial 

CUEHARA e GILLMAN. 1981). 

O modelo da dupla camada difusa de troca 

catiónica é baseado em quatro suposiç~es C SPOSI TO. 

1981b) : 

a) Os s1 tios de troca formam um "continuo" 

de carga negati va de densidade O' numa superf1ci.e planar 

uniforme. cuja exter'lsão é infini ta~ 

b) Os cátions t .. rocáveis estão dissociados 

completamente do tl~ocadol~ e i1"ltel~agem através de forças 

eletrostát.icas ei'ltre si e entre eles e a superficie 

trocadora; 

c) O potenci aleI étr i co médi o de um 10n 

posicionado pr6ximo à superf.ície t.rocadora é 

proporcional à energia requerida para trazel~ o 101"1 de 

uma distância infinita até a posição em estudo; 

d) A água na fase aquosa da sol ução é um 

"continuo" liquido caractel~izado por 

dielétrica uniforme. 

uma constant.e 

A figura 2 ilust.ra a supericie carregada e a 

presença dos ions de carga contrária Ccont.ra-ions) e 

íons de mesma carga (co-íons). 
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~ + e. + · · - + - + :-H += + E--t -
~ + + . . · + · · + + P:1 + · · S2:; + · · · 
H + i- + ~ + + · - + H · + · -O · · + H + · - · ~ · + + + ! + 
p-~ i+ ~ + + - · · rn + · + · -· -
~ 

:- + + + + p::: -
< + +~ + -O 

+ · + -, 
CAMADA IONS NA 
DIFUSA SOLUÇÃO 

Figura 2 Dist.ribuiçfro iônica na dupla camada. difusa. 

C UEHARA e GI LLMAN. 1981) . 

.. 
2.4. A teoria de Go-uy-Chapman 

Est.a teor i a desenvol vi da i ndependent.emel'lte 

por Gouy e Chaprnan descreve a distribuição de ions 

pr6ximos à superficie caJ~regada dos co16ides. 

relacionando a carga com o' potencial elétrico na 

superficie CRAIJ. 1971) . Assumi ndo um el etl~6l i to 

simétrico. t.em-se a seguinte equação : 
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~1/2 
O' == ( 21fskT ./ n senh ( ze'l' ./ 2kT) ..... (1) 

o 

onde 

o- = densidade de carga superficial 

TI = concent.ração do elet.rólit.o 

e = const.ante dielét.rica do meio 

k = constante de Bolt.zmann 

T = t.emperatura absoluta 

z = valência do contra-fon 

e = carga do elét.ron 

'1J = pot.encial elét.rico na superficie 
o 

Num sist.ema de cargas variáveis. o pot.encial 

da superfície é controlado pela adsorç~o de 10ns 

determinadol~es de pot.encial. a qual pOI~ sua vez depende 

da a t.i vi dade des tes 10ns na sol ução C UEHARA e G1 LLMAN • 

1981). No solo. os exemplos mais marcant.es s~o os 10ns 

H+ -
e OH • que podem seI' visualizados como cal'l~egadores 

de cargas pal~a a superffcie CRAIJ. 1986). MADRID lI: 

ARAMBARR1 C 1 978) pos t. uI am que aI ém de det.er mi nadol~ as de 

+ pot.encial, os 10ns H e OH t.êm considerável influência 

na adsorç~o e dessorç~o de âni ons e cát.i ons. at.uando 

decisivament.e na dinâmica de nut.rient.es no solo. 

O valor de 'l' • em mV. é obt.ido usando-se a 
o 

equaç~o de Nernst. segundo RAIJ s PEECH (1972) : 
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= 59.1 C PCZ - pH ) ... (2) 

onde 

PCZ = ponto de cal~ga zero. correspond(~ndo ao 

. valor de pH onde o somat6rio de cargas posi ti vas se 

iguala ao somat6rio de cargas negativas. 

A aplicação da eq. (1) e da eq. (2) nos dois 

ti pos de col6i des descl~ i tos no i tem 2. 2 pel~ roi te aI gUinas 

obser vações i mpOl~ tantes. Nos componentes com carga 

superficial constante. pO!~ exemplo. um aumento na 

concentl~ação do eletr6li to. na valência do ion ou na 

constante dielétrica do meio terá que ser 

necessariamente seguido de um decréscimo no potencial 

elétrico da superficie. de modo a manter a densidade de 

carga superficial constante. Este fenÔmeno é acompanhado 

por uma l~edução na espessura ou, como afinnam UEHARA e 

GILLMAN (198:1.) na "compressão" da dupla camada elétrica. 

Para col6ides com interface reversi velo o 

potencial na superficie num dado pH. que é obtido a 

partir da eq. (2). é independente da concentração do 

eletr6li to. Por essa razão. ocor!'e aumento na de!"lsidade 

de carga quando. exemplo. a concentração do 

el etr 61 i to aumenta (BELL c GI LLMAN. 1978). 

A equação de Gouy-Chapman. embora muito 

utilizada, não é adequada para situaç~es em que a 
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concentl~aç~o salina é alta (RAIJ. 1971) ou mesmo quando 

s~o utilizados valores moderadamente al t.os de pot.encial 

como. pOl~ exemplo. 260mV (UEHARA & GI LLMAN • 1981) . O 

problema é devido ao f'at.o de os 10ns sel~em considel~ados 

cargas pont.uais e poderem aproximar-se inde:finidamente 

da superf'1cie carregada. 

2.5. A teoria de Stern 

Stel~ 1'1 i ntl~ oduzi u cor r eções na t.eor i a da 

dupla camada. principalment.e levando em cont.a o t.amanho 

f'init.o dos íons (RAIJ. 1986). ou seja. eles não poderiam 

se apl~oximar da superf'ície além de uma cert.a distância. 

alguns poucos al"'lgst.roms. segundo UEHARA e GILLMAN 

(1981) . 

Nest.a t.eor i a. assume-se que exi st.em duas 

camadas: uma mais pl~óxima à superf'icie Co). chamada de 
.1. 

camada de SLern. represent.ada pelos 10ns adsorvidos. e 

out.r a campos t.a pel os OUt.l~ os i ons • . f'or mando a camada 

dif'usa (o). Entl~e o plano no qual a superf'lcie do 
2 

col6ide est.á localizada e o plano de St.ern. que passa 

pelo cent.ro dos cont.l~a-ions que est.~o mais pl~óximos à 

superf'icie coloidal. n~o há carga. A part.e da dupla 

camada ent.re est.es planos considerada como um 

condensador molecular. no qual o pot.enclal 'lt decresce 
o 

linearmente com a dist.ância da superfície da partícula 
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pal~ a um val ar tIt 6 no pl ano de St.el~ n C SI QUEI RA. 1985) . A 

densi dade de cal~ gas nas camadas de Stern é dada pOl' : 

0'1 = NL z. e / 1+ CNAp/Mn) exp [-Cz. e. W
ô 

+ ~)/kT) .. (3) 

onde: 

N1 = númel~o disponi vaI de s1 tios para 

adsorção de 10ns 

NA = número de Avogadro 

M = peso molecular do solvente = 18g / moI 

para água 

n = concentração de ions C 1'1 = moles/litro 

x n° de Avogadro ) 

p = del"lsi dade do sol vent.e 

\It
ô 

= potencial elét.rico no plano de Stel~n 

4> = potenci al de adsor ção especi f.i ca do 

contra-ion pelo colóide 

A densidade total de carga é dada por 

O' = O' + O' •• • • • • . •• • • • • •• • • •. • • • • • • • • • • • •• C 4) 
1 2 

Como pode-se not.ar. St.ern introduziu o 

concei to de que alguns ions podem ser adsorvidos na 

superficie do colóide por out.ras forças além da 

eletrostática. considerando então como um potencial de 

adsorç:ão especifica. Na ausência desta adsorção. c:t> = 
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zero CUEHARA & GILLMAN. 1981). 

A figura 3 ilustl'a o modelo de Stel-n. A 

densidade de carga supel-ficial é também obtida pela 

equação para o condensador molecular CRAIJ, 1971): 

O' = C s • / 4rrô ) x C li' o - li' 6 ) ...•.•••••.••. (6) 

onde 

de Stern 

Figura 3 

o 
o 
.~ -<cP 

s' = "constante" dielétrica média na camada 

ô = espessura da camada de Stern. 

D 

U 
c: 
! 'i'& 
o 
a. 

6 
Ois tã ncia à supe rfície 

Esquema ilustrativo do decl'éscimo do 

potencial elétrico em função da distância â 

supel'.ficie carregada do col6ide, segundo o 

modelo de Stern CRAIJ, 1971). 
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Além dos modelos de Gouy-Chapman e Stern. 

al,gumas outl~ as modi f i caçe5es for am fei tas na teol~ i a da 

dupl a camada mas, segundo UEHARA &: GI LLMAN C 1981) • o 

modelo de Stern atende aos interesses de quem pretende 

entender o mecani smo das car gas el étr i cas nos co16i des 

do solo. 

2.6. o Ponto de Carea Zero C PCZ J 

o PCZ é o parâmetro mais importal'lte para a 

descl~ição dos fenômenos decorrentes da dupla camada 

elétrica de interfaces revel~siveis CRAI]. 1973b~ SAKURAI 

et alli. 1989). Além disso. tem sido usado para a 

determinação de Vái-ios atributos pedol6gicos. tais como 

desenvol virnento pedogenét.ico CHENDERSHOT & LAVKULICH. 

1978) • toposeqüência CLEPSCH BUOL. 1974) ou 

cronoseqüência CHENDERSHOT et alii. 1979; PARKER et 

alli. 1979). 

A l~econhecida importância do PCZ fez com que 

inúmeros. trabalhos fossem realizados com esta 

pr Opl~ i edade, envol vendo desde métodos de deter mi nação 

até práticas de mar'l.ejo para procurar modificar seu valor 

a niveis mais adequados para absorção de nutl~ientes 

pelas plantas. Porém, existe mui ta ambigüidade em 1:.or1'1o 

do conceito de ponto de carga zero, quando aplicado ao 

sistema solo. em relação à sua aplicação em sistemas 
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puros. como óxidos CGANGAIYA c MORRISON. 198'7). 

SCHULTHESS s SPARKS (1986) afirmam que chega. 

a ser um desaf i o par a pesqui sador es de Qui mi ca do Solo 

en~enderem a quantidade tão grande de ~ermos ligados ao 

pon~o de carga zero. 

A fim de se ob~er uma uniformizaç~o neis 

conceitos. segundo recomenda ARNOLD (1977), alguns 

pesquisadores (PARKER e~ alli. 1979~ PYMAN et alli. 

1979j. SPOSITO. 1981a~ GANGAIYA e MORRISON. 1987) fizel'am 

boas revise5es sobre t.el'mos aplicados até ent~o e 

pr opusel~ am uma l'lomencl a t. ur a que ser á descr i t..a. • de' 

maneira simplificada. a seguir 

Ponto de carea zero CPCZ) valor de pH no qual 

a carga liquida (vinda de todas as f'oll.t.es) nas 

superficies das par~iculas é igual a zero. ou seja. a 

carga da camada difusa é zero. 

Ponto de Efei to Sa.l. ino Nul.o CPESN) ::: valor de 

pH no ponto de Jntersecç~o ent.re duas ou mais curvas de 

t.it.ulação. obt.idas a part.ir de soluçe5es com diferentes 

forças iÓnicas. O PESN é o valor de pH no qual não há 

+ mudança na concentl~ação de H adsorvidos na superficie 

(ou na densidade de carga do pró~on = oH) com a mudança 

na força iónica da solução. Para que o PESN se iguale ao 

PCZ. não pode haver cargas nas superfícies que não sejain 

cont.r abal anceadas pOl~ 10ns di ssol vi dos na sol ução. sej am 

eles especificamente adsorvidos ou não. Porém. esta 
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condição é di.ficil de OCOl~l~er em solos CGANGAIYA s 

MORRI SON. 1987). Dai pre.fer i l~ -se uti 1 i zar o ter mo PESN 

ao invés de PCZ quando o método de determinação .for 

ti tul ação pertenci ométr i ca. 

2.7. Os so~os ácricos 

2.7.1. Definiç~o 

A palavra áCl~ico vem do grego al<Tos. que 

si gni.fi ca "na ponta" ou "no .fi m" (UEHARA. 1988). O 

pre.fixo á.cl~ico tl~az a imagem de um solo perto do .fim de 

seu ci cl o de desr:?nvol vi menta. tendo so.fr i do i nt.enso 

processo de intemperismo. 

Por de.finição. materiais áCl~icos devem t.er 

uma capacidade efetiva de troca de cát.ions (CTCe) menor 

que 1.!3meq / 100g de argila e pH medido em KCl iN maior 

ou i gual a 5. O der'l'lro de 

C SOl L SURVEY ST AFF • 1990) . 

uma prof"undidade de 160cm 

Na cl assi fi cação uti 1 i zada 

pela FAO (1989) aparece a pl'opriedade gérica. exigindo 

uma CTC efeti va menor que i. Bmeq / 100g de ar gi 1 a e pH 

KCl 1 N mai OI' ou i gual a B. (, ou ~pH mai ar ou i gual a 

0.1 • numa profundidade de 1ê:!3cm. 
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2.7.2. Uso n.a taxonom'Ía 

A classificação americana discrimina 

oxissolos ao nível de grande grupo: Acraquox. Acrustox. 

Acroperox ou subgrupos Anionic Acrustox.Anionic 

Acroperox. Na ordem Ultisol aparece o Kandiudult, que 

seria o PV Tb ácrico. segul"ldo a cl assi 1~ i cação 

brasileira. Para os andossolos existe o SUbgl'Upo Acr 

como. por exemplo. ACI' udoxi c FuI vudand. 

Na classificação da FAO usa-se a propriedade 

"geric" para discl~iminal~ Ferralsols no segundo nivel 

Geric Ferralsol. 

A classificação brasileira não utiliza ainda 

o caráter ácrico. embor a OLI VEI RA. e PRADO C 1 987) 

discI~iminem a Unidade Capão da Cruz como Latossolos 

Roxos áCl~icos na região de Ribeirão Preto. e contemplem 

Latossolos variação Una ácricos nesta região e na região 

de Guaíra (OLIVEIRA e PRADO, 1992). 

Todas as informaçe5es mencionadas neste item 

1 foram obtidas em OLIVEIRA 

1 OLIVEIRA, J. B. de. Apontamentos da disciplina 

"Classificação de Solos" - Curso de Pós-Graduação -

ESALQ / USP. Piracicaba, 1991. 



UEI-lARA C:1.988) faz abordagem il)tel~essante a 

respei 'lo dos chamados qua'll~o ex'll'emos 'laxoI"lÓmicos. onde 

o ma'lerial ácrico ocupa uma das posiçe5es. As ou'lras t.rês 

posl çe5es s~o ocupadas paIos mat.er i ai s hi·st.i cos. ândi cos 

e vér'licos. como ilust.ra a f'igul~a 4. 

Vértieo 

Ândico ~ 

Acrico 

Hístico 

FigUl~a 4. Ma'leriais áCl'ico. ândico. his'lico e Vél't.ico. 

cOl!.sidel'ados os qua'lro ex'lremos 'laxonómicos 

C UEI-IARA. 1988) . 

Os mat.eriais ácrico. ândico. histico e 

vér'lico corl'espondem. respec'livament.e. às ol'dens Oxisol. 

Andi sol. Hi s'losol e Vel' 'li sol da cl assi f' i cação amer i cana 

CSOIL SURVEY STAFF. 1990). Destes quatl'o mat.er 1. ai s. 

apenas o vért.ico não é considerado de carga variável. 
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2.7.3. Formaç~o do so~o ácrico 

o pr ocesso mal s i mpol-t.,ant.,e de for mação, do 

solo ácrlco é a dessilicatização intensa. com result.,ante 

acúmulo de sesqui6xidos insolúveis CUEHARA. 1988). De 

acordo com JACKSON C1964). em cOl'ldições de boa drenagem 

há perda de s11ica e enriquecimento de argilas em óxidos 

hidratados de alumlnio. titânio. ferro e manganês. 

Predominam nos solos os óxidos crist,alinos de ferro 

Chematita ). junto com gibbsita. caulinita e vermiculit.,a 

cloritizada com mica. 

A f'ormação de um solo ácrico resul ta numa 

argila cujo lndice kr- Cl'elação silica / 

sesquióxidos) é bastant.,e baixo. 

2.7.4. Ocorrência 

A ocorrência de solos ácricos é maior em 

regií:Ses localizadas próximas ao Equador. onde as 

condiçê)es de temperatura mais elevada e maior indice 

pluviométrico favorecem o processo de lnt.,emperismo. 

Mesmo nos trópicos. os solos ácrJcos são 

raros e encontrados em paisagens antigas da Áf'rica. 

Ãsi a. Austr ál i a e Amér i ca do Sul. El es podem também 

ocorrer em paisagens mais recent.,es. em solos oriundos de 

rochas básicas altamente int.,emperizadas CUEHARA. 1988). 
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OLIVEIRA & PRADO (1987) não conseguiram 

estabelecer uma relação consistente el"1tre ál~eas de 

ocorrência de solos ácricos e os elementos da paisagem. 

Contudo, estes solos foram observados apenas nos l~elevos 

muito pouco ondulados. registrando-se as maiores 

express~es territoriais nas cotas mais baixas. nunca 

ultrapassando de decli ve. Os mesmos autores 

contabilizaram 74264.5ha ou 26% do total da quadrlcula 

de Ribeirão Preto como solos ácricos (sozinhos ou 

associados). Esta região. composta basi camente pOl~ 

Latossolos Roxos e Latossolos Vermelhos Escuros. 

comporta uma extensa área agricultável. onde se destaca 

a cultura da cana-de-açúcal~ CBARBIERI et alii. 1985a e 

1985b) . 

Na regi ão de Gual1~ a • OLI VEI RA s PRADO C 1 992) 

l~eglstl-al-am 95200ha de solos ácricos. correspondendo a 

latossolos !'OXOS e latossolos val~iação Una. Esta área 

representou a maior ocorrência de latossolos ácricos até 

então mapeada no estado de São Paulo. Os aut.ores 

acredi t.am que a mesma tendêl"1cia deva cont.inual~ pelas 

áreas c Ol"1t i guas ~ 

superficie 1"10 nOl'te 

Mi nas Gel' ai s . 

constit.uindo 

do est.ado de 

assim uma 

São Paulo e 

grande 

sul de 



84 

2.7.5. Atributos fisicos e químicos 

Os solos ácr i cos são r as uI tado de intenso . 
processo de intemperismo. Devido a isso. são normalmente 

prof'undos. atingindo espessura de vários metros. 

variando de argilosos a muito argilosos. sendo bastante 

f'riáveis e com f'raco desenvolviment.o de macroest.rut.ura 

no hOl'izont.e 8. 

A dif'el'enciação ent.re horizont.es é pou~o 

n1tida. sendo dif'lcil separá-los sem que haja alguma 

arbitrariedade na demarcação dos limites. 

OLIVEIRA e PRADO (1987) citam que quando se 

determina a text.ul'a de campo de lat.ossolos l'OXOS 

ácricos. dá-se a sensação de porcentagem elevada de 

ai' ei a gr assa. sendo necessár i o mani pul al~ bastante a 

amostra para que os microagl'egados sejam desf'ei tos. Isto 

acontece. segundo PARAMANANTHAN e ESWARAN (1980). devido 

à presença de est.rutura micropédica no horizonte 82 de 

oxissolos. que lhes conf'ere microest.rut.ura .fol'te. Os 

autores complement.am que atribut.os de est.rut.ura e 

consi stênci a são mai s bem expl i cados em. oxi ssol os 

aI tament.e i nt~emper i zados. como os áCl' i cos • j á que os 

graus dest.as propriedades parecem est.ar relacionados com 

o grau de int.emperização e o teor de f'el'ro livre no 

solo. 

LIMA (1988) af'irma que a est.rutura 
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micropédica está bem expressa no hOl~izonte B de 

1 atossol os roxos. latossolos vel'melhos escul'OS. 

latossolos ~erri~eros e latossolos variaç~o Una da 

região sudeste do Bl'asil. sendo menos evidente em 

la"Lossolos vel~melhos escuros "Lex"Lura média da mesma 

região. A microest.ru"Lul'a ~or"Le. mas ext.remamen"Le ~ina e 

granular. pode ser obsel'vada apenas através de lentes ou 

microscópios ópticos (ESWARAN & TAVERNIER. 1980). 

Todos estes atributos fisicos caracterizam a 

mai Ol~ i a dos solos ácr i cos. mui to embor a se tenha noti ci a 

de podz6licos vermelhos-amal'elos ácricos e latossolos 

variação Una textura média (OLIVEIRA et alli. 1991) que 

constituem. entretanto. uma minoria. 

Quimicámente. a principal característica dos 

solos ácricos é a baixa retenção de cátion.s que possuem. 

UEHARA (1988) cita que existem muitos solos com carga 

variável. mas apenas poucos deles são ác!'icos. 

Nos matel'iais ácricos. a diferença entre PCZ 

e pH é bastante pequena. Deste modo. usando as equaçeies 

1 e 2:. t:?bsel' va -se que a densi dade de cal' gas CO') t.ende a 

ser também pequena. A pl'oximidade dos valores de PCZ e 

pH acontece porque os 6xido. que se acumulam ap6s a 

il"'ltensa dessilicatização apl'esentam altos valores de 

PCZ. entre 7.6 e 9.0 CBELL & GILLMAN. 1978). 

Em mui tos casos. o valor de PCZ supel'a o 

valor de pH do solo. con~erindo a ele um balanço 



posi~ivo de carga CMEKARU s UEHARA. 1972). Nes~as 

si~uaçBes. o solo passa a a~uar predominantemente como 

~rocador de ânions. ou seja. a capacidade de ~roca de 

âr'lions CCTA) supera a capacidade de ~roca de cá~ions 

C eTC) . o f'el"lÔmenO de r ever sã:o de car ga ocor r e quase 

sempre em prof'undidades maiores que SOcm. pois nesta 

condição a ma~éria orgânica. cujo PCZ é bas~ante baixo 

C2:; 2. O). pra~icamente não a~ua CUEHARA. 1980). Além 

disso. a superf'icie especif'ica CS. E.) dos ma~eriais com 

propriedades ácricas é bem menor que aquela de ma~eriais 

menos in~emperizados CUEHARA. 1978). A eq. (6) reune 

~odos es~es a~ributos CUEHARA. 1988): 

CTCe = O' x S. E ...•..•••.•.•••••.••• ~ •• (6) 

A bai xa c apaci dade de t.. oca de cá t.i 01")S· é 

resul~ado. por~an~o. dos baixos valores de O' e de S.E .. 

densidade 

elet.r61i~0. 

Volt.ando 

de cal~gas 

à 

é 

eq. (1). 

f'unção da 

observa-se que a 

concent.ração do 

Desse modo. es~a concent.ração deve seI' 

pequena nos solos ácr i cos. a f'1 m de at.ender a exi gênci a 

de capacidade ef'et.iva de ~roca de cát.ions menor ou igual 

a 1.!3meq / 100g de argila. Ist.o é result.ado do in~enso 

pr ocesso de 1 i xi vi ação que ocor r eu ao longo do t.empo ~ 

acarretando uma grande lavagem de cátions básicos ao 

longo do perf'il. gerando uma mat.riz coloidal com pequena 
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quantidade de 10ns retidos CUEHARA. 1988). 

Outra caracterlstica bastal'"1te intEll~eSsante 

dos solos ácricos são os teores baixos de aluminio 

trocável. o que é resul t.ado da nat.ureza essencl aI mente 

oxidica destes solos (OLIVEIRA s PRADO. 1987). A virtual 

ausência de aluminio em profundidade é um fator positivo 

dos solos áCl~icos em relação aos solos álicos. quan.do 

eles são comparados em termos de fertilidade. 

2.7.6. A~teraçê5es devidas ao ma.n..ejo 

Apesal- do bai xo potenci aI nutr i ci onal. os 

solos ácricos respondem bem ao manejo, apresentando 

elevados gal,hos de produti vidade quando conduzidos de 

maneira corret~. OLI VEI RA s PRADO ( 1 987) compal' ar am 

amost.ras sob veget.ação natUl-al e sob cultura na região 

de Ribeirão Preto. concluindo que pl'incipalmente nos 

, 2+ 2+ cul ti vos com cana-de-açucal- os valores de Ca e Mg na 

camada subsuperficial aumentaram em pl-ofundidade. Quando 

isto aconteceu. algumas áreas bem próximas ti veram seus 

solos cl assi f i cados de manei r a di fel- el,te aquele sob 

mata foi mapeado como Acror"lhox na classificação 

amel-i cana. enquant.o o outro. cul ti vê.do há vários anos. 

foi classificado como Haplor"lhox. Este fenÔmeno. 

definido como eutl' of i zaç ão. é cont.emplado 

classificação americana (SOIL SURVEY STAF"F", 1990) • 
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através do l'adical EUt.l~ic (exemplo Eutr i c AC1~ udox) . 

As pesquisas em manejo de áreas com 

propriedades ácricas são bastante escassas, embora se ., 

reconheça que é de ~undamental importância. entre outras 

práticas, o aumento do teor de cátions trocáveis em 

pro~undidade Cvia calagem, gessagem ou ~ertilizaçeies). 

Além disso, é interessante a manutenção ou até o aumento 

do teol~ de matéria ol~gânica. que funciona como 

~ornecedora de nutrientes e geradora de cargas 

negativas. Porém, há uma dificuldade muito grande. 

pr i nci paI mente em ter mos económi cos • de se aumentar o 

teor de matéria orgânica em profundidade CGILLMAN. 

1984) . Se isto f'osse possi vel. ha ver- i a di mi nui ção no 

PESN. com consequente aumento na densi dade super ~ i ci al 

de carga. 

Out.l~as agricolas podem também 

provocar um decréscimo no PESN HINGSTON et alli (1967) 

encontr aI' am que ânions adsorvidos especificamente 

Csilicato e f'luoreto) diminuiram o PESN de óxidos de 

ferro. WANN e UEHARA (1979), num experimento de 

incubação em laboratório, obt.iveram um decréscimo no 

PESN de um oxissolo após adição de fosfat.o. GILLMAN 

(1986), tl- abal hando com um Tr opepti c Haplorthox. 

quantificou a queda de uma urüdade no valor de PESN para 

cada 100ppm de 

MORRI SON C 1987) , 

P di sponi vel . Segundo GANGAIYA 

estes ânions tornam a super~icie 

& 

dos 
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co16ides mais l"legati va quando ocorre a adsol~ção sendo 

+ que. c,omo conseqüência disso. mais ions H são exigidos 

pelo sistema. diminuindo assim o valor do PESN. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Escolha dos solos 

Amos'lras de 'lerra foram es'ludadas a duas 

profundidades. sendo uma superficial. no horizon'le A CO 

- ZOcm) e ou'lra mais profunda. na maior express~o do 

horizont.e B. A escolha dos solos baseou-se em 

1 evan'lamen'los pedo16gi cos 1~ eal i zados por OLI VEI RA e MENK 

C 1 984)" CLI 'leI RA ri", I"RADO C 1 987 e 1 992) . Os solos e os 

respec'livos municipios. :foram os seguin'les: 

Terra Roxa Es'lru'lurada CTE) - Ribeir~o Pl~e'lo 

Lat.ossolo Roxo eutl~ó:fico CLRe) - Campinas 

Lat.ossolo Roxo ácrico CLRác-Rib) 

Lat.ossolo Roxo ácrico CLRác-Gua) 

Lat.ossolo variaç~o Una ácrico 

argilosa CLUác m'larg) - Miguelópolis 

La'lossolo variação Una 

argilo-al~enosa CLUác argare) - Guaira 

Ribeir~o Pl~e'lo 

Guaira 

t.ex'l ur a mui 'lo 

áCl~ico t.ext.ura 
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3. 2. Aná~ ises q1J.f..micas. f!sicas e min$oral.6eicas dos 

so~os 

"A melodologia tol semelhanle à ulilizada no 

Inslitulo Agronómico de Campinas (CAMARGO et alii. 

1986) . 

3.2.1. Aná~is$os Q'uím.icas: tOl~am delerminados os 

seguintes alribulos: 

a) Carbono orgãnico . (%C): oblido pela 

oxi daç~o da ma lél~ i a or gâni ca do solo com sol uç~o de 

dicromalo de polássio em presença de ácido sultúrico e 

li lul ação do excesso de di cl-omalo com sul falo tel-roso 

amoniacal. 

b) Cátions trocáveis (Ca, Mg~ K e Na): 

exll' ação dos el emelit.os li' ocá vei s com sol ução nor mal de 

acela t.o de amólii o pH 7. O e det.el' mi nação de seus leor es 

no exlralo. 

c) pH em H2 0 e em KC1: relação lerl-a-solução 

1:2.6 e oblenção dos valores alravés da medida da 

variação do polencial em um elelrodo de vidro com a 

vaI' i ação da a t.i vi dade hi dr ogeni ôni ca da sol ução em que 

ele eslá mergulhado, usal)do um elelrodo de reterência .. 

d) Ferl'o e alullúnio livres (Fe
DCB 

e Al
DCB

): 

em meio lamponado (bicarbonalo pH 7.3). terro e alumínio 

tor am r eduzi dos pelo di li oni to de s6di o e compl exadbs 
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pelo citrato de sódio. pel'manecendo em soluç:iío. 

e) Ferro e Alumínio amorfos (Feox e Alox): 

obti dos por sol uhi 1 i zação do fer r o/aI umi ni o amor fos em 

ácido oxálico e seu sal de amÔnio. 

f) Teores totais de óxidos (SiOz,. FezOs, 

Alz03, TiOz): obtidos após ataque com ácido sul:fúrico. 

Após as determinaç~es citadas. obtiveram-se 

os seguintes valores: 

Soma de bases (S8) ::: Ca + Mg + K +·Na 

Capacidade de troca de cátions efetiva 

(CTCe) = SB + AI 

Capacidade de troca de cátions total CCTCt) 

= CTCe + H Cextl'aido com acetato de cálcio NOl'mal pH 7) 

Porcentagem de saturação por bases (V%) = SE 

x 100/CTCt. 

.t..pH = pH KCl - pH HzO 

indice ki ::: ( S10z/60) / AlzOa/l02) 

indice kr = ( S102/60 ) / [( A12Q}/102 ) + 

(FezOa/160 )] 

Retenção de cátions CRC) ::: CTCe x 100 / 

porcentagem de argila 

3.2.2. Aná~ises físicas 

a) Análise granulométrica: pelo método da 

pipet.a. 
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b) AJ'gila dispel'sa em H2 0 (ADA.): agitaç~o de 

10g de terra fina (seca ao ar) com água destilada. 

durante dezesseis horas em agi tador I'otati vo a 30 rpm. 

com dete!' mi naçã:o do tempo de sedi rnentaçã:o e obtenç~o de 

ali quotas. de manei r- a sernel hante àquel a uti 1 i zada par a 

análise granulométrica. 

c) Superficie especifica (SE) . . empregou-se 

o método utilizado por CIHACEK s BREMNER (1979). baseado 

na técnica da I'etenção de· éte!' mor'loe'l11 i co do 

etilenoglicol CEMEG). proposto por HEILMAN et ali! 

(1965), Em lugar do pI'é-tra'lament.o das amostl'as com 

pent6xi do de f6sfor o (P205). pai' a r et! l' ada de água. foi 

f'ei ta secagem das amostl'as em est.ufa por 24h â. 110°C. 

confor me RATNER-ZO~1AR et aI i i (1983). 

Para retençã:o do EMEG. amostras com o 

di spostas em di ssecador de 2:5cm de di âmetr o contendo 

CaClz e mal"'ltidas por trinta minut.os. A seguir foi 

... adicionado leI'ltamente 1ml de EMEG em cada amostl'a. que 

el' a novamente colocada em di ssecado!' I i gado a uma bomba 

de vácuo. onde era aplicada pressão de 0.25mm Hg por 45 

minutos. Foram efetuadas pesagens de 4 em 4h. 

intercaladas pela aplicaç~o de vácuo. até que o peso 

ficasse constante (diferença inferia!' a O. 002g). As 

determinaçe5es foram feitas em triplicata. A superfície 

especifica da amostl'a de terra. em metros quadrados por 
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grama, foi calculada da seguint.e maneil~a 

SE = C g EMEG / g t.erra ) / 0.000266 

d) Teores de água no solo -. obt.idos a 

t.ensi:)es de 0.3 C Uo,s) e 16 a t.m C Ui5) • Foi t.ambém 

calculada a Água Disponi vaI (AD) definida como a 

di fel~er'lça ent.re Uo,a e Ui.!:>. 

3.2.3. Aná~i.se m.i.n.ero~6sica qua~itativa: realizada 

em amost.l~as de argila previament.e t.rat.adas para 

el i mi nação de ma t.ér i a ar' gâni ca e 6xi dos de fel' r- o. com 

auxilio da difração de raio X nas amost.ras sat.ul~adas com 

~ + 
Mg , glicoladas t e nas sat.uradas com K e submeU.das às 

t.emperat.uras de 26. 350 e 650 Q C. 

3.2.4. Aná~ise m.i nera ~ óSi ca quant i tat ivct: 

caulir'lit.a e gibbsit.a fOl~am quant.ificadas at.ravés da 

Análise Tél~mica Diferencial CATD) na rl~ação argila 

deferrificada ( duas extrações com ditionito-citrato-bi-

carbonato de sódio) . amostras de argila 

defel~l~ificada. isent.as de mat.éria orgânica e saturadas 

com Mg. foram mistul~adas com AlzOs calcil"lado na. 

proporção de 1: 3 para TE e LUác argare. e 1: 7 para os 

demais solos. 
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3.3. Determ.inaçf1o do PESN CPonto de Efei to Sa~ ino 

Nu~o): foi utilizado o método da titulação da amostra 

com e a t.rês diferent.es concent.raçeses de 

elet.r6li t.o. Quando o pH se igualou ao PESN, o valor da 

carga liquida t.ornou-se indepel"'l.dente da concentl~ação 

salina. e ai as curvas de titulação se int,ercept,aram. 

Ant,es da det,erminação das cUl~vas de 

t,i t,ulação pot,enciomét,rica. as amost,ras foram lavadas com 

HCl 0.1 N • na pl~ opor ção de 2:. 6ml do· áci do por gl~ ama de 

t,erra. com a finalidade de remover as bases t,rocávei.s. 

Após isso. as amostras fOI'am lavadas com água destilada 

at,é completa remoção do cloreto. sendo feit,os t,est,es com 

AgN03 0.1N. at,é que não se formasse mais o precipit.ado 

branco (AgCl). As amost.ras foram então secas ao ar e 

guardadas para posterior utilização. 

Quatro gramas de cada amostra f'oram 

colocados em 24 recipientes cilil"'l.dl'icos de plástico. com 

capacidade de 30ml. Foram utilizadas quanti dadl"::'s 

apropriadas de KCl iN. HCl O.iN. NaOH O.iN e água pal'a 

se obter em as sol uçe5es de KCl O. 1 ~ 0.01 e 0.001 N • cada 

uma delas com variados teores de ácido ou base. 

Adicionaram-se. então. 20ml de cada uma destas soluçe5es 

I)OS 4g de terra anteriol'mente pesados. As amostras foram 

manti das t,ampadas e agi tadas ocasi onal mente. Após 24 

hor as de equi 1 i bl' i o. foi fei t.a a úl t.i ma agi t.ação e. 

trinta mil)utos depois. o pH foi medido em peagâmetro 
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digital. As det.el~minaçe5es foram feit.as em t.riplicat.a. 

+ -A quant.i dade de H e OH adsol~ vi da pel a 

amost.l-a de t.el-l~a. num dado vaI OI' de pH. foi considerada 

i gual à quant.i dade de mi 1 i equi vaI ent.es de HCI ou NaOH 

adi ci onada à suspens~o menos a quant.i dade exi gi da de 

áci do ou base paT a t.r azer 'o mesmo vaI ume e à mesma 

concent.raç~Çl de HCI. sem a amost.ra de t.erl-a. ao mesmo 

valor de pH. o PESN foi considerado o pont.o de 

int.ersecç~o das CUI'vas de t.it.ulaç~o obt.idas na pl'esença 

das tl~d>S concent.rações de KCI. 

AI gumas consi dei' ações mer ecem ser t.eci da.s 

sobre alguns aspect.os da met.odologia est.udada: 

a) e int.eressant.e o uso de KCI como 

eletr6U. t.o. pois assim segue-se a orient.aç~o de SPOSITO 

( 1981 a). na qual um dos modos de se obt.er o valor de 

PESN pI'óximo ao PCZ é utilizar um eletrólito 1: 1 cujos 

10ns t.enham raios hidrat.ados parecidos e sejam capazes 

de serem adsol'vidos de fOI-ma I.ão especifica. ou seja 

const.it.uam um elet.r61it.o do t.ipo indiferente. 

b) As leit.uras de pH foram feit.as após 24h 

de equilibrio entl'e as soluções ut.ilizadas e as amost.ras 

de terra. pois neste intervalo de t.empo as amostras com 

baixo teol' de matéria orgâ.nica já teriam ati ngido o 

equilíbrio. enquar'lto aquelas com aI tos teores ainda não 

teriam SOfl'ido processo de oxirreduç~o em intensidade 

suficiente pal~a afetar os valores de pH. que podem 
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aumentar. no per i odo e'n"t,I~e 24h e 72h de equi 1 i br i o. em 

até 0.6 unidade nas concantraç~es bem diluídas do 

al atl' 61 i t.o uti 1 i zado (SI QUEI RA et. al i i. 1990b). 

c) Neste t.rabalho foi ut.ilizada relação 

terra: solução de 1:6. RAIJ (1971) test.ou várias relaç~es 

(1:1. 1:2. 1:6 e 1:10). concluindo que as diferenças 

entre leitul"'as al~am pequenas, t.endo então utilizado a 

relação 1: 5 por conveni ênci a de cál cul os. Out.ros 

tl~abalhos apresentam algumas relaç~es bem dist.ant.es da 

médi a. tal como o de HENDERSHOT ( 1 978) que ut.i 1 i zou 

20ml de NaCl por gl~ama de t.erl~a. mas const.i t.uem mi 1"'101' i a, 

dai o valor que se escolheu represent.al' um valol' médio. 
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4. RESULTADOS 

Como os solos ácl. ... icos ainda são est.udados 

com pouca f'reqUência, apresel"'!t.am-se a seguil.... análises 

químicas, l~isicas e mineralógicas, com a finalidade de 

caract.erizá-Ios com cel"t.o det.alhe> par-a per-mi t.il' 

compal'ação mais clara ent.r'e eles e out.ros solos não 

áCl.'icos est.udados nest.e t.l'abalho. 

4.1. An.á~ ises qv.im.icas 

Alguns l. ... esult.ados 

apresent.ados nas t.abelas 1 e 2. 

da análise química são 

Observa-se na t.abela 1 que a í~e1 ... t.i1idade 

nat.ural dos solos é bast.ant.e baixa, com exceção da Tel'l"'a 

Roxa Est.rut.urada e do Lat.ossolo Roxo eut.rófico na camada 

supel.'ficial. A porcent.agem de sat.uI'aç:ão pOI' alumínio nos 

hOl'izont.es subsupel'ficiais é nula em t.odas· as amost.ras, 

com exceção' do LUác mt.arg, onde at.inge 67%. Nest.e solo, 

difel.'ent.ement.e dos out.ros, a correção do t.eor de AI em 

profundidade seria prática obrigat.óI'ia, devido aos 



Tabela 1. Alguns atributos químicos dos solos estudados 

AlllOstra Prof. C pH .6pH Ca 119 K Na, H AI li RC 
(em) m· H20 KCl 1N 

------------- meQ/I00g % meql100g arg 

( 
TE 0-20 2,6 5.7 "~8 -0,9 7,4 2,8 üp36 0,02 5~9 1\2 63 13,1 

75-95 0,7, 6,0 . 5,3 "0,7 3,8 1,5 O,Ob 0,02 2,7 0,0 67 7,7 

lRe 0-20 1, 7 ~ 6,0 5,3 -1,0 2,5 1,2 0,14 0,10 3,3 0,1 53 6J 7 

BO-100 0,5 6,3 . 6,3 0,0 1,0 0,5 0,02 0,09 0,9 0,0 65 1,7 

lRác-Rib 0-20 2,0 6,4 5,5 -0,9 4,0 1,7 0,58 0,01 3,0 0,0 68 10,5 

100-180 0,5 5,3 5,6 +0,3 0,4 0,4 0,02 0,00 1,4 v,l) 37 1,3 

lRác-Sua 0-20 2,5 5.1 4,3 -O,S 1,3 1,3 0,16 0,00 6/1 0,4 27 4,5 

100-15ú 0,6 5,1 5,5 .0,4 . 0,0 0,1 0,02 Ú,ÚO 1,7 0,0 7 0,2 

luác mtarg 0-20 2,4 4,9 4,2 -{),7 0,8 0,8 0,25 0,01 5,7 0,6 24 3,9 

90-110 0,8 5,1 5,0 -0,1 0,0 0,0 0,04 0,01 2,2 0,.1 2 0,2 

luác argare 0-20 1,6 " 4,6 4,1 -0,5 0,3 0,3 0,14 0,00 3,6 0,6 15 3,8 

40-60 0.,6 5,1 5,7 +O/J 0,0 0,1 0,19 0,01 1,1 O!O 21 0,7 

c,L 
V.) 
'O 
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Tabela 2. Teores de óxidos após ataque sulfúrico, índices ki e kr e fator Fe203/Ti02 

Amostra Prof. Si02 A1203 Fu2G3 Ti02 Ri kr m03 
(em) 1- Ti02 

TE 0-20 18,6 16,7 27,0 7,7 1,89 0,93 3,5 

75-95 20,0 19,5 2B,4 7,1 1,74 0,90 4,0 

LRe 0-20 9,9 18,6 24,6 9,1 0,90 0,49 2,7 

80-100 11,3 19,8 25,4 8,4 0,97 0,53 3,0 

LRác-Rib 0-20 10,7 19,5 32,0. 10,8 0193 0,46 3,0 

100-180 10,0 19,5 34,1 10,6 0,87 0,41 3,2 

lRác-Gua 0-20 7,9 22,3 25,6 B,5 0,60 0,53 3,0 

100-150 B,6 22,3 27,0 9,2 0,66 0,37 2,9 

luác mtarg 0-20 10,0 19,5 19,5 B,l 0,87 0,53 2,4 

90-110 11,4 19,5 19,9 9,1 0,99 0,60 2,2 

Luác argare (1-20 5,4 9,1 6,6 2,7 0,98 0,69 2,4 

40-60 7.1 12,5 9,6 4,0 0,97 0,65 ?l4 

maléficos e:feit.os que est.e element.o produz no sist.ema 

.,. l'adicular das plant.as (CAMARGO e FURLANI, 1989). 

Em t.odos os lat.ossolos est.udados, os l..pHs 

dos horizont.es B est.i veram próximos de zel'O ou, em 

algumas amost.ras, como LRác-Rib, LRác-Gua e LUác 

al'gare, at.ingil'am valores posit.i.vos. Nest.es casos, os 

pHs em KCl iN f'ol'am superiores aos valores de pH em H20, 

indicando uma Cal'ga liquida posit.iva do solo. Est.a 

l.'evel.'são no balanço de cargas, ou seja, o pl.'edomínio das 
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caJ."gas posit..ivas: sobl"e as: negat..ivas:, em profundidade.. é 

t..1pica de solos alt ... ament..e int..empel'izados como os: 

áCl'icos:, t.ant.o que os valores nulos ou pos:l t..i vos: de 1\.pH 

apareceram em amost..l'as cujo indice ki. foi bast.ant.e baixo 

(menol~ que 1,0).. como most.l'a a t.abela 20 

Os baixos valores: de ret.enção de cát..ions que 

apal'ecem na t.abela 1 acent..uam o efeit.o marcant.e que o 

cal'át.er ácrico t.em na fert..ilidade dos solos en~ 

profundidade. Not.a-se que a R.a. do horizont.e B dos 

lat.ossúlos ácricos diminuiu de 5 (LUác al"gal'e) a 22 

vezes <LRác-Gua) em l'elação ao horizont..e superficiaL 

Nest.es dois solos e no LUác mt.arg a soma de bases 

at.ingiu valores menores que 0,3meq ./ iOOg de argila. 

No horizont.e B do LRe a ret.enção de cát.ions 

foi. bem baixa (1 .. 7), chegando pert.o do limit.e pal'a 

classificá-lo como áCl'ÍCO (i,5meq ./ iOOg argila). Esi. .. e 

solo, embora eut.rófico, possivelment.e apresent..e reversão 

de cal'ga a pl'ofundidades maiol'es que 1,Om .. vist.o que na 

camada B, de 80 a 100cm, o ..6.pH foi igual a zer-o, ou 

seja, o pH em KCl igualou-se ao pH medido em HzO. O 

mesmo pode-se dizel' do LUác mt.arg, pois a 1,Om de 

profundidade o ilpH foi bast..ant..e pequen.o {-O,D. 

Os valol'es mais alt..os de ki. foram da TE, 

indicando est..ádio menos avançado de int..emperismo (t..abela 

2). Dent..re os lat.ossolos, o menOl' valor foi o do 

LUác-Gua, est..ando as out.ras amost..ras com valores 
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pl"óximos de 1,0 .. o que mostra o pl"edominio de caulini ta 

e sesqui6xidos de Fe e AI n.a fração al'gila dest.es solos. 

A classificação dos solos, de acordo com RESENDE s 

SANTANA (1988), baseada nos valores de ki. e kr.. é a 

seguinte: 

TE: caulini t.ico não sesquioxidico (ki. > O .. 75 

e kr > 0,75). 

LUác-(3ua: gibbsi t.ico sesquioxidlco <ki. :S 

0,75 e kr ~ 0,'75). 

demais caulini t.icos sesquioxidicos (ki. > 

0,75 e kr ~ 0,75). 

Valor'es da l"elação FezOa/TiOz indicam o 

erei to da drenagem na coloração dos lat.ossolos val'iação 

Una. Segundo OLIVEIRA et. a111 (1991).. relações baixas 

sugel"em condições de drenagem de:ficient.e, pois os t.eor·es 

de Fez03 val'iam mais que os de '.noz, cuja resistência ao 

pr·ocesso de l"ectução é maior. Nos solos est.udados, os 

menores valOl"es (em t.ol"no de 2,4) :foram dos dois 

lat.ossolos val"iação Una, cujas mat.izes foram iguais ou 

mais amareladas que 4YR. Pal'a os demais solos, a relação 

est.eve pl"óxima de 3,0. 

Na t.abela 3 encont.ram-se os valores de' :fe:r'r'o 

e alunúnio livres e amol':fos. Em relação ao ferro, mais 

da met.ade (55%) do t.ot.al est.á na :forma livre, enquant.o 

as formas: amorfas respondem, em média, por apenas: 4% do 

t.ot.al. int.eressant.e not.ar que est.a proporção 
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Tabela 3. Teores de ferro ealullIínio livres (DCBI e amorfos (OX). Os valores entre parênteses 
. cor respondem à porcentagem em rel8ção ao ferro ou alumínio totais 

Amostra 

TE 

lRe 

lRác-Rib 

LRác-Gua 

I.U~c mtarg 

lULÍc argare 

Prof. 
(CI1I) 

0~20 

75-95 

0-20 

80-100 

0-20 

80-100 

0-20 

100--150 

(1-7.0 

90-100 

0-20 

40-60 

FeIDCB) 

15,0 (55) 

15,0 (53) 

12,B (521 

15,0 (59) 

16,4 (51) 

18,5 (54) 

14,3 (56) 

14,3 (53) 

U,4 (~R) 

12,1 (á1) 

3,9 (59) . 

4,3 (45) 

Fe(OX} Al(DCB) Al(OX} 

1,2 (4) 2,3 (14) O,B (5) 

1,4 (5) 2,1 (11) 0,7 (4) 

1,1 (4) 3,1 (17) 0,7 (4) 

1,3 (5) 2,6 (13) O,S (4) 

1,3 (4) 2,6 (13) 1,0 (5) 

0,9 (3) 2,1 1111 0,7 (4) 

1,5 (b) 3,1 (14) 0,8 (4) 

1,4 (5) 3,4 (15) 1,0 {4} 

O:R (4) 3,1 (lb) 0,9 (5) 

0,7 (3) 2,9 (15) 0,9 (5) 

0,2 (3) 2,2 (24) 0,6 (7) 

0,2 (2) 3,1 (25) 0,8 (6) 

mant.eve-se para t.odos os t.ipos: de solos .. independent.e do 

t.eoI' de ferro ext.raído após at.aque sulfórico. No caso do , 

alum1nio, ent.l'et.ant.o, a t.endência não se mant.eve, pois 

enquant.o a média das formas livres foi 16% do t.ot.al, o 

LUác al'gal"e apresent.ou valores bem maiol"es, ou seja.. :24% 

na camada superficial e 25% no horizont.e B. Para o Alox, 
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os valol'es nes~e sol!:.> f'ol'am. t.ambém um pouco SUP€:H"iOl'es 

('1% e 6%) em relação à média (5% do t.ot.aD. 

4.2. Anál Lses f!sLcas 

Os resul t..ados das análises :fisicas 

enconf .. ram-se na ~abela 4. 

U~ilizando o 1:.l'iângulo ado1:..ado pela 

Sociedade Brasileh.'a de Ciência do Solo (KIEHL, 1979), 

de:finiI'am-se as classes 1:. e ,ct. til' ais das 

es1:..udadas. Observa-se que a maioria enquadrou-se na 

classe aI"gila pesada. A exceção :foi o LUâc argare.. cuja 

classe foi ar-gila arenosa. 

As quant.idades de argila. dispersa em. água 

diminuÍl'am bas~an~e em profundidade.. pl"incipalmente no 

caso dos la'toss:olos:, cujos 1:.eo1"es de ADA val"iaram de O a 

2% no h01"izon'te B. 1:: int.eressan.~e not.ar que nest.es solos 

os valores de ~pH ficaI'am pl'óximos: de zel'O nas camadas 

subsuperficiais (t.abela 1)" l"'esult.ando num pequen.o valor 

de cal"ga liquida posit.iva ou n.ega~iva.> favorecendo assi.m 

a floculação dos colóides. 

Os t.eol'es de água a 0,3 e 15at.m est.iveram 

pl'óximos de 25 e 21%, l'espect.ivament.e, com exceção do 

LUác argare, cujos valores fOl'am 50% menores do que os 

demais solos argilosos. Valores semelhant.es loram 

obt.idos por- UEHARA $: GILLMAN (19B1> par-éll o>dssolós 
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Tabela 4" Atributos físicos dos solos estudados 

Amostra Pret. Areia Silte Argila ADA UO,3 U15 A.D. S.E. 

(cm) X 
~ 

(m/g) 

~ 
TE 0-20 b 12 J!Z-- 42 27,5 20,7 6,8 61 

75-95 8 22 70 9 29,8 24,0 5,8 52 

lRe 0-20 20 13 bO 35 23,2 17,6 5,6 25 

80-100 20 17 63 O 24,2 20,6 3,6 28 

--/ lRáe-Rib 0-20 17 23 bO 34 27,3 20,8 b,S 38 

100-180 13 23 64_ 2 23,7 20,2 3,5 24 

LRác-Gua 0-20 18 12 70 43 25,6 22,4 3,2 52. 

100-150 11 16 73 2 25,4 21,5 3,9 36 

lUte Cltarg 0-20 ,28 9 63 41 23,7 20,6 3,1 50 

90';110 16 11 73 O 23,3 20,7 2,6 43 

~) lUác argare 0-20 61 4 35 la 12,6 9,6' 3,0 21 

40-60 51 4 45 O 14,0 11,7 2,3 31 

alt.ament.e int.empel"izados. Em t.el'mos de água disponi vaI, 

a maiol~ia das amost.ras apl'esent.ou baixa quant.idade 

«6%), segundo a classificação de OLIVEIRA et. alii 

(1988), sendo que soment.e as amost.l.'as supel"f'iciais da TE 

e do LRác-Rib t.i veram valor'es médios de água disponi val 

<>6%). 

Os valores de supel"flcie especifica fOl'am 
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baixos, como de se esperaI', vist.o que há 

pr'edominância de mlner-ais caulini t-icos e md.dicos na 

fl'ação al'gila dos solos. 

Na maior-la das amost.r-as, os valores de 

supel'f"icie especirica da camada superficial :fol'am mais 

alt.os que os valol'es da camada subsuperficiaI, sendo que 

a relação SE-su~eI'f1cie / SE-subsl.lperf1cie foi maior nos 

lat.ossolos roxos áCl .... icos de Ribeirão Pret.o e Gua11"a 

(1,58 e 1,44 , respect.i·vament.e). Nos solos onde a SE foi 

mai o I"" em pl'o:fundidade (LRe e LUác 81'gare), obsel'varam-se 

t.ambém os menOl .... es valores da relação %0 do hOI'izont.e A / 

%0 do horizont.e B (3,40 e 2,67 , respect.i vament.e). A 

alt.a cOl'l'elação posit.iva ent.re mat.éria orgânica e 

especifica foi const.atada por GROHMANN 

(1970). 

fOl'aJn um pouco menores que aqueles obt.idos por out.ros 

pesquisadores (GROHMANN, 1970; PAULA et. alli, 1988; 

PAULA OLIVEIRA .• 198B) em solos semelhant.es. 

Ent.ret.ant.o, deve-se considel'aJ.... que o mét.odo ut.ilizado 

para det.erminação da S.E. e os solos analisados l).ão 

fOl'am exat.ament.e os mesmos, just.i:ficando a difel'ença 

encont.l'·ada. 
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4.3. AncH ises m,Ln.era~Óen:co:s 

Nas: figuras 5, 6, 7 1 8, 9 e 10 est.ão os 

difrat.o~ramas de raio X, e na figur·a 11 apal'ecem as 

curvas de análise t.él'mica di:ferencial dos h01'izont.es 

subsuper'f'iciais dos solos. Os result.ados fOl'am 

semelhant.es~ aos obt.idos por- ANTONELLO (1978) e ANTONELLO 

et. alii (1988).. que t.rabalharam com solos da mesma 

região. A caulinit.a.. com picos a 7,2A e 3,6A, e curvas 

com l'eação endot.érmica a ± 530°C, e a gibbsit.a, com 

difrações a 4,8A e 4,.4A, e l'eação endo"térmica a ± 290°C 

foram os minar·ais: dominant.es, apal'ecendo em "todas as 

amost ... l'as:. 

Picos de vel'iniculit.a com hidl'oxila 

camadas (VHE) somen"te não aparecer'am no LUác al'gar'e" 

est.ando pl'esen:t.e em t.odas as OUt.l'as amosts·as. Como 

a:fb'ma FONTES (1990), est.e minel'al lá ident.ificado em 

picos na faixa de 14,7A quando a amost.l'a é sat.ul'·ada com 

ma~nésio e pos"tel'iOl'ment.e glicolada. Quando ela é 

sat.U1'ada com pot.ássio e depois: aquecida, há redução 

cp'adual do espaçament.o basa! para iDA, aproximadament.e. 

As pequenas quant.idades de minerais 

int.er--est.l'at.i:ficados par-ecem não afet.al' de maneil'a 

signit'icat.iva as caract.erist.icas de carga dos solos, 

conforme será vist.o mais: adiant.e, vist.o que os valol'es 

de densidade de carga e CTC permaneceram baixos mesmo na 
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K J 550"C 

K' / 350"'C 

I( 25"C 

Mg, 
glicolada 

14,7 es paçomento (Ã) 

Figura 5. Di:fl'at.ogramas de raio-X da :fl'ação argila 

de:ferl'if"icada do horizont.e B da Tel'l"a Roxa 

ESt.l'ut.ul"ada <O = caulinit.aj Gb :: gibbsit.a; VHE 

=:I vermiculit.a com hidroxila ent.l'e camadas; A = 
anat.ásio). 
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• 7,2 12,9 14,7 upoçomellto CAI 

Figul'a 6. Dif'l'at.ogl'amas: de l'aio-X da f'l'ação al.'gila 

def'erl'ificada do horizont.e B do Lat.ossolo Roxo 

eut.l,ófico (O = caulini t.a; Gb = gibbsi t.a; VHE = 
vermiculit.a com hidl'oxila ent.re camadas). 
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Figura 7. Difrat.ogl'amas de ra,h')- X da fl"'ação argila 

deferl'ificada do hOl"izont.e B do Lat.ossolo Roxo 

ácrico-Rib .Pret.o <o = caulini t.a; Gb 

gibbsit.a,; VHE = vel"'miculi t.a com hidI'oxUa 

ent.l. ... e camadas). 
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Mg, 
gticolada 
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espaçamento (A ) 

FigUl."a 8. Difrat.ograma de 1"aio-X da f1"ação . argila 

defer1"i:Cicada do horizont.e B do Lat.ossolo Roxo 

ácrico-Ooa1ra (C =caulini t.a; Oh = gibbsit.a; 

VHE = vermiculit.a com hidroxUa ent.1"e camadas; 

A = anat.ásio). 
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K,550 °C 

K ,25°C 

Mg, 
glico la da 

Mg, 25°C 

espaçamento (Ãl 

Figtll'a 9. Dif1'at.ogr·ama de 1'aio-X da fl"'ação a1'gila 

defe1'X'i:ficada do h01'izont.e B do Lat.ossolo 

val"iação Una áCl"'ico a1'giloso (C = caulini -La; 

Gb I: gibbsita; VHE = ve1'miculi t.a com 

hidl.'o!l!ila ent.1'& camadas; A := anat.ásio). 
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Figul'a 10. Difl'at.ogl'ama de l'aio-X da fl'ação al'gila 

de:feI'l'ificada do hOl'izont.e B do Lat.ossolo 

val'iação Una áCl'ico (C = 
caulinit.a; Oh = gibbsit.a; A = anat.ásio), 
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C 

LR óc- Rib, LR ác - Gua , 
Gb 

2900C 

c 

LRe 
Gb 

290 OC 

Gb 

290°C 

2B5OC 

LU óc mt org 

LU ÓC arg are 

C 

FigUl"a 11. Cw"vas de 
análise t.ér-mica dife1"encial das 

fr-ações de argila~ livres de ferro e 

sat..uradas com Mg, do horizont..e B dos solos 

est..udados (O = caulinit.a; Gb II1II gibbsit..a). 
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pl'esença de t.l'aços destes minel'ais. SKJEMST AD e KOPPI 

(1983) já haviam feit.o a mesma constat.ação num est.udo 

com 39 solos caulinl t.icos da Aust.rália. 

Nos dif1~at.og1'amas de l'aio-X apal'eCe1~am 

t.ambém picos de anat.ásio, óxido de t.it.ânio que não sof1'e 

at.aque do di t.ioni to e é ext.l'emament.e l'esistent.e a 

t.l~at.ament.os t.él"micos, pel'manecendo sem colapsal" mesmo a 

t.emperat.uras elevadas como 350 e 5!:)Q°C, ao cont.l'ál"io de 

alguns minel'ais de argila. 

A t.abela 5 mostl"a as alt.as pOl'cent.agens de 

caulini t.a e gibbsi t.a dos solos. Nos lat.ossolos 1'OXOS 

ácricos, a gibbsita l'espondeu por- quase a met.ade da 

fração al'gila def'e1"1'ificada, indicando o alt.o gl'au de 

int.empel'ismo que est.es solos apr'esentam {RODRIGUES I;'; 

KLAMT (1978). Estes valores elevados em pl"o:fundidade, 

aliados à diminuição do t.eOl" de matéria orgânica no 

horizonte B, t.erão participação efetiva na magnitude das 

cal"gas elét.l'icas destes solos. 

4.4. Curvas de ti tu~açeio potenciométrica e va~ores de 

PESN 

As figuras 12, 13 e 14 most.ram as curvas de 

t.it.ulação dos solos, com os respect.ivos pont.os de efeit.o 

salino nulo. 

Num dado valor de pH acima do PESN, a 
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Tabela 5. Composição minel. ... alóg:lca quant.it.at.i.va dos 

hOl'izont.es B dos solos. 

Amost.ra Caulinit.a Oibbsit.a 

% 

TE 57 ---------------- - -----1íL __ 

LRe 40 37 

LRác-Rib· 41 -41 -----

LRác-Oua 28 49 

LUác mt.arg 39 26 

LUác aI'" g aI'" e 37 32 

quant.idade de OH adsorvida (c31"'ga negat.i va) aument.ou com 

a concent.l'ação do ele1:. 1'" ó111:.o , enquant.o que pal"'a Va101. ... es 

de pH abaixo do PESN> o aument.o na concent.ração de KCl 

est.eve associado ao aument.o na adsol"ção de H + (carga 

posit.iva). Tais l'esult.ados eram espel"'ados e estão em 

concordância com aqueles obt.idos por RAIJ c PEECH (1972) 

e LAVERDIERE c WEAVER (1977). 

ACI"'edita-se que na camada superficial de 

todos os solos a matéria orgânica teve papel decisivo, 

pois a variação entre os valores de PESN foi bastant.e 

pequena <de 3,35 a 3,65). Segundo OILLMAN (1985).. um 

aumento de 1% no t.eor de carbono faz o PESN diminuir em 
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uma unidade .. 

Em pl'ofundidade .. o PESN aument.ou em t.odas ,,':\s 

amost.ras, com exceção da TE, cujo valor permaneceu 

const.ant.e. No LUác rnt.arg houve alguma incert.eza na 

definição do pont.o de int.el'secção das curvas, opt.ando-se 

pelo cruzament.o das duas curvas de menor concent.l'ação. 

Um fat.o int.eressant.e que mel'ece dest.aque são 

os elevados valor'es de PESN no hOl.'izont.e B dos demais 

solos (val.'iação de 5,65 a 6,15). A magnit.ude destes 

números foi pl.'ovavelmente decorl.'ência da JnenOl' 

pal"ticipação da matéria ol'gânica em profundidade e do 

efeit.o dos óxidos de ferro e alumínio, que naturalmente 

tendem a elevaI' o PESN dos solos. Para todas estas 

amostras, o PESN esteve no lado alcalino do ponto de 

titulação zero <PTZ), que é o valor de pH, em cada 

concentração de 1(01, onde não foram adicionados nem 

ácido nem base. A tabela 6 most.ra os deslocamentos do 

PESN em l"elação aos PTZs, os: quais podem também seI' 

visualizados nas figuras 12, 13 e 14. 

4.5. Os model.os de G01.1y-Chapman e Stern 

As equações (f), (2), (3), (4) e (5) foram 

simplificadas de acordo com RAIJ (1971), dan.do origem a 

novas equações: 



! 2 O 2 ! 2 I O 2 

H+ : OH- ( meq /10013) H+ I OH 
.. -1- ... 

.,._' .. 
pH pH 

8 9 

LRe LRe 
0- 20 eM 8O-IOOcm 

7 

7 
~ESN = 6,15 

8 

PESN=3,65 

4 

2 

Figura 

o 
I 

+_1- .. 

CU1'vas 

2 

5 

:5 

(meq 110013) 

de t,it,ulação 

2 o 2 
• 
I .-'-. 

da Terra Roxa 

Est,rut.ul"'ada e do Lat.ossolo Roxo eut.rófico > 

em t.rês concent.raç5es de KCI ( A = 0,1; o = 

0,01 .. o = 0,001N ). 
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pH , 
pM 

i 
7 LAdc-Rlb LR6c-Alb 

0- 20 em e 100- 190 em 

6 

T 

PESN" 5,65 

PEsta= 3,60 

4 

2 o 2 3 2 I o 2 
+ . OH- M'" I -H ~_L. ( meq 1I00g ) +-, .• OH 

pH 
pH 

6 LR óe - Gua 
8 

0- 20 em 

7 

PESN = 5,80 

6 

PESN:: 3,40 
4 

' .. 

4 
3 

b I I 
2 o 2 3 2 I o 2 

H+ I - H+ •• L. OH 'fHq/IOOg) I 
OH . .: ... 

Figura 13. Curvas de t.i t. ulação dos lat.ossolos roxos 

ácricos, em t.l'ês concent.l"3ções de KCI ( t:.. = 
0,1; CI = 0,01; o = 0,001N ). 
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0- 20 em 

PESN : 3,35 

t pH 

• 

~~--~---.---LTI----'----'I--~~ 
o 2 
• . 

f-..J-t-
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FigUl'a 14. CU1'Vas de t.it.ulação dos lat.ossolos variação 
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., .(7) 

-7 • 
== 16,6.10 .Z / 1+ (55 .. 6/c) exp <-O,039.z·1It

ó
). e_. s. (S) 

7 
- 1lJ Ô m 191,7.10 . Ó .0' ~ •• #li • • • .. • • li a Q. to • • • • • •• • " 1;Ii. C g) 

Os: pot.enciais elét.l'icos, 1lJ e 
o est.ão em 

mV ; 0', O' 
S. 2 

2 e O' em meq/cm.. c é a concent.l'ação molar do 

elet.r6lit.o simét.rico na solução em, equilib1'io e ô é dada 

em Angst.rom. Considerou-se a ausência de adsol'ção 

especifica, assim ri> = o. 

Os resultados est.ão ap1'esent.ados nas figul'as 

15, 16 e 17.. relacionando O' com !li . Det.alhes da obt.enção 
o 

dos dados são encont.l'ados no Apêndice. 

Os dados obt.idos apl'oximal'am-se mais do 

modelo de Gouy-Chapman que do modelo de St.el'n. A 

pl'incipal l'azão parece ser a forma como foi obt.ida a 

cal'ga liquida, negat.i va (em 2 lueq/cm ),. di vidindo-se o 

valor em meq/100g pela supel'f'icie especifica 
2 

(m /g). 

Como os valol'es dest.a últ.ima propriedade fOl'am baixos, a 

carga liquida (O') obtida foi mais alt.a num dado 

pot.encial, fazendo com que os dados se assent.assem 

melhor sobre a curva de Gouy-Chapman. 

Observa-se t.ambém que, em média, num mesmo 

pot.encial, os valol'es de carga liquida para a camada 

super'ficial foram maiol'es que os do horizont.e 

principalment.e na concent.ração mais elevada de KCl 

(figul'a 15). A principal razão foi a proximidade dos 

valol'es de pH do solo e PESN nest.a camada, fazendo com 
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Tabela 6. V.alores de ponto de efeit.o salino nulo (PESN) 

e o PESN em l'elação ao pont.o de t.i t.ulação zel'O 

(PTZ). 

Amostra 

TE CO-20crrU 

TE C 75-95cm) 

LRe CO-20cm) 

LRe CSO-l00cm) 

LRác-Rib CO-20cm) 

LRác-Rib C 1 00-leOcm) 

LRác-Gua CO-20cnD 

LRác-Gua C 1 00-150cm) 

LUác mtarg CO-20cnD 

LUác mtal'g C90-l10cm) 

LUác argare CO-20cm) 

LUác argare C40-50cm) 

PESN 

3,65 

3.60 

3.55 

6.15 

3.50 

5.55 

3,40 

5.80 

3.35 

4.30 

3,40 

5,05 

Posiç~o do PESN em 

relaç~o ao PTZ 

____ meq/l00g ____ __ 

1.30 lado ácido 

1,57 lado ácido 

0.25 lado ácido 

0,37 lado alcalino 

0.50 lado ácido 

0.28 lado alcalino 

0,52 lado ácido 

0.36 lado alcalino 

0.29 lado ácido 

0.39 lado ácido 

0.40 lado ácido 

0,33 lado alcalino 



63 

que o potencial elét.rico fosse baixo (eq. 2). Como a 

densidade de carga superflcial é :função de 'li (eq. 1), o 
o 

valor dest.a propl"iedade foi t.ambém baixo em 

p1'0f'undidade, principalmente para os lat.ossolos, onde a 

variação do PESN ao longo do per-fi! foi maior', 

Gouy-Chapman 
- \.2 @ 

Na 
&J -1.0 ....... ® lO 

t -0.8 
& 

li @ 
-o.e 1/" ... Stern c( 

o 
5 -0.<4 
.~ 
-l 
.;{ .0,2 

~ 
c:r o u , , I , , , , , • o 20 40 60 &0 100 120 140 lEIO 100 200 

.POTENCIAL ELÉTRtCO (mV) 

FigUl'a 15. Densidades de cal'ga liquida negat.iva de t.odas 

as: arnost.ras est.udadas, det.erminadas· nas 

CU1'Vas de KCI O,1N , em função do pot.encial 

elét.rico.< @ = hor. A e Á = h01.... B). As 

linhas sólidas l'epl'esent.am CUl'vas "teóricas, 

segw"ldo modelos de Gouy-Chápman e St.el'n. 
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1.2 @ 
Gouy-Chaprnan 

N e 
-1.0 C> 

..... @ ~O 

O- -0.8 
I) " fiE é @ 

-0.& 
@ t Stern 

<I: .. 
C ~~ a. 
;:, .0.4 @@ ,~ A. 
...J a.@ 
<I: -0.2 C~0A 
(!) 

« f}1~1 cr 
o o 

o 20 40 00 30 100 120 140 100 

POTENCIAL ELiTRlCO ( IIlV) 

FigUl'a 16. Densidades: de cal'ga liquida negat.i va de 1:.odas: 

as amost.ras est.udadas:, de1:.el'minadas nas: 

cw"'vas: de KCl O,01N , em função do pot.encial 

elét.l'ico ( @ = hOI'. A e A.. = hor. B). As 

linhas sólidas: represent.am curvas t.eóricas:, 

se~undo modelos de Gouy-Chapman e St.ern. 
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Fi{!;Ul'a 17. Densidades de cal'ga liquida ne&at.iva de t.odas 

as amost.ras est.udadas~ det.erminadas nas 

CUI'Vas de KCI O~001N ~ em função do pot.encial 

elét.rico ( @ == hor. A e A = hOI'. B). As 

linhas sólidas repr-esent.am curvas t.eóricas, 

se{!;undo modelos de Oouy-Chapman e St.ern. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Obtençõ-o das curvas de t i tu~açõ-o potencLorn.étrica 

No mét.odo descrit.o por CAMARGO et. alii 

(1986) para ob~enção do PESN at.ravés das curvas de 

t.it.ulação> há necessidade de se adicionarem i,. 2 e 3meq 

+ -de H ,/ 100g de t.el"l."a, e 1, 2, 4 e 8meq de OH / 100g de 

t.erl'a, com o empr'ego de quant.idades apropriadas de ácido 

e base. 

DUl"ant.e a confecção das figul'as 12, 13 e 14, 

not.ou-se que os cruzament.os das CUl'vas em difel'ent.es 

+ 
concent.l."ações de KCl OCOl'l'el'am ent.l'e 2meq de H e 1meq 

de OH- adicionados, t.ant.o que nest.as figuras fOl'am 

omit.idos os valores de pH l'esult.ant.es da adição de 

quant.idades mais elevadas de hidroxila. Além de est.es 

valores est.arem dist.an~es dos . cruzament.os das CUl'vas .. 

eles referil'am-se a pHs bast.an~e alt.os (ent.re 7,5 ·e 

10 .. 0), não cOl'respondendo aos valores usuais de solos 

alt.ament.e int.empel'izados, principalment.e a maioria dos 
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solos brasileil'os. Desse modo, paI'ece viável a retirada 

dest.es pont.os (4 e 8 meq de OH- adicionados /100g de 

t.el'l'a) do mét.odo, t.ornando-o mais rápido e menos 

t..l'abalhoso, principalment.e se, junt.ament.e com isso, o 

t.empo de equilíbrio ror diminuído para 24 hOI'as, como 

I'ecomenda SIQUEIRA (1990a), ao invés de 4 dias, como 

preconiza o mét.odo. 

Um it.em que mel'ece cit.ação é a di:ficuldade 

na definição do PESN nos casos em que as curvas não se 

cruzam num mesmo ponto. RAIJ (1973b) cit.a que uma 

inde:finição na posição exat.a do PESN, dent.ro de alguns 

décimos de pH, é esperada e parece não ser decorrência 

de el'ro analtt.ico. MEIJER & BUURMAN (1987) explicam que 

várias l"eações causam o deslocament..o das curvas, ent.re 

elas a mudança nas at.i vidades de H+ e OH, e o aum,en.t..o 

na dissociação da mat.éria ol'g:ânica, após a val'iação do 

pH e da concent.l'ação dos cont.l'a-ions ut.ilizados. Os 

mesmos aut.or-es advert.em que se as CUl'vas de t.it.ulação, a 

t.l'és diferent.es concent.l'ações, não se int.ercept.al'em num 

mesmo pont.o, a definição do PESN como sendo o cent.ro do 

t.l'iângulo formado pelas t.rês curvas é ext.remament.e 

alli (1980) 

ut.ilização 

Por isso, 

a ZHANG 

ARNOLD (1977), HERNANDEZ M. at. 

et. alli (1989) recomendam a 

do cruzament.o das curvas de 

concent.rações, embora WANN UEHARA (1978) t.enham 

selecionado em seu t.rabalho as duas int.ermediárias {eles 
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utilizal'2illl NaCl e CaC12, nas: concent.l'ações de 1; 0>1; 

0,01 e O>OOiN). 

5.2. Os va~ores de PESN e corre~ações 

importantes 

Os valores de PESN obt.idos nest.e t.l'abalho 

(Tabela 6) est.ão próximos aos obt.idos pOl' diversos 

aut.ol'es que t.l'abalhal'am com solos semelhant.es (RAIJ~ 

1971; MORAIS et. alli, 1976; GALLEZ, 1976; SIQUEIRA, 

1985) e most.ram-se l'azoavelment.e coel'ent.es com os t.eol'es 

de mat.érÍa orgânica (t.abela 1) e a composição 

mineralógica da fração argila dos solos, cor respondendo 

os valores mais alt.os à pl'esença de gibbsi t.a, hemat.i t.a e 

goet.it.a, e os mais baixos à caulinit.a. 

Segundo UEHARA e GILLMAN (1981), os óxidos 

exercem marcant.e influência nas caract.eríst.icas de carga 

dos solos, mesmo est.ando em pequenas quant.idades. 

GILLMAN li: BELL (1976) most.raram que um solo de t.ext.ura 

al'enosa com menos de 5% de óxidos de fer1'·o e alumínio 

apresent.ou PESN próximo de 6,0 , possivelment.e devido ao 

l'ecobl'iment.o que os óxidos fal'iam sobre as part.ículas de 

s11ica. HENDERSHOT e LA Vh.'1JLICH (1983) t.est.aram oef"eit.o 

da cobert.ura dest.es óxidos em minel'ais e amost.ras de 

solo, most.rando que os óxidos de AI alt.eram mais o PESN 

de amost.ras com alt.o poder t.ampão (Ui t.a, muscovi t.a e 
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solos com predominância de minerais 2:1).. enquant.o os 

óxidos de Fe t.em erei t.o mais pronunciado em amost..ras 

menos l'eat..ivas <caulini t..a, microclina e quart..zo). 

SAJ....'URAI et.. alli (1990) explicam que os óxidos de Fe 

parecem ocorrer como part..iculas discl'et..as sobl'e as

supel'ficies das al'gilas, enquant..o os óxidos de AI cobl'em 

t..oda superfície podendo neut.ralizaI', desse modo, algumas 

cargas originadas nest..es minerais. 

Algumas cOl'l'elações foram fei t.. as ent..l'e o 

PESN e Vál'ios OUt..l'OS at..ribut..os das amost..l'as est..udadas. 

Comparando-se os t..eores de gibbsi t..a (t..abela 6) com os 

valores de PESN (t.abela 6) obsel'va-se uma alt..a 

cOl"l"'elação Ü'" = 0,83), confirmando assim o e:feit..o da 

mineralogia na definição das car'gas em prof"undidade. 

Result.ado semelhant..e foi obtido por NASCIMENTO et.. alIi 

(1988) com horizontes subsuperficiais de quat.orze 

lat..ossolos do sul e sudest..e do Brasil. 

O PESN cOl'relacionou-se posi ti vament..e com o 

pH em KCl Ü': 0,76), de fOl'ma muit..o semelhant.e ao 

t..l'abalho de NASCIMENTO et.. alIi (1988) cujo !: foi igual a 

0,82. Est..a correlação confirma a hipót..ese de UEHARA E: 

GILLMAN (1981).. segundo a qual o PESN corresponde à 

condição de máxima est..abilidade química, havendo a 

t..endência do pH do solo em dirigir-se pal'a ele. 

A figul'a 18 most..ra a relação ent..l"e ki e PESN 

e pH KCl dos hOl'izontes B de todas as amost..ras. 
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pH KCI 

PESN 

1,8 ki 

FigUl'a 18. Variação do PESN e do pH KCl em função dos 

valores de ki., para todas as amostras na 

camada subsuperficial. 

Observa-se que tanto os valores de PESN como de pH KCl 

diminuiram com o aument.o do ki. 

No maior valol' de ki. <1,74).. o pH KCl foi 

cerca de 1,5 unidade maior que o PESN, sendo que a 

diferença entl'e eles foi diminuindo à medida que o ki. 

foi :ficando menOI.... Quando ele aproximou-se de 1,0 (valor 

cOl'respondente a solos mais int.emperizados), o PESN 

passou a ser supel'iol' ao pH KCI, most.rando um balanço 

posit.ivo de cargas em pl'ofundidade, sob condições 

nat.urais de pH. 

Os valol'es de ..6.pH <t.abela e PESN 
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apl'esental"am alt.a c01"relação (l"'= 0,85), de maneira 

semelhant.e às obt.idas por VELLOSO et. a11i
1 

(1977) e 

PEREZ (1990), demonst.r·ando que à medida que o .ó.pH se 

apl'oximou de zero at.é atingir valol'es positivos.. houve 

correspondent.e aument.o de PESN. 

5.3. A I"ll.edida da carea permanente 

A gl'ande maiOl'ia dos solos se comport.a como 

wn sistema mist.o de cal'gas, ou seja, possui tant.o cargas 

variáveis, que são dependent.es do pH e da força iÔnica 

do meio, como cal'gas permanent.es. A ut.ilização dos dados 

oriundos das curvas de t.it.ulação pot.enciomét.rica pel'mit.e 

a medida dil'e"/:.a da quant.idade de cal'ga permanent.e de um 

sist.ema m.ist.o. Segundo UEHARA e GILLMAN (1981), um 

excesso de cát.ions sobl"'e ânions no PESN indica carga 

permanent.e negat.i va, enquant.o que um excesso de adsor-ção 

de ânions indica carga pel.'manent.e posi t.i va. 

A car-ga per·manent.e {O'p} é considerada 

negat.i va se est.i ver do lado ácido do PESN e posi t.i va se 

iVELLOSO, A.C.; LEAL.. J.R.; SANTOS, O.A. Pont.o de carga 

zel.'o de. lat.ossolos caulini t.icos e lat.ossolos 

gibbs1t.icos sob cel'rado. Trabalho apr-esent.ado no 16° 

Congresso Bl'asileÍl'o de Ciência do Solo, São Luis, 

1977. 
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es1:,i vel~ do lado alcalino (GAST, 1977),. cOl'l'espondendo 

assim aos deslocamen'tos do PESN em l'elação ao PTZ, 

encont.l'ados na t.abela 6. Est.a carga . pel'manent.e é 

result.ado de subst.i t.uições isomórficas que oeor'rem na 

est.rut.ura doscrist.ais, gerando cargas negat.ivas <GAST,. 

1977) ou posit.ivas <TESSENS .s ZAUYAH .. 1982), e t.ambém em 

siUos vacant.es de mat.eriais amorIos (PARJ(S, 1967; 

ESPINOZA et. a11i, 1975). 

Apesar de PARKER et. ali i (1979) afirmarem 

que o deslocament.o do PESN em l'elação ao PTZ não é 

exat.ament.e igual à quant.idade de cargas per'manent.es,. 

pois uma pal't.e dos 10ns H+ e OH- pal't.iciparia de out.l'as 

não afet.ariam as caI.'gas elét..ricas na 

superfície dos colóides, observa-se que há 

coerência entl'e PESN e O'p <t.abela 6). 

Todas as amost.ras que t.iveram O'p negat.iva 

most.ral"am um PESN menor ou igual a 4,.30 .. enquant.o as 

quat.l'o amost.ras com O'p posit.iva <horizont.es 

subsupel'ficiais do LRe .. LRáe-Rib, LRác-Gua e LUác 

argal'e) t.ivel'am PESNs maiores que 5,60. POl~t.ant.o.. a O'p 

posit.iva est.eve present.e nas 
\ 

efeit.o da mat.él'ia orgânica 

camadas de solo onde o 

foi menos pronunciado .. 

pl'edominando o efeit.o da eaulinit.a e dos sesquióxidos. 

TESSENS .s ZAUYAH (1982) mencionam que subst.it.uições de 

Fe 3+ por Ti 4+ e Mn. 4+ na goet.i t.a, e Mn 4+ na hemat.i t.a podem 

ocorl"er nos solos, acarret.ando UJ1la cal'ga pel'manent.e 
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posit.iva. 

5.4. Efei to das careas el.étricas na dispersi':lO de 

A t.abela 4 most.rou que os valores de 81'gila 

dispel'sa em água (ADA) de t.odos os lat.ossolos diminuil'am 

quando o llpH t.ornou-se pequeno· (pr'6ximo de zero) ou at.é 

posit.ivo <t.abela n. Confol'me explica RAIJ (1971), a 

argila é complet.ament.e floculada quando o pH est.á em 

t.ol,no de 6,0 ou quando ele apl"oxima-se do PESN. Nest.e 

caso, a carga superficial é l'eduzida a wn valOl' mínimo 

e devido à diminuição na repulsão ent.l'e as duplas 

camadas das par·t.ículas de elas passam a 

int.eragir livl'ement.e, at.l'aindo-se por :for' ças de van der' 

\Ilaals .• floculando-se I'apidament.e. 

Quando o pH é baixo (manoI' que 5,0) o 

alumínio "tem um papel /--l6Culant.e, pOI' bloquear sit.ios de 

carga pel'manent.e (ES\rIARAN e SYS, 1979). GOMBEER e 

D'HOORE (197D afirmam que condições ideais pal'a 

dispel'são são baixa sat.uração de alumínio e pH dist.ant.e 

do PESN. 

GILLMAN e BELL (1976) complement.am que a 

quant.idade de ADA não pode ser est.imada pela quant.idade 

de carga líquida, pois est.a não é dist.l'ibuida por t.oda a 

massa het.el'ogênea do solo. 
) 

Segundo os mesmos aut.ores, 
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di:fel'ent.es c:::omblnações de minel'ais e mat.él'ia ol'gânica 

exigem di:ferent.es quant.idades de cal'ga para causar 

dispel'são. 

A dispersão ocorre de maneira simét.rica, 

segundo ESWARAN e SYS (1979), no lado ácido ou alcalino 

do PESN, devido ao aument.o da carga liquida posit.iva ou 

negat.iva. A presença dest.a carga liquida (que é 

negat.i va, na maio1'1a dos casos ou posi t.i va.. como alguns 

solos levant.ados por OLIVEIRA s PRADO, 1987) pl'oduz 

repulsivas que são su:ficient.ement.e gl'andes, 

pal't.icularment.e em baixas concent.rações de elet.r6lit.o; 

para sobrepol'em as :fol'ças elet.l'ost.át.icas de at.r·ação. 

Nest.e caso, ent.ão> g 1"ande pal't.e da argila permanece 

dispel'sa (GILLMAN, 1974). 

Os 'result.ados obt.idos nest.e t.l'abalho realçam 

a elevada est..abilidade dos agl'egados de solos áCl"icos e 

a alt.a corr'elação ent.l"e a por·cent.agem de argila dispel'sa 

em água e o balanço de carga dest..es solos em 

pl'ofundidade. Pode-se inferil', a part.ir dai, que nos 

" .... 
hOl'izont.es subsupel'ficiais dos solos alt.ament.e 

int.emperizados como os ácricos .. os baixos valol'es de ADA 

t.em relação diret.a com a proximidade ent.re os valores de 

pH da solução e o PESN dos solos. 
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5.5. O uso do f1pN como i.ndi.cat ivo de car60- I. íqu.i.da 

A difel'ença ent.re pH em KCl e pH em 820 t.em. 

sido mui 1:.0 usada como indicat.i \'0 de cal"ga liquida dos 

solos (MEKARU e UEHARA, 1972; BEL L e GILLMAN.. 1978; 

ESWARAN s SYS, 1979; UEHARA e GILLMAN, 1981). 

Alguns aut.ores: ci t.am que est.e uso do .ó.pH 

soment.e é possivel em algumas condições, quando há 

pl'edominância de minerais de carga val"iável (l'ESSENS s 

SHAMSHUDDIN, 1982) e valo l' de .6.pH ent.re -0,5 e +0,5 

(UEHARA i,. cit.ado pOl' SAKURAI et.. 1988). Est.as 

condições são sat.isfei t.as nos solos ácricos est.udados 

n.est.e t.rabalho, encont.l'ando-se um equilibl"io ou, em 

alguns: casos, um p:r'edominio de cal.'gas poslt.ivas sobre as 

negat.ivas nas amostl'as subsupel"f'iciais dos lat.ossolos. 

Est.a const.at.ação t.em muit.a impol"t.ância no 

moviment.o de cát.ions e ânions ao longo dos perfis, 

pl'incipalment..e nos est.udos com gesso, já que seus 

const.i t.uint.es .• 
2-

e SOIf. ' são íons que pl. ... edonilnam na 

solução .do solo <CAMARGO e RAIJ, 1989). Est.es aut.or·es: 

obsel'val"am maior ret.enção do íon sulf"a1:.o com amost.l'a 

acidulada (pH 3,7) de um lat.ossolo l'OXO áCl"ico do que na 

1.UEHARA, G. Minel'alo-chemical p~'opel't.ies of O,dsols. In: 

INTERNA l'IONAL SOIL CLASSIFICA TION WORKSHOP, II , 

Malaysia, 1979. Pl'oceedings .. 1979 .. part. I. p.45-óO. 
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mesma amost.l~a com. pH maior· (5,7), valendo l'essalt.aI' que 

no caso a cal"ga liquida foi posit..iva 

(+2,70meq/ 100~) e no segundo foi nula. 

UEHARA (1978) fez associação int.el'essant.e 

ent.re ÃpH e t.eOI'es de alumínio t.l'ocável. Segundo ele, um 

solo ácido com .6pH próximo de zero possi velment.e t,erá 

baixo t.eor de alumínio t.1'ocável, devido ao predominio de 

caI'gas variáveis, que est.ão associadas a solos maIs 

intempel'izados, onde o alumínio se encontl"a na :forma de 

óxido pouco solúvel (EL-SWAIFY e SAYEGH,. 197E)). Por-

out.ro lado, um valor negat.ivo elevado de .6pH associado 

com alt.os ni veis de alumínio é sinal da presença de 

minerais com Cé.\l'ga per·manent.e. 

Nos solos aqui est.udados, os valol."es de ilpH 

enl profundidade fox'am pequenos, às vezes posi't.ivos, e os 

teores de alumínio baixos. Ist.o t.em 

impOl't.âI1Ci<::l mui t.u no Hi."':u U:~ ju, pohs os 

ácricos 

exemplo, 

I'equerem menOI' quant.idade de 

do 

calcál"io, 

para cOl'rigil' sua acidez, que um 

uma 

6iúlúS 

pOI' 

solo 

mont.morilonit.ico com uma mesma soma de bases, por·ém com 

maiores teor'es de aluminio t.l'ocável {UEHARA e GILLMAN, 

198D. 
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5.6. Carac terizQ.çãO dos óxidos de ferro e O'.l. -uITtinio 

e s-ua inflv.gçn.cia em. di-ve.l.'sos parétm.etros 

5.6.1. Formas dos óxidos de Fe e AZ 

Os óxidos de e alum1nio exercI:!!m 

mal'cant.e int'luência nas P1'opl'iedades elet.l"oquimicas de 

solos alt ... amente int..emperizados dos t.l'ópicos. Hemat.it..a, 

goet.it.a e gibbsit.a aparecem em elevadas pOl'cent.agens em 

ambient.es pedogênicos de dessilicat.ização intensa 

(SCHWE~TMANN e KAMPF, 1975). 

Na t.abela 2 fOl"'am most.r·ados os elevados 

t.eo1'es de Fe t.ot.al obt.idos após o at.aque sulfúl"!co. 

Excet.uando-se o LUác aI'~are, todas as demais amost.ras 

apr-esent.aram valores superiol'es a 19% de FezOs. 

Os t.eol'es de fel'r'o livl'e (Fenes da "tabela 3) 

t·oram maio!'es, em termos absolut..os~ pal'a a TE e os LRs. 

Porém .. em t.el'mos relat.ivos (Fenca/' Fez03), a porcen"tagem 

est.eve ao l'edor de 55%· para t.odos: os solos. Est.e valor 

foi 1n:fe1'10r àquefe indicado p01' VETTORI (1969) que 

sugel'e que o ferro livre deveria repl'esent.ar 90% do 

t.ot.al. Ent.l'·et.ant.o, KÁMPF et. alli (1988) cJ.t.am que a 

diferença entre FeDca e Fez03 total aumenta em oxissolos 

del'i vados de rochas básicas .. devido presença de 

minerais primários, como a magnet.it.a e a ilmenit.a, que 

não são ext.l'aidos pelo di t.ioni t.o e ci t.l'·at.o de sódio. 
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De~3se modo.. os l'l~sult..ado;:; obtidos pal"ecem C001'·ent.os .. 

pois nest:.e t.rabalho os solos são basicament.e originados 

de basalt.o. 

Ao se observar(~m os valores de FeDca, Feox, 

AlDCO e Alox (t.abela 3), vê-se um predomínio das fOl"'mas 

livres sobl"e as amorfas. A l"elação Feox /' FeDclB val"iou 

de 0,05 a 0,08 , enquant.o a l'elação Alox /' AIDcB est.eve 

próxima de 0,3 , valores bem próximos aos obt.idos pOI" 

POMBO et. alIi (1982) em um lat.ossolo 1.'OXO do Rio Grande 

do Sul. SAKURAI et. alli (1989) afirmam que o elevado 

in"tempel'ismo em ambient.es t.r'opicais pr'omove 

cl"ist.alização dos óxidos de ferro, l"esult.ando num baixo 

valoI' das relações Feox ./ FeocB e Alax /' AIDca, que 

est.i vel'am em t.orno de 0,03 e 0,3 :. respecti vament.e.. paJl'a 

solos caulini t.icos do Japão. KAMPF et. alIi (1988) 

obti vel'''am valores de Feox /' FeDca nesta faixa para' 

0"issol08 do sul e sudest.e b:r'asileh"os. 

5.6.2. Elei to dos óxi.dos no PESN 

Os valol'es obt.idos de PESN (t,abêla 6) IOl"am 

superiOI'es nas camadas :.::.:ubsupel"'ficiais dos solos 

est.udados.. demonst.rando que quando a mat.éria orgànica 

t.em seu efeit.o diminuído, os óxidos passam a at.uar 

efet.i vament.e na definição do pont.o de efei t.o salino 

nulo. 
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(1989) 

obt.iveraJil alt.as corl'elaçõe's positivas: ent.re o PESN e os 

teor'es de óxidos, tanto para solos: oxidicos como para 

solos derivados de cinzas vulcânicas. \tIHITE e ZELAZNY 

(1986) aflrmam que os óxidos de :fer'ro t.em PESN na faixa 

, e os óxidos de AI ent.re 7,5 e 9,2. Ist.o 

most..ra que quanto maior e mais efeti va fOI:- a 

pal.'t.icipação dest.es óxidos, maiol" deve ser o valo l' do 

PESN, sempre lembrando que .. na gr'ande maiol'ia dos casos, 

eles est.arão positivament.e cal'l'egados nos valores usuais 

de pH do solo. As cal'gas positivas têm g 1'"ande 

impol',tância na retenção de ânions, principalment.e os 

móveis, ent.l'e eles o nit.rato.. como constat..aram RAIJ s 

CAMARGO (1974) pal'a mdssolos e al:fissolos bX'asileiros e 

mesmo em solos de text.ura mais gl:-osseb. ... a, como most.l'·am 

TONER IV et. a11i (1989), paI'a ultissolos dos EUA. 

5.6.3. Teores de Fe7..03 x re~evo x c ~assificaçEJ..O 

Os teores totais do FezOs da TE e dos LRs 

foram maiOl'es que os dos la'tossolos: val"'iação Una <t.abela 

2). Tal fato el'a espel'ado e corl'obora com OLIVEIRA et. 

alIi (1989), que est.udal'am alguns LUa localizados em 

l'egião próxima de onde foram colet.ados os solos dest.e 

t.rabalho. Segundo est.es aut.ores, os t.eores de ferl'o 

t.endem a ser decrescent.es declive abaixo, indicando 
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condições favol"áveis à l'edução e expol't..aç.ão de fer:t:-o~ 

que se concent.l"am nas cot.as inf'er-íol"es, 

plint.ita .. petr-oplint.it.a ou bancada lat.erit.ica. 

e important.e salientar que os 

variação Una sido encont.rados nas 

formando 

latossolos 

posições 

int.er-mediárias de t.opossequências, tendo os LRs em cot.as 

super-ior'es e solos hidl'omórficos ou gleis pouco húmicos 

em cot.as infeI~iol'es. 

5.7. Teores de áerua nos so~os ácricos 

Os alt.os valores de água ret.ida a alt.as 

'tensões <t.abela 4 ) est.ão associados aos espaços vazios 

e>dst.ent.es dent,l'o dos de solos alt.ament.e 

i.nt.emperÍzados <SHARMA <': UEHARA.. 196f.D. TSUJI et. a11i 

(1975) observal'am~ at.ravés de microscopia elet.rônica, 

que em solos com micl'oest.l"utul'a f'ort.e, Gomo os ácricos, 

a quant.idade de água l'et.ida a t.ensões mai01'0S que O .. 2at.m 

é maioI" que nos solos com est.rut.ura menos desenvolvida. 

Os aut.ores advert.em t.ambém que se o objet.ivo de 

det.el'minado est.udo é conheceI' as caract.erist.icas de 

al"mazenament.o de água de um solo, deve se ut.ilizal"· a 

composição minel'alógica e a est.1"ut.u:z:"a do solo (em 

relação ao desenvolviment.o de espaÇos vazios int.ra e 

int.el'-agregados) ao invés de se obt ... el" soment.e a t.e"t.uré.'t 

do mesmo. 
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Um :fat.o que ilUSt.l'3 est.a afirmativa é o uso 

por- pal't.e da classi1'icação amepicana do pl'odut.o U15 por' 

2,5 para se est.imar o t.eol' de argila, sendo que o f'ator 

2,5 varia com a superflcie especif'ica da argila. Quant.o 

maior o fat.or, mais "~l'ossa" é a argila. Nos solos dest.e 

t.l'abalho, o :fat.ol' para os lat.ossolos foi 3~3 mais 

pl'ó,dmo do valol' 3,0 encont.rado pOI" LEPCSH e BUOL 

(1974). 

Os valores de á~ua disponível loram baixos .. 

realçando _ a baixa capacidade de armazenament.o de á~ua 

que os solos alt.ament.e int.empe:i.'izados possuem. A baixa 

super'ficie especifica, a pl'esença de ar~ila de baixa 

atividade e sua t.endência de fOl"mar agregados estáveis 

em água, além da baixa quan.t.idade de matél"Ía ol'gânica 

explicam est-e fenÔmeno CUEHARA E (nLLl\'fAN, 1981). Muitos 

solos argilosos bem agregados dos t.l,ópicos t.endem a ter 

curva de l.'et.enção de água similal' às curvas de solos 

aren.osos (SHARMA e UEI-IARA, 1968:) e, como eles, atingem 

capacidade de campo a babeas tensões. 

5.8. Os va~ores de potenciaL eLétrico s'Uperficia~ 

A lbdviação prolongada que ocol're sob 

condições quent.es e úmidas result.a na presença de 

materiais altamente intemperizados que atingem um 

est.ádio de potencial super:ficial mínimo. Ist.o ocorre, 
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segundo UEHARA 8 GILLMAN (1980, porque o pH da solução 

do solo, nest.as condições, t.ende a se aproximaI' do PESN. 

At.l'avés do uso da eq. '(2), pel"cebe-se que quant.o mais 

próximos :forem os valores de PESN e pH, meno!'" será o 

valor do pot.encial. 

Os valores de '11 das t.abe las de 1 a 12 do 
o 

Apêndice são.. via de regl"a, mais alt.os no horizont.e A 

dos solos.. já que o maior t.eor· de mat.él'ia orgânica nest.a 

camada imprime um menor- valor de PESN, que acaba ficando 

longe do pH do solo. Nas camadas subsuperficiais dos 

solos ácricos, os valol"es de 1l' , na faixa mais 
o 

comum de 

pH dos solos (ent.re 4,5 e 6,0).. são baixos.. pois os 

valores de PESN são mais elevados e se aproxirnam mais do 

pH nat.ul"al dos solos. 
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6. CONCLUSÕES 

Com base nos l~esul Lados obti dos. pode-se 

chegaI' às segui ntes concl use5es: 

a) Os solos ácr i cos apr eSE:'ntar am um bal anço 

de cal'gas muito dependente do pH e da t'orça iónica do 

meio. Ao se aumentar o pH. a cal'ga negati va aumentou e a 

positiva diminuiu. Num mesmo valol~ de pH. 

valol'es lS.quida t'oram obtidos na maior 

concentl'ação de KCl. 

b) A malél' i a exerceu 

int'luência no ponto de et'eito salino nulo. pois na 

camada superricial de lodas as amostras esludadas o PESN 

permaneceu em torno de 3.6 • valor menor que o pH em H'2,O 

e em KCl dos solos. Nesta camada. o balanço de cal'gas 

t'oi negativo. Na mai 01' i a dos 1atossolos ácricos. 

CLRác-Rib. LRác-Gua e LUác al'gare). o ponto de et'ei to 

sa11no nulo CPESN) do horizor'íte subsupel'f"icial t'oi 

supe>rior ao pH do solo. mostrando haver balanço positi.vo 

de carC'l';:'. Indica assim que. em prot'undidade. a retenç;ao 

~e âniol"ls deve sei' superior à de cátions. podendo 

int'luenciar de maneil'a acel"ltuada a movimentação de 
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vários íons de importância agronômica nos perfis destes 

solos. 

c) O ponto de efeito salino nulo apresentou 

correlação negativa com o indice ki.. À medida que ele 

dimJ.nuiu, indo em direção a valol'es de solos mais 

intemperizados, o PESN aumentou. chegando a superar o pH 

medi do em KCI quando o ki. foi i nfer i or a 1. O. Nos 

latossolos ácricos. o PESN do hOI'izonte B aproximou-se 

do PESN dos óxi dos de fel' I' o e al umi ni o, tanto que a 

correlação entre PESN e teOl' de gibbsita :foi positiva. 

Dentre todas as correlaçê5es obtidas com o PESN. aquela 

que teve maior vaI OI' positivo foi com o .ó.pH. Este último 

atributo é de fácil obtenção em laboratório. o que torna 

possivel estimar. através dele. se o solo se encontra 

próximo áe seu'ponto de efeito salino nulo. 

d) O modelo da dupla camada difusa de 

Gouy-Chapman l'epl'esentou melhor a distl'ibuição dos 

valores de carga líquida dos solos. possivelmente devido 

aos baixos valores de superfície especifica dos 

latossolos ácricos estudados. 
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APÊNDICE 

a) Os dados del~i vados das cUl~vas de 

t-it-ulação pot.enciomét-rica dos solos são apresent.ados nas 

t.abelas de 1 a 12 do Apêndice. 

A cal~ga elét-rica. em meq/l00g. f'oi calculada 

em r 1.2'1 ação ao PESN. e não em reI ação ao PTZ C obsel~ var os 

dados da tabel a 6). POl~ exemplo. o PESN da TE de 0-2:0cm 

f'oi obt-i do 1. 30meq / lOOg do 1 ado áci do do pont.o zer o de 

t-it-ulação. Como a carga elét-rica é nula no PESN e não no 

,PTZ. o pl~imeil~o valor de ca,l~ga elét.l~ica liquida positiva 

que apal" ece na t-abel a 1 do apêndi ce é 1. 68meq / 100g 

(2;.98 1 .30) . Est-e vaI 01~ (1. 68) f'oi di vi di do pel a 

supel'f'icie especif'ica da TE CO-20cnv. igual 2 a 6im /g 

C t-abel a 4). 
-7 Z 

obt-endo-se 0.28. 10 meq/cm. 

de neste pont-o. ut-ilizou-se 

considerando PESN = 3.65 e pH = 3,6. 

W = 69 C3.65 - 3.6) = +9mV. 
o 

PaI' a obt-enção 

equação (2) • 
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b) A .carga super~icial liquida pela teoria 

de Gouy-Chapman foi d':l'tel' mi nada paI a equaç~o C 7). ap6s 

substituir 'IJ

o 
pOl~ 1l'õ' Cálculos para utilização do modelo 

de Stern f'oram feitos com as equaçê:ies (4), (7), ($) e 
(:. 

(9). 

ut.ilizada 

Par a obtenção de O'. 
2 

a solução numérica 

0', 
1 

de 

o' e 

RAIJ 

assumindo-se valol'es difel'entes pal~a W
õ

' obtendo-se Cf, 
2 

o' Cf e ~ nesta ordem. Na tabela 13 do Apêndice aparecem 
1 o 

os valores assumidos de e os demais par âmetl~ os 

obt.idos postel'iormel'lte. Como exemplo, utilizal'emos os 

seguintes valores: 

Wõ == 5mV 

c = O. 01~1 

z = 1 Celetr6lito 1:1) 

ó = 1A 

Inicialmente ~oi determinada a carga na 

dupla camada difusa : 

Stern: 

1 x 5) 

o' 
2 

= l,218.10-7 x 0.Ol i
/

2
X senh (0.0195 x 1 x 5) 

Cf = 0.012 . 
2 

-7 Z 
10 meq/'cm 

A segui r, obteve-se a cal'ga na camada de 

O' = 16.6.10-7 xl/' 1 + (55,eVO,01) exp (-0,039 x 
t 

O' = 0.004 . 
t 

-7 2 
10 meq/'cm 



Somal"'ldo-se O' e 
2 

0'. 
:1 

obteve-se 

110 

a carga 

superticial total: 

O' = CO.012 + 0,004) . -7 2 
0.016 .10 meq/cm 

Finalmente. com a densidade de 

conheci da. cal cul ou-se o potenci al el étr i co na dupl a 

camada: 

? -7 = 181.7. 10 x 1 x 0.016. 10 + 6 = 8mV 

Est.es valores obtidos de 0'. O' • O' e 
2 :1 

(0.012. 0.004; 0.016 e 8) estão destacados na t.abela 13. 

Dados como estes tOl~all1 usados para constl~uir as CU1~vas 

das tiguras 16, 16 e 17. 
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Tabela IA. Dados derivados das curvas de titulação da TE (0-20em) - PESN = 3,65. 

Coneentra~â'o Guant. adsorvida Carga elltrica 

de KCl H+ OH - pH % líquida 

-7 2. 
(meq/l00g) /!IV (meq/l00g) meq .10 I em 

2,98 3,5 +9 1,68 0,28 
1,97 3,6 +3 0,67 0,11 

0, 1 t~ 0,95 3,7 -3 -0,35 -0,06 
0,07 3,8 -8 -1,23 -0,20 

0,98 3,9 -15 -2,28 -0,37 
2,03 4,1 -26 -3,33 -0,55 

2,93 3,5 +15 1,63 0,27 
1,97 3,5 +3 0,67 0,11 

0,01 N 0,95 3,7 -3 -0,35 -0,06 
0,05 4,0 -21 -1,25 -0,20 . 

1,00 4,3 -38 -2,30 -0,38 
2,05 4,6 -56 -3,35 -0,55 

2,87 3,3 +21 1,57 0,26 
1,94 3,5 +9 0,64 0,10 

.. ~ , 0,001 N 0,97 3,B -8 -(1,33 -0,05 .~ ~ ~ 

0,02 4,4 -44 -1,28 -0,21 
1,03 5,6 -115 -2,33 -0,38 
2,06 6,0 -139 -3,36 -0,55 
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Tabela 2A. Dados derivados das curvas de titulasão da TE (75-95cm) PESN = 3,60. 

Concentril~ão Quant. adsorvida Carga elétrica 

de KCl H+ OH 
~ 

lfo 1 íquida pH 
-7 2 

(r,eq / 1 OOg ) mV (meq/l00gl reeq.l0 Icm 

2,98 3,5 i-á 1,41 0,27 
1,97 3,6 ° 0,40 0,08 

0,1 N 0,97 3,8 -12 -0,60 -0,11 
0,05 3,9 -12 -1,52 -0,29 

0,99 4,1 -18 -2,56 -0,49 
2,04 4,3 -41 -3,61 -0,69 

2,93 3,4 +12 1,36 0,26 
1,97 3,6 O 0,40 0,03 

0,01 N 0,97 3~8 -12 -(1,60 -0,11 
0,04 4,1 -29 -1,53 -0,29 

1,01 , , -47 -2,50 0,49 '1," 
2,05 4,8 -70 -3,62 -0,70 

2,87 3,3 +18 1,30 0,25 
1,97 3,6 O 0,40 0,09 

0,001 N 0,99 3,9 -18 -0,58 -0,11 
0,02 4,5 -53 -1,55 -0,30 

1,03 5,9 -136 -2,60 -0,50 
2,06 6,6 -177 -3,63 -0,70 
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Tabela 3A, Dados derivados das curvas de titulasto da LRe (0-20cm) - PESN : 3,65. 

Concentra~ão Quant. adsorvida Carga e 1 e'tri ca 

de KCl H+ OH - pH tfo llquida 

-7 2 (meq/l00g) mV (meq/l00g) /ileq.10 fero 

2,63 3,0 +38 2,37 0,95 
1,74 3,2 +26 1,48 0,59 

0,1 N 0,89 3,5 +9 -0,63 -0,25 
0,07 3,8 -I} -0,19 -0,08 

1,01 4,3 -38 -1,27 -0,51 
2,06 5,4 -103 -2,32 -0,95 

2,54 2,8 +50 2,28 0,91 
1,69 3,1 +32 1,43 0,57 

0,01 N 0,83 3,4 +15 0,57 0,23 
0,08 3,8 -9 -0,20 -0,08 

1,(12 4,7 -62 -1,30 - -., 
-U,~", 

2,06 5,9 -133 -2,32 -0,93 

2,54 2,B +50 2,28 0,91 
1,63 3,0 +38 1,35 0,54 

0,001 N 0,77 3,3 +21 0,49 0,20 
0,04 4,1 -26 -0,24 -0,10 

1,03 6,3 -l~,b -1,31 -0,52 
2,06 7,3 -215 -2,32 -0,93 
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Tabela 4A. Dados derivados das curvas de titula~to do LRe (80-100cm) - PESN = 6,15. 

Concentra~ão Quant. adsorvida Carga :létrica 

t 

% liquida de KCI H OH pH 
-7 2 

(meq/100g) mV (meq/l00g) meq.l0 Ir.m 

3,09 3,9 +133 3,46 1,24 
2,06 4,2 +115 2,43 0,87 

0,1 ti 1,04 4,9 +74 1,41 0,50 
5,7 +26 0,37 0,13 

1,03 6,7 -32 -0,66 -0,24 
2,06 7,6 -85 -1,69 -0,60 

3,01 3,6 ·+150 3,38 1,21 
2,03 3,9 +133 2,40 0,8b 

0,01 N 1,03 4,4 +103 1,40 0,50 
5,3 +50 0,37 0,13 

i,03 6,9 -44 -0,66 -(1,24 
2,06 7,9 -103 -1,b9 -0,60 

2,93 3,4 +162 3,30 1,18 
2,00 3,7 +144 2,37 0,85 

0,001 N 1,02 4,2 +115 1,39 0,50 
5,2 +56 0,37 0,13 

1,03 7,6 -8~1 -0,66 -0,24 
2,05 8,9 -162 -1,68 -0,60 
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Tabela 5A. Dados derivados das curvas de titula~~o do LRác-Rib (0-20cml - PESN = 3,60. 

Con(entra~ão Quant. adsorvida Carga el{trica 

+ "Po i {quida de KCl H OH pH 
-7 2 

(meq/l00g) mV (meq/l00g1 meq.l0 fcm 

2,79 3,2 +24 2,29 O,M) 
1,B9 3,4 +12 1,39 0;37 

0,1 ti 0,89 3,5 +6 0,39 0,10 
0,10 3,7 -6 -0,40 -0,10 

0,99 4,0 -24 -1,49 -0,39 
2,05 4,5 -53 -2,55 -0,67 

2,74 3,1 +29 2,24 (I, ~<8 ' 
1,76 3,2 +24 1,26 0,33 

0,01 N 0,89 3,5 +6 0,39 0,10 
0,08 31B -12 -(11 42 -0:11 

1,01 4,4 -47 -1,51 -0,40 
2,06 5,3 -10(1 -2,56 -0,67 

, ""~.'" 

2,67 3,0 +35 2,17 0,57 
1,75 3,2 +24 1,25 0,33 

0,001 N 0,83 3,4 +12 0,33 0,09 
0,04 4,1 -29 -0,46 -0,12 

1,03 5,7 -124 -1,53 -0,40 
2,06 6,4 -165 -2,56 -0,67 
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Tabela .bA. Dados derivados das curvas de titula~ão LRác-Rib (100-180cml - PESN = 5,b5 • 

.J 
Concentra~ao Quant. adsorvida Carga elétrica 

de KCl H+ OH pH tro l{quida 

(meq/100gl mV (meq/l00g) 
-7 'Z. 

meq.10 /em 

3,05 3,7 ·+115 3,33 1,39 
2,04 3,9 +103 2,32 0,97 

0,1 N 1,03 4,5 +68 1,31 0,55 
5,3 +21 0,28 0,12 

1,03 b,4 -44 -0,75 -0,31 
2,Ob 7,5 -109 -1,78 -0,74 

2,97 3,4 +133 3,25 1,35 
1,99 3,7 +115 2,27 0,95 . 

0,01 N 1,02 4,2 +85 1,30 0,54 
5,1 +32 0,20 0,12 

1,03 6,B -6B -(;,75 -0,31 
2,05 7,9 -133 -1,77 -0,74 

'. ~. '\ 2,B7 3,3 +139 3,15 1,31 
1,97 3,6 +121 2,25 0,94 

0,001 N 1,00 4,0 +97 1,28 0,53 
5,0 +39 0,28 0,12 

1,03 7,4 -103 -0,75 -0,31 
2,05 8,9 -192 -1,77 -0,74 
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Tahela 7A. Dados derivados das curvas de titula~to do LR{c-Gua (0-20em) - PESN = 3,40. 

Coneentra~ão Quant. adsorvida Carga elétrica 

... 
~o líquida de KCl H OH pH 

(meq/100g) mV Imeq/100g) 
-7 2 

meq.10 /em 

2,70 3,1 +18 2,18 0,42 
1,74 3,2 +12 1,22 0,23 

0,1 N 0,85 3,4 ° 0,33 O,(i6 
0,16 3,5 -6 -0,36 -0,07 

0,96 3,B -24 -1,48 -0,28 
2,03 4,1 -41 -2,55 -0,49 

2,67 3,0 +24 2,15 0,41 
1,69 3,1 +18 1,17 0,22 

0,01 N 0,77 3,3 +6 0,25 0,05 
0,13 3,6 -12 -0,39 -0,07 

0,99 4,1 -41 -1,51 -0,29 
2,06 4,8 -83 -2,58 -0,50 

2,63 2,9 +29 2,11 0,41 
1,69 3,1 +1B 1,í7 0,22 

0,001 N 0,77 3,3 +6 0,25 0,05 
0,06 3,9 -29 -0,46 -0,09 

1,03 5,0 -94 -1,55 -0,30 
2,06 5,8 -142 -2,58 -0,50 
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Tabeia 81\. Dados derivados das curvas de titula~ão do U~ác-Gua {100-150cml - PESN = 5,80. 

Concentra~ão Quant. adsorvida Carga elétrica 

de KCl H+ OH pH If'o llquida 
-7 2-

{meq/l00gl mV (meqfl00g) meq.10 fem 

3,09 3,9 +112 3,44 o,n. 
2,07 4,3 +88 2,42 0,67 

0,1 N 1,04 4,8 +59 1,39 0,39 
5,5 +18 0,35 0,10 

1,03 6,3 -29 -0,68 -0,19 
2,06 7,1 -77 -1,71 -0,47 

3,04 3,7 +124 3,39 0,94 
2,04 4,0 +106 2,39 0,66 

0,01 N 1,03 4,4 +83 1,38 0,38 
5,2 +35 0,35 0,10 

1,03 6,6 -47 -(1,68 -0,19 
2,05 7,7 -112 -1,70 -0,'17 

2,98 3,5 +136 3,33 0,92 
2,02 3,8 +118 2,37 0,66 

0,001 N 1,02 4,2 +94 1,37 0,38 
5,1 +41 0,35 0,10 

1,03 7,1 -77 -0,68 -(l,19 
2,05 8,3 -147 -1,70 -0,47 
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Tabela 9A. Dados derivados das curvas de titula~ão do LUte mtarg (0-20em) - PESN = 3,35. 

,J 

Concentra'5ao Guant. adsorvida Carga elétrica 

t 
Y"o liquida de KCi 11 OH pH 

-7 2 
(meq/l00gl mV Imeq!100g) meq.10 !em 

2,55 2~9 +26 2,66 0,45 
1,57 3,0 +21 1,28 0,26 

0,1 N 0,70 3,2 +9 0,41 0,08 
0,20 3,4 -3 -0,09 -0,02 

0,91 3,6 - -15 -1,20 -0,24 
2,01 3,9 -32 -2,30 -0,46 

2,49 2,7 +38 2,20 0,44 
1,57 2,9 +26 1,28 0,26 

0,01 N 0,65 3,1 +'15 0,36 0,07 
0,21 3,4 -3 -0,08 -0,02 

0~97 3,9 -32 -1:26 -0:25 
2,05 4,6 -74 -2,34 -0,47 

2,47 2,7 +38 2,18 0,44 
1,57 2,9 +26 1,28 0,26 

0,001 N 0,64 3,1 +15 0,35 0,07 
0,13 3,6 -15 -0,16 -0,03 

1,02 4,9 -91 -1,31 -(1,26 
2,06 5,9 -150 -2,35 -0,47 
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Tabela 10A. Dados derivados das curvas de titula~ão do Luác mtarg (90-110rm) - PESN = 4,30 • 

.J 

Concentra~ao Guant. adsorvida Carga elétrica 

+ - fo 1 {quida de KCl H OH pH 
-7 2 

(meq/100g) mV (meq/l00g) meq.l0 lem 

3,02 3,6 +41 2,63 0,61 
2,02 3,8 - +29 1,63 0,38 

0,1 ti 1,02 4,2 +6 0,63 O,l~1 

4,8 -29 -0,39 -0,09 
1,03 5,7 -83 -1,42 -0,33 
2,06 6,7 -142 -2,45 -0,57 

2,93 3,4 +53 2,54 0,59 
1,96 3,6 +41 1,57 0,36 

0,01 N 1,(10 4,0 +18 0,61 0,14 
0,01 4,7 -24 -0,38 -0,09 

1,03 5,8 -SS -1,42 -0,33 
2,06 7,'j -169 -2,45 -0$57 

2,SO - 3,2 +65 2,41 0,56 
., '." 1,94 3,5 +47 1 ,55 0,36 

0,001 N 0,97 3,S +29 0,58 0,13 
4,5 -12 -0,39 -0,09 

1,03 6,9 -153 -1,42 -0,33 
2,05 B,4 -242 -2,44 -0,57 
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Tabela l1A. Dados derindos das curvas de titula~â'o do lUác argare (0-20em) - PESN = 3,40. 

'" ConcentrasilQ Quant. adsorvida Carga elétrica 

-t-
OH - pH lVo líquida de Y.Cl H 

(meq/l00g) mV (meq/100g) 
-7 2 

meq.l0 lem 

2,39 2,7 +41 1,99 0,95 
1,50 2,9 +29 1,10 0,52 

0,1 N 0,69 3,2 +12 (1,29 0,14 
0,16 3,5 -6 -0,24 -0,11 

Os99 4,1 -41 --1,39 -0,66 
2/15 4,B -83 -2,45 -1,17 

2,47 2,6 +47 2,07 0,99 
1,49 2,8 +35 1,09 0,52 

0,(;1 N 0,65 3}1 +18 0,25 0,12 
0,13 3,6 -12 -0,27 -0,13 

1,M ~ r 
--t J ~( -65 ' ... -1,'11 -0,b7 

2,06 5,6 -130 -2,46 -1,17 

'- ',' , 2,41 2,6 +47 2,01 0,96 
1,47 3,8 +35 1,07 0,51 

0,001 N 0,59 3,0 +24 0,19 0,09 
0,08 3,8 -24 -0,32 -0,15 

1,03 5,5 -124 -1,43 -0,68 
2,06 6,7 -195 -2,46 -1,17 
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Tabela 12A. Dados derivados das Curl'êlS de titula~ão do luác aryare (40-ôOcml - PESN = 6,05. 

'" Concentra~ao IJuanL adsorvida Carga elétrica 

de KCi H
t 

OH pH 'ro líquida 
-7 2 

(meqfl00g1 mV (meq/100g) meq .10 fcm 

3,04 3,7 . +139 3,37 1,09 
2,06 4,1 +115 2,39 0,77 

0,1 /'01 1,03 4,7 +80 1,36 0,44 
5,5 +32 0,33 0,11 

1,03 6,4 -21 -0,70 -0,22 
2,Ob 7,5 -85 -1,73 -0,56 

2,92 3,4 +156 3,26 1,05 
2,01 3,8 +133 2,34 0,75 . 

0,01 N 1,02 4,2 +109 1,35 (1,43 
5,2 +50 0,33 0,11 

1 ;O~ b) -~a -0;.70 -Oln 
2,06 7,7 -97 -1,73 -0,56 

-. 2,87 3,3 +195 3,20 1,03 . ~ . -. 
1,94 3,5 +150 2,27 0,73 

0,001 N 1,00 4,0 +121 1,33 0,43 
5,0 +62 0,33 0,11 

1,03 7,5 -85 -0,70 -0,22 
2,05 S,7 -156 -1,72 -0,55 



'" 
~/ 

.~ ~ .... 

Tabela 13A. I}alores calculados de carga na camada de stern lúil, na camada difusa (02.), 

Cone. 

0,1 N 

0,01 N 

0,001 N 

a carga elétrica líquida na superfície lul e o potencial elétrico na dupla 
camada ('Pol, para valores selecionados de potencial de stern (111). Conside
rou-se ur. eletrólito simétrico 1:1 e Õ = IA • A carga é darla em 10-

7 
l]eq/cm

2 e 
o potencial em rol} f 

Potencial de Stern, ró 

1ct 20 30 50 60 80 110 
____ o 

li1 0,036 0,044 0,065 0,096 0,207 0,3094 
lf2 0/138 (1,076 0,154 0,238 0,438 0,5607 
O~ 0,074 0,120 0,21.9 0,334 0,645 0,8701 
% 18 32 60 91 167 21B 

r---r 
Õ1, 0,004, 0,004 (1,007 0,010 O, (l2l 0,(131 0,067 0,218 
aí l 0,0121 Q,024 0,049 0,075 0,13B 0,177 0,277 0,513 I . 

0,159 {}J 0,016: 0,028 0,056 0,085 0,208 0,344 Os731 
%: 81 15 30 45 78 98 H~\ 243 ___ -l 

01 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 Ü,(!03 0,007 0,022 
Oí O! OM 0,008 0,015 0,024 0,044 1\056 0,038 0,162 
cr 0,004 ú,OOB 0,0"6 0,025 (1, 046 O ,(I~,9 (l/h~, 0,184 
~~ 6 11 23 35 58 71 97 143 

* adaptado d~ RAIJ (1971), 

123 

150 

0,104 
0,358 
(1,462 

234 




