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iii. 

CARACTERíSTICAS 6UíMICAS DE LATOS SOLOS AMARELOS 

DA REGIÃO AMAZÔNICA BRASILEIRA 

RESUMO 

Lauro Charlet Pereira 

Orientador: Toshiaki Kinjo 

o presente trabalho teve como objetivosestu

dar as caracteristicas quimicas de Latossolos Amarelos da 

reglao amaz;nica, verificando a influ~ncia do material de 

origem; estimar as contribuiç;es da mat~ria organica e da 

fraç~o argila para a capacidade de troca de c~t"ions do so 

lo (CTC 7 ); e estabelecer correlaç;es entre caracteristicas 

quimicas. Foram selecionados perfis representativos de 

Latossolos Amarelos da Formaç~cr Barreiras e da Formaç~o 

Solim;es, dos quais obteve-se uma parte dos dados, sendo 

a outra parte obtida atraves de c~lculos. Os valores de 

capacidade de troca de c~tions ao pH 7,0 (CTC 7 ), da mate

ria orgânica e da fração argila do solo, foram estimados 

pelo metodo de BENNEMA (1966). Para os outros dois obje-

tivos empregou-se an~lise de varíância, com teste de com

paraçao, e equações de regress~o linear simples, respecti 

vam"en te. 

Os Latossolos Amarelos da Formação Solimões 

apresentam, na camada superficial, valore·s maiores que os 

da Formação Barreiras no que se refere a cap.acidade de tro 

ca de c~tions efetiva (CTC e ), aluminio troc~vcl (Al 3 +), 

saturação em aluminio (m%) e incremento de CTC por eleva

ç~o de uma unidade de pH (ICE). Na camada sub - superfi-

cial, alem destas caracteristicas quimicas, sao maiores 

tambem quanto a CTC 7 e acidez potencial, porem, sao meno

res quanto ao pH em KCl e saturação em bases (V%). Os va 
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lores estimaàos de CTC do carbono organico dos solos da 

Formaç~o Barreiras e da Formaç~o Solim;es s~o 4,4 e 4;0 

meq/lg C, respectivamente; para a fração argila obteve-

se 2,9 e 8,3 meq/lOOg de argila, respectivamente. Os valo 

re~ m~dio~ relativos das contribuiç~es da mat~ria orgini

ca e da fraç~o argila, para a eTC7 da camad~ superficial, 

s~o respectivamente 87 e 13% para os solos da Formação Ba~ 

re~ras e, para os solos da Formaç~o Solim;es, 79 e 21%. 

Na camada sub-superficial, a C mat~ria orginica e a fração 

argila c?ntribuem, respectivamente, para a CTC 7 na propor 

ç~o de 44 e 56% para os solos da Formação Barreiras e de 

26 e 74% para os solos da Formação Solim;es. Existem boas 

correlaç~es (r L 0,95) entre CTC 7 e acidez potencial para 
-. 3 + os solos da Formaçao Barre~ras e entre AI e CTC e , bem 

corno, CTC 7 e acidez potencial para os solos da Formação 

Solim~es. 
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CHEMICAL CHARACTER~STICS OF YELLOW tATOSOLS OF THE 

BRAZLLIAN AMAZON REGION 

Lauro Charlet Pereira 

Adviser: Toshiaki Kinjo 

SUMMARY 

The purpose of this work was to study the 

chemical characteristics of Yellow Lat6sols of the amazon 

region, verifying the influence of the parent materia~ to 

estimate the contributio~ of the organic matter and the 

t 1 a y f r a c t i o n f o r t h e s o i 1 c a t i o n e x c h a n g e c a p a c i t y ( CT C 7 ) ; 

and to establish correlations among chemical characteris-

tics. Representative profiles of a Yellow Latosols 

the Barreiras Formation and the Solimões Formation 

selected, both of which had one part of data and 

of 

were 
I 

other 

part obtained through calculations. To estimate the CTC7 

of organic matter and fraction of clay, the method of BEN 

NEMA (1966) was used. For the other two objectives the 

variance analysis, with comparison test, and simple linear 

regressi~n equation were used, respectively. 

The Yellow Lat~sols of the Solimões Forma-

tion present, In their surface layer, higher values of 

effective CEC (CEC e ), exchangeable aluminium (A1
3
+), alumi-

nium saturation (m%), and the increment of CEC per unit 

of pH increase, than those of the Barreiras Formatian. In 

the subsurface layer, besides these characteristics, CEC
7 

and potential acidity are greater, while of the pH in 

KCl and base saturation (V%) are smaller In soils of the 

Solimões Formation than in those of Barreiras Formation. 

The estimated values of CEC for the organic carbon of the 

soils Barreiras and Solimões Formations are 4.4 and 4.0 



me ./1g C, respective1~; and those of the c1ay 

are 2.9 and 8.3 me /100g of c1ay, rispective1y. 

vi. 

fraction 

The re-

1ative mean va1ues of the contributions of organic matter 

and clay fraction, to the CEC 7 in the surface 1ayer, are 

respectively 87 and 13% for the soi1s of the Barreiras 

Formation and 79 and 21% for the soils of the Solim6Cs 

Formation. In the subsurface layer, the organic matter 

and the c1ay fraction contribute with 44 and 56%, res-

pectively, to the soils CEC of the Barreiras· Formation 

and with 26 and 74% to that of the Solimões Formation. The 

re are good correlations (r >' 0,95) between CEC 7 and po

tentia1 acidity for the soi1s of the Barreiras Formation 

and between A1 3 + and CEC e , was we1l as, CEC 7 and poten

tia1 acidity for the soi1s of the Solimões Formation. 



1. INTRODUÇÃO 

Dos solos brasileiros uns dos mais importa~ 

tes sao os Latossolos, quer pela sua extens~o territorial 

como pelas suas possibilidades econ6micas e chegam, se 

gundo aENNEMA (1974) a constituir uma ~rea maior gue em 

qualquer outro país. Eles têm na Amaz6nia uma posiç~o de 

destaque, pois nos 4,8 milhões de qui16metros quadrados 

que a compoe, ocupam expressiva parte "de seu espaço físi 

co e são o sustentáculo de uma significante parte da co 

bertura vegeal da regi~o. 

Com o advento do Projeto RADAM/RADAMBRASIL 

que proporcionou o mapeamento dos solos da Amaz6nia bra 

sileira, um ~menso manancial sobre os Latossolos Amarelos 

e outros solos se encontram atualmente disponível. Desba 

maneira foi possível considerar que cerca de 80% da re 

gi~o está representada por solos distróficos, predomina~ 

temente ~licos, e que os Latossolos Amarelos, sozinho, cor 

respondem aproximadamente a quarta parte desse total. Ne 

les, os nutrientes para as plantas que poderiam ser reti 

dos sob a forma i6nica são poucos, devido a fraca reativi 

dade das argilas e a forte lixiviação causada pela inten 

sa pluviosidade. Mesmo assim, embora paradoxalmente, es 

tas áreas são de grande importãncia dentro do contexto gl~ 

bal, visto que o desenvolvimento da Amaz6nia passa nece~ 

sariamente por elas, sobretudo devido a sua significante 

extensão territorial. 

O recobrimento dos Latossolos pela floresta 

luxuriante dá a impressão, a pr~me~ra vista, de que a sua 

fertilidade natural é elevada, embora seja reconhecido 

que verdadeiramente o que ocorre e um equilíbrio 
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co solo-floresta-solo, onde as plantas vivem praticame!.: 

te da reciclagem dos nutrientes. Todavia, isto nao s1gn~ 

fica que estas areas nio devam ser utilizadas, mas torna

-se imperativo que prevaleça primeiro o conhecimento de 

suas varf~veis e como elas se interrelacionam no sistema, 

para só entio incorporá-las ao processo produtivo. 

De 
~ . 

acordo com os var10S sistemas - adotados 

para a avaliaçio do potencial agrícola, observa-se que em 

geral o fator de maior restriçio ao uso dos Latossolos Ama 

relos refere-se à sua fertilidade. Como se sabe, a ferti 

lidade do solo depende de uma série de fatores intrínse 

cos ao próprio solo, como os de natureza química, físicae 

biológica, muito difíceis de serem equacionados através 

dê fórmulas simplistas. Dessa maneira, portanto, o estudo 

das características químicas pode apresentar resultados 

interessantes para um melhor entendimento da fertilidade, 

-assim como servir de base para- os estudos de genese, clas 

sificação e principalmente manejO dos solos. 

Na regiio - . amazon1ca, como um todo, 

poucas as informações sobre as características 

dos Latossolos Amarelos, sobretudo as que dizem 

ainda sao 

químicas 

respeito 

às interrelações entre elas. É por 1SS0 que este trabalho 

objetiva: a) estudar as características químicas dos La 

tossolos Amarelos, verificando a influ~ncia do material de 

origem sobre elas; b) estimar valores. de contribuições da 

fração argila e da matéria orgânica para a capacidade de 

troca de cátions (CTC) destes solos; e c) estabelecer 

correlações entre as caracteristi~as 
, . 

qU1m1c a S considera 

das, a fim de observar a interdepend~ncia ~ntre elas. 

Estudos desta natureza, mormente para as 

condições de AmazGnia, onde predominam solos com 

valores de bases, baixa CTC e teores variados de 

baixos 

matéria 

orgânica, assumem grande importância tanto do ponto de 

vista econGmico como social, pois podem fo~necer informa 
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ç5es bisicas que conduzir~o ~ eleiçio .de priticas mais 

adequadas para o seu uso e manejo, ocasionando mal0res 

rendi~entos e ao mesmo tempo fixando o Qomem ~ terra. 
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• 2. REVISÃO DE LITERATURA 

O Latossolo A~arelo corresponde na nova clas 

sificaç~o americana de solos (SOIL TAXONOMY, 1975) aos 

Grandes· Grupos Haplorthox, Acrorthox e, mais rarament~ 

aos Umbriorthox e Acrusthox, todos pertencentes a 

Oxissol (LIMA, 1980). 

De acordo com o Sistema Brasileiro de 

sificaç~o de Solos (EMBRAPA, 1981a), os Latoss~los 

Ordem 

Clas 

Amare 

los per tecem a Classe 8 que corresponde ao grupamento de 

solos com B latossólico. 

De acordo com o teor de argila no horizonte 

B, os solos sao subdidividos em classes texturais distin 

tas, tais como: média, argilosa e muito argilosa, onde na 

textura m~dia o teor de argila deve variar entre 15 e 35%; 

na textura argila entre 35 e 60%; e a muito argilosa qua~ 

do estiver acima de 60% (SOMBROEK, 1962; EMBRAPA, 1979). 

2.1. Características Mineralógicas da Fraç~o Argila 
de Latossolos Amarelos 

O estudo da composiç~o mineralógica da fra 

ç~o argila é tido como muito importante para a -genese, 

classificaç~o e manejo dos solos. BESOAIN(1985) conside

ra que a identificaç~o qualitativa e quantitativa dos ml 

neralS e o conhecimento de suas estruturas permitem ex 

plicar razoavelmente as propriedades do solo e seu compo~ 

tamento. Neste sentido, nas duas últimas d~cadas, 
~ . 

varlOS 

autores como SOMBROEK (1966), CHIBA (1970) e IWASA (1976) 
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- . ~studaram os Latossolos distribuídos na regiiQ amazonlca, 

verificando que a caulinita era ° mineral pre10minante na 

ftaçio argila desses solos. 

Verificando alguns solos típicos ocorrentes 

na regiio amaz6nica, KITAGAWA & MüLLER (1979) encontraram 

para os solos com B Latossólico a predominância de cauli 

ni~a, geralmente acompanhada de goetita, hematit~ e fre 

quentemente gibsita. Embora' com alguma raridade, foi en 

contrado tambem a presença de minerais do tipo 2:1. 

LIMA (1980) estudando 12 perfis de Latosso 

lo Amarelo da Amaz6nia, verificou uma variaçio quanto a 

dominância do mineral na fração argila, fato que o levou 

aos seguintes agrupamentos: a) Latossolos com predominâ.!2. 

Cl.a de caulinita e gibsita; b) Latossolos com predominâ.!2. 

Cl.a somente de caulinita; e c) Latossolos com predominâ~ 

cl.a de caulinita e presença de minerais do tipo 2:1. Re 

sultado semelhante, f0i encontrado por MüLLER & KLAMT 

(1982) ao constatarem em um perfil no Estado do Acre que 

apesar da predominância da caulinita ocorria também filas 

silicatos 2: 1. 

A relação molecular sílica/alumina (ki) 

frequentemente utilizada como uma identificação da comp.:: 

sição mineralógica e também do grau de intemperismo do so 

1 o ( B E N N E MA, 1 9 7 4 ) • 

De acordo com BENNEMA (1977), o Ki com va 

lor em torno de 2,0 é uma indicação de q~e a fração 

la é dominada pela caulinita (caulinita sozinha tem Ki 

igual a 2,0). Pondera também que o Ki maio~ do que 2,0 

indica uma contribuição de minerais 2:1, embora 

muito maiores do que 2,0 não sejam encontrados em 

sóis. Quando ocorre um Ki bem abaixo de 2,0 é um 

valores 

üxis-

indica 

tivo da presença de óxido de alumínio livre, princ.ipalme~ 

te a gibsita. Dessa maneira os valores de Ki -serao tanto 

menores quanto mais avançado for o est~gio de .meteoriza 
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çao do material do s~lo. 

MULLER & ARAKI (1984), em suas pesquisas s~ 

bre vários tipos de Latossolos da região amazônica, encon 

traram uma mistura de caulinitas com diferentes cristali 

nidades, 

ordenado 

tendo-se observado predominãncia ~e mineral bem 

(caulinita tipo I) num Latossolo Vermelho-Escuro 

e ~irieral extremamente desord~nado (caulinita ti~o IV) 

num Latossolo Amarelo. 

o baixo valor da capacidade de troca de 

tions (CTC) da caulinita, segundo BESOAIN (1985), pode 

-ca 

au 

mentar à medida que o tamanho das partículas diminuem e a 

desordem da rede cristalina aumenta. Com relação ao esta 

do de ordem-desordem da rede cristalina, o referido autor 

afirma existir uma gama de variação cristalina nas cauli 

nitas, desde os termos "muito desorganizados" que sao as 

formas IIfire-cl ay ll (caulinita pM - ou pseudo monoclínica) 

até as caulinitas altamente cristalinas (caulinita T - ou 

triclínico); afirma também que a caulinita do tipo "fire

-clay" tem um valor de CTC algo maior do que a caulinita 

T. 

Dentre os 6xidos de alumínio a gibsita é o 

mineral ma~s comum dos solos, 

picais submetidos a processos 

ção e desbasificação (JACKSON, 

particularmente em solos tro 

intensos de dessilicifica 

1964; FASSBENDER, 1984). 

BENNEMA (1977) ao se referir aos Oxiss6is, 

cita que a maioria destes solos que está· sobre os sedimen 

tos da região amazônica tem relativamente baixo teor de 

6xido de ferro, normalmente entre 2,0 e 8,D% e apresentam 

frequentemente coloração amarela. 

LIMA (1980) comentou, 

Latossolos Amarelos da Amazônia que 

no 

os 

seu estudo sobre 

teores de 6xido de 

ferro livre nestes solos são muito baixos, constatando, 

.através de difratogramas de raios - X, ser a goetita o m~ 
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neral de ferro dominante. 

2.2. Características Químicas dos Latossolos Amarelos 

Os Latossolos Amarelos da Amazônia aprese~ 

tam, em condições naturais, uma baixa produtividade evi 

denciada pelo grau de saturação em bases e teores de soma 

de bases troc~veis que são muito baixos. Este~ato se de 

ve principalmente à pobreza do seu material de origem e 

as condições de clima muito intensas na ~rea (FALESI, 

1969; VIANA et alii, 1976). 

FALESI (1972) verificou que os valores de 

soma de bases, capacidade de troca catiônica e saturação 
pDr _ 
~bases são sempre baixos, enquanto os teores de materia 

orgânica variam de médios a altos no horizonte A, decres 

cendo os valores consideravelmente com a profundidade do 

solo. 

De acordo com o trabalho da EMBRAPA 

PA, 1981b) os valores mais baixos de pH e os teores 

elevados de alumínio, hidrogênio e soma de bases no 

(EMBRA 

ma1s 

hori 

zonte superficial, estão relacionados com os teores de 

matéria orgânica, os quais são mais elevados na 

C1e e decrescem com a profundidade. 

superfi 

Estudando três perfis de Latossolo Amarelo, 

no Território Federal de Roraima, VOLKOFF et alii (1982) 

constataram uma marcante diferença nos teores de matéria 

orgânica entre os horizontes superficial e sub-superfici

al. Condiçào semelhante foi relatada por BENNEMA (1974) 

quando no estudo dos Oxissóis brasileiros verificou um 

r~pido decréscimo do teor de carbono a partir da 

cie. 

A capacidade de troca de c~tions dos 

superfí 

Latos 
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solos Amarelos frequentemente se encontra compreendida en 

tre 3 e 15 meq/100 g TFSA, sendo qu~ no horizonte A devi 

do a contribuiçio da mat~ria org~nica, estes valores p~ 

dem às vezes, serem superiores a 15 meq (EMBRAPA, 1981b). 

Para SÃNCHEZ (1981) a CTC total é aq~ela 

determinada a pH 7,0 ou pH 8,2, dependendo do método (no 

Brasil, o usual é a pH 7,0), a qual refletem adequada.meE. 

te a CTC dos solos quando estes sio predominantemente de 

carga constante ou, ainda, quando o pH nas condiç6es de 

campo est~ em torno desses valores. Contudo, para solos 

com pH menores do que 7,0 ou 8,2, estes métodos sobre-es

timam grandemente os valores de CTC. 

Nas regi6es tropicais, onde a maioria dos 

solos é ~cido, portanto com baixos valores de pR, a CTC 

"efetiva" se torna uma medida mais realista porque na sua 

determinaçio os solos estio em pH de campo. As 

vas da CTC "efetiva" apresentam valores muito 

quando comparada à CTC medida a pH 7,0 ou 8,2. Em 

estimati 

menores 

4 gera.L, 

os valores de CTC "efetiva" maiores de 4,0 meq/100 g sug_~ 

rem uma capacidade suficiente para evitar perdas por lixi 

viação (SÃNCHEZ, 1981) 

A matéria organlca dos solos apresenta com 

postos de origem vegetal, animal e microbiana. Tem marca 

da influ~ncia sobre as propriedades físicas e químicas dos 

solos, sendo comumente responsável por grande parte da ca 

pacidade de troca de c~tions (VAN RAIJ, 1981). 

McGEORGE (1931) constatou em seus trabalhos 

que aumentos de CTC da matéria orginica acompanham os su 

cessivos est~gios de sua evolução no solo. A mesma conclu 

são pode ser tirada dos trabalhos de BROADBENT (1953) que 

associou tais aumentos à capacidade de restos vegetais em 

reter bases no decorrer de sua decomposição. Mais recente 

mente WUTKE & CAMARGO (1975) observaram que na mat~ria ar 
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ganLca decomposta as- cargas negativas se originam da dis 

sociaç~o de radicais como COOU e Oli, o qu~ talvez 

carLa o aumento de sua atividade em funçio de sua 

çao. 

expli. 

evolu 

De acordo com VAN RAIJ (1969) a CTC da fra 

çao argila apresenta grande interesse, pois permite a com 

paraçio de dados obtidos para solos de textura diferente 

e material de origem tamb~m diferente, al~m de tornar po~ 

sível ~ avaliaçio da argila em si, no que diz respeito ~s 

trocas catiônicas. 

Dentre os componentes do solo a mat~ria or 

ganLca -e o principal elemento respon§~vel pela capacidade 

de troca de c~tions (SÂNCHEZ, 1981; FASSBENDER, 1984). 

Entretanto, BENNEMA (1977) ressalta que a 

contribuiçio da matéria orgânica para a eTC dos solos da 

Amazônica se torna ainda mais importante devido a CTC da 

fraçio argila desses solos ser muito baixa. Verificaç~o 

semelhante foi feita por VERDADE (1956) com relaçio aos 

solos do Estado de sio Paulo, onde a predominância de ar 

gila era do tipo caulinita. Para a Amazônia ainda sio po~ 

cos os trabalhos que quantificam a contribuiçio da maté 

rla orgânica para a eTC dos solos. 

VIEIRA et alii (1982) estudando alguns so 

los da zona Bragantina, Estado do Par~, observaram que a 

dominância das trocas catiônicas nos solos de terra-firme 

relacionava-se ~ mat~ria orgânica, sugerindo um domínio 

quase total na CTC para o caso das Areias Quartzosas 

e, na camada superficial, do Podzol Hidrom6rfico. 

ALFAIA & NOGUEIRA (1985) verificando as con 

tribuiç5es da matéria orgânica e da fraç~o argila para a 

eTC do solo, constataram e~ um perfil de Latossolo Amare 

lo da regi~o de Manaus que aproximadamente 71% da CTC no 

horizonte superficial (AI) e 24% no horizonte sub-superfi 
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- . 
"'C i a 1 foram devidos à Inatéria organ~ca, enquanto a 

fraç~o argila contribuiu com cerca de 29 e 761 para os re 

feridos horizontes, respectivamente. 

Para os solos do Estado de S~o Paulo, VERD! 

DE (1956) citou que 30 a 40% da CTC dos solos de textura 

argilosa e 50 a 60% em solos arenosos devia-se ~ matéria 

or gânic a. Po s t e r iorment e, VAN RAIJ (1969) encontrou valo 

res mais elevados, sendo 74% a contribuiç~o média da maté 

r1a orgânica na camada superficial dos solos do Estado de 

S~o Paulo. 

A CTC da matéria orgânica, bem como a da fra 

ç~o argila, em geral s~o calculadas à partir dos dados ob 

tidos de uma amostra de solo integral e para uma amostra 

do mesmo solo em que a matéria orgânica foi destruída. 

Métodos est~tísticos também tem sido utilizados, para con 

junto de amostras de solos (VAN RAIJ, 1969). 

De acordo com MEKARU & UEHARA (1972), em ~m 

sistema oxídico, onde as cargas s~o dependentes de pH, o 

seu estado de cargas pode ser avaliado através do 6pH que 

é definido como a diferença entre o pH em KCl e o pH em 

água. Para SÁNCHEZ (1981), enquanto em sistemas silicata 

dos laminares o 6pH é sempre negativo, o mesmo nao ocorre 

em sistimas de 6xidos, onde o 6pH pode ser positivo, 

ou negativo. 

zero 

Quando o 6pH de um solo é zero, diz-se que 

ele está no ponto de carga zero (PCZ) -que e definido como 

o pH da soluç~o em equilíbrio com o solo no qual a carga 

líquida -e zero. Ele é o parâmetro ma~s importante em s~s 

temas de carga variável, pois pode ser usado na determina 

ç~o do sinal da carga líquida da superfície dos co16ides. 

Assim, se o pH do solo é menor do que o PCZ, a superfície 

está com carga líquida positiva e, inversamente, a 

fície esta com carga líquida negativa se o pH for 

supe~ 

ma~or 
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, que o p e z ( V Ar-; RAIJ & • P E E e H, 1 9 7 2; V A N RA lJ, 1 9 7 3; K E N e & 

UEIlARA, 1974). 

UEHARA & GILLMAN (1981) ao se referirem a 

solos de carga variável, citam que o horizonte superfi:. 

cia1 apresenta valor de pez mais baixo do que o sub-supe~ 

ficial devido ao seu maior teor de mat~ria orginica. 

De uma forma geral os 6xidos de fe~ro e de 

alumínio, com valores de peZ que variam usualmente entre 

7,0 e 9~0, s~o responsáveis pela elevaç~o do pez do solo, 

enquanto a matéria orgânica e minerais de argila 

rem para o seu abaixamento (PARKS, 1967; VAN RAIJ, 

UEHARA & GILLMAN, 1981). 

concor 

1973 ; 

VAN RAIJ (1986) verificou que o~ valores es 

timados de pez para os minerais de argila apresentaram ra 

zoáveis concordância com resultados experimentais. Para a 

caulinita, o valor experimental variou entre 3,3 e 4,9, en 

quanto para a montmorilonita foi inferior a 2,5. 

De acordo com GALLEZ et alii (1976), o pez 

do solo reflete o seu grau de intemperismo ou dessilifica 

çio, tendo em vista os seus resultados mostrarem que os 

solos mais intemperizados apresentaram valor de pez sup~ 

rior ~queles menos intemperizados, na seguinte ordem: Oxis 

sol> Ultissol > Alfissol.' Neste sentido, VELLOSO et alii 

(1977), ressaltaram a importância do .pez no entendimento 

de muitas propriedades físico-químicas de solos tropicais, 

além da sua utilidade como um critério importante na elas 

sificaç~o ~os Latossolos. 

CASTRO et alii (1972) estudando várias amos 

tras de solos dos horizontes superifical e sub-superfici

al de Latossolo Amarelo, verificou rclaç~o significativa 

entre pH e saturação de bases para todas as amostras estu 

dadas do horizonte A, enquanto para o horizonte B' o resul 
" tado foi significativo em uns -casos e em outros nao. 
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o estudo de relações entre as característi 

cas químicas de Latossolo Amarelo da Amaz6nia, conforme a 

literatura consultada, ainda é escasso. 

VAN RAIJ (1968) pesquisando sobre amostras 

superficiais e do horizonte Bz de perfis com B latossóli

co e B textural, encontrou em cada caso a exist~ncia de 

correlaç~o altamente significativa entre pil" e o grau de 

saturaç~o em bases. Cita também que a uma meSma· satura 

ç~o de bases, o pil mostrou-se mais elevado para as amos 

tras do horizonte Bz de solos com B latossólico, ma~s 

baixo para o B2 de solos com B textural e intermediário 

para as amostras superficiais dos dois grupos de solos. 
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,3. HATERIAL E HÉTODOS 

3.1. Des~riç~o da Área 

A área estudada está situada em uma grande 

faixa disposta na direç~o nordeste sudo~ste da Amazônia 

brasileira, entre os paralelos 02 0 00' de latitude norte e 

11 0 24' de latitude sul e 47
0 00' e 75

0
00' de longitude oe~ 

te de Greenwich (Figura 1). Abrange maiores extensões 

dos Estados do Amazonas, Pari e Acre e. menores prop0E,. 

çoes, dos Estados de Rondônia, Maranh~o e dos Territórios 

do Amapá e Roraima. 

De acordo com a classificaç~o de 
I 

K(JPPEN 

(19!+8). bastante difundida e utilizada no Brasil, a -area 

estudada esti submetida ~s condições do Grupo Climitico A 

(clima tropical chuvoso, sem estaç~o fria), 

ratura do m~s menos quente esti sempre aClma 

onde a temp~ 

o 
de 18 C. Abran 

ge os tipos climiticos "Am", "Af" e "Aw", os quals tive 

ram a seguinte distribuiç~o na -area (VIEIRA & SANTOS, 

no prelo): a) Tipo Am: é o tipo climático dominante na 
-area, como um todo, pOlS abrange as partes corresponde~ 

tes aos Estados do Acre, Rondônia e Território Federal do 

Amapi, além de boa parte dos Estados do Pari e Amazonas. 

Ele se caracteriza por um regime pluviométrico anual que 

define um pequeno período seco, -po rem, com precipitaç~o 

total anual suficiente para manter este período; b) Tipo 

Af: -e subdominante na irea, onde abrange parte do Esta 

do do Amazonas e do Território Federal de Roraima, além 

da regi~o de Belém (Estado do Pará). Se caracteriza por 

apresentar chuvas relativamente abundantes durante todo o 
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'ano e ausenCla de período, seco; c) Tipo Aw: 
~ 

e o tipo cli 

mitico de menor abrang~ncia na irea, restrito apenas a 

pequena parte que corresponde ao Estado do Maranhio. g ca 

racterizado por apresentar índice pluviom~trico anual re 

lativamente elevado, com nítida estaçio seca. 

A vegetaçio da ire a pertence dominantemente 

ao sistema de Floresta Tropical Densa, representada por 

irvores de grande porte, característica de regiões de cli 

ma quente e ~mido, com elevada precipitaçio pluviom~trica 

(COELHO et alii, 1976; SILVA et alii, 1977). De maneIra 

generalizada e ocupando menor área, estio as Florestas Se 

cundárias que decorrem da retirada da vegetação primiria 

e sao comumente chamadas de "capoeiras" (VELOSO et 

1974; FALESI et alii, 1969). As outras formações 

alii, 

encon 

tradas, com menor expressão na área, são as de Campo Cer 

rado (Savana) e Floresta Aberta (EMBRAPA, 1975; SILVA et 

alii, 1977). 

VIEIRA & SANTOS (no prelo), em trabalho re 

cente sobre a Amazõnia, definiram seIS grandes unidades de 

relevo que foram: a) Altos Planaltos; b) Planaltos Rebai 

xados; c) Superfícies Aplainadas; d) Depressões; e) PIa 

nícies Fluviais; e f) Planícies FI~vio-Marinhas. Dentre 

elas, os Planaltos Rebaixados representam praticamente 

tocla a área estudada. Elas surgem inicialmente, no nordes 

te paraense, como uma faixa ao sul e ao norte do rIO ama 

zonas, alargando-se consideravelmente no sentido oeste a 

partir de Manaus, onde se constitui parte dominante da 

Amazõnia Ocidental. O seu relevo mais comum ~ o dissecado 

em interfl~vios tabulares (tabuleiros), vindo em segundo 

lugar as colinas que margeiam os lagos ou as planícies 

fluviais. A sua rede de drenagem apresenta pequeno grau 

de aprofundamento e baixa densidade de canais. Os vales as 

sumem normalmente a forma em "V", embora possam ser enco~ 

trados aqueles do tipo fundo chato. As cotis altim~tricas 

varIam de '50 m, próximo a planície do rIO amazonas, até 
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mals de 200 m nas bordas norte e sul destes planaltos. 

Completam as unidades de relevo da ~rea estudada, as de 

PFessoes e as planícies fluviais. As primeiras localizam

-se na porçao mais ocidental, onde fazem limites com o 

Peru, e caracterizam-se pela altitude m&dia em torno de 

150 m, com relevo dissecado em colina, além da alta den 

sidade de canais de drenagem. Quanto as Planícies Flu 

viais, estas sio representadas pelas fa{xas marginais dos 
. -l.numeros rios que drenam -a area, principalmente o rio Ama 

zonas e seus afluentes. 

De acordo com a estratigrafia, a área 

tudo abrange duas formações geológicas (Figura 2): 

çio Barreiras e Formaçio Solimões, sendo esta mais 

sentativa em termos de extensio. 

A Formaçio Solimões, constitui uma 

litoestratigr~fica de cariter transgressivo sobre 

em es 

Forma 

repr~ 

unidade 

subs 

tratos rochosos mais antigos, pertencentes ao Embasamento 

Cristalino (Complexo Guianense e Complexo Xingu). depósi 

tos de cobertura de plataforma pré-cambriana e aos sedi 

mentos meSOZOlCOS e - . cenOZOlCOS constantes das Bacias do 

Acre e Alto Amazonas. Seus sedimentos sao caracterizados 

corno típicos de ambientes continentais fluvial e lacustre 

de planície de inundação. sio predominantemente pelíticos, 

constituídos sobretudo por argilitos e siltitos finamente 

laminados ou maClços, de coloração castanho avermelhada, 

amarela, Clnza-escuro a negro, contendo lentes de linhi 

to e turfa, concreções carboniticas e gipsíferas, além de 

grande quantidade de plantas e animais fósseis. Associa 

dos a essa sequênciá pelítica, ocorrem, em menor quanti 

dade, sedimentos mais grosseiros (siltitos e areias finas 

a médias) que se estendem por dezenas de metros e brusca 

mente desaparecem (FERNANDES et alii, 1977; LOURENÇO et 

alii, 1978). 

A outra formação geológica que forma a -ares 
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estudada corresponde a Formaç~o Barreiras, a qual de acor 

do com OLIVEIRA & LEONARDOS (1943) ~ constituída por 1n 

tercalações de arenitos e argilitos, com conglomerados su 

bordinados. Os arenitos sao finos a m~dios, geralmente 

com estratificaç~o cruzada, tendo cores vermelhas a varle 

gados, argilosos, cauliníticos, friiveis, podendo ter ban 

cos silicificados e duros, mal classificados, contendo 

grânulos de seixos de quartzo esparsos, bem como bolas de 

argila. Quanto aos argilitos, estes tem cores ~ermelho-ti 

joio e variegados, pobremente consolidados, sao maClços, 

laminados, tendo bolsa de areias. Os conglomerados po~ 

suem seixos sub-arrendondados de quartzo, com diâmetros 

de 5 a 15 cm, e arenito silicificado. 

3.2. Obtenç~o de .Dados 

Para o estudo foram selecionados perfis malS 

representativos da Unidade Latossolo Amarelo da . -reglao 

amazônica, originados a partir da Formaç~o Barreiras e da 

Formaç~o Solimões, os quals foram obtidos atrav~s de: 

a) volumes n9s 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 

17 e 18 do Projeto RADAM!RADAMBRASIL; 

b) boletins t~cnicos n9s 17, 48, 70, 77 e 79 

da EMBRAPA!SNLCS; 

c) boletins de pesquisa n9s 3 e7, da EHBRAPA/SNLCS; 

d) nOS trabalhos de levantamento de solos do 

disdrito agropecuirto da SUFRAMA e dos solos da irea Ma 

naus-Itacoatiara, realizados pelo IPEAN; e 

e) um' perfil do trabalho de tese de LIMA 

(1980). 

Desses perfis foram cQnsiderados apenas as 
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. amostras referentes'aos horizontes AlOU na ausenC1a des 

te, ao Ap ou All. e Bw22 ou,Ilaausência deste, ao Bw2 .ou 

ao Bw e deles extraídos os valores para as s~guintes 

racterísticas químicas: Fe 2 0 3 (ataque sulfúrico e 

ca 

ditio 
+ Na , 

2 + 2 + K+ 
H 2 ° e pH em KC 1, Ca + Mg , , nito), Ki, pH em 

A1
3

+, H+, T, V%, m%, além dos teores de ~rgila e carbono, 

tanto para os solos da Formação Barreiras (APÊNDICE 1), 

como para os solos da Formação Solim6es (APÊNDrCE 2). 

Os horizontes AI, A 
p 

ou AlI, correspondem a 

camada lia" ou camada superficial, enquanto os horizontes 

Bw22, Bw2 ou Bw referem-·se a camada "b" ou camada 

perficial, utilizadas neste trabalho. 

sub-su 

Como critério de seleção dos perfis, adotou-

-se os parâmetros utilizados pelo Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA, 1981a), 

A partir dos dados originais obtidos, foi 

possível obter valores também para outras características 

químicas, igualmente importantes para atingir os 

vos estabelecidos, através dos seguintes cálculos: 

a) 6pH: delta pH, obtido através da 

çao: pH KCl - pH H2 0 (MEKARU & UEHARA, 1972) 

subtra 

b) S soma de bases trocáveis, obtida pela 
2+ 2+ + + 

soma de Ca , Mg , Na , K , expressa em meq/l00 g TFSA; 

c) acidez potencial: obtido através da soma 

de H+ + Al'+ /100 TFS"A . ,expressa em meq "g ; 

d) CTC7: capacidade de troca de cátions re 

sultante da soma do valor S com a acidez potencial (pH 7 ), 

expressa em meq/l00 g TFSA; 

e) CTC : capacidade de troca de cãtions efeti
e 

va,calculada atraves da soma do valor Scun A1
3
+, expressa em meq/ 

- /100 g TFSA; 



20 

f) ICE~ incremento da capacidade de troca 

de cátions por unidade de pH, obtidà pela expressa0: (CTC? -

- CTC
e
)/(7 - pH H2 0), expresso em meq/l00 g TFSA/unidade de 

pH; 

g) H
O 

: hidrogênio de ligação covalente, cal 

cul~do atrav~s da diferença: CTC 7 - CTC , expressa em meql 
e 

1100 g TFSA; 

do teor de Fe
2

0
3 

determinado pelo ataque sulfúrico, utili 

zando-se a equação de VETTORI (1975): (Fe
2

0
3 

- Ti0
2
).0,9; 

- ° cálculo de Fe 2 0 3 "livre" foi feito 

apenas para os perfis, números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da 

Formação Solimões e para os perfis, números 18, 19, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 e 28 da Formação Barreiras. Os demais 

foram obtidos diretamente das análises dos respectivos pe~ 

fis encontrados na literatura (APENDICES e 2); 

i) CTC 11 OOg arg. (CTCarg): capacidade de troca de -ca 

tions da fração argila, obtida através do método estatísti 

co de BENNEMA (1966), expressa em meq/l00 g argila; 

j) CTC/1gC(CTCc): capacidade de troca de cãtions 

da mat~ria orgânica, obtida através do método 

de BENNEMA (1966), expressa em meq/1gC. 

estatístico 

- As equações de regressão obtidas 

10 da CTC da fração argila e da CTC da matéria 

no cálcu 

organlca, 

a p r e s e",n t a r a m, p a r a to dos os p e r f i s e s tu d a dos, c o e f i c i e n te s 

de correlação altamente significativos (r = 0,99) ao nível 

de 1% de probabilidade. 

3.3. Análises Estatísticas 

Os dados de característicai químicas, tanto 

extraídos como calculados. foram processados pelo comput~ 
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(Ín) , desvio' padrão ( s ) , erro pa dor para obtençâo dam~dia 

drão da médi.a (sm = S/Ít1) , coeficiente de variação (CV) 

= 100.s/m) e o intervalo de confiança da média ( ~ + ~) 
fi -- t. sm , 

tomados ao nível de 95% de probabilidade. 

As características consideradas para o estu 

do foram: argila, Fe
2

0
3 

"livre", Fe
2

0 3 "ataque sulfúrico", 

Ki, carbono, CTC/lgC, pH H2 0, pH KCl, 6pH, soma de- bases 

trocãveis, Ca + Mg, alumínio trocãvel, acidei potencial, 

hidrogênio de ligação covalente, CTC 7 , V% 

CTC/100 g arg. 

, CTC , mio, 
e 

ICE, 

A anãlise estatística obedeceu a seguinte 

ordem: 

a) anãlise conjunta dos solos da Formação 

Barreiras e Formação Solimões, visando a obtenção de valores ge

rais para as características químicas dos Latossolos estudados; e 

b) análise dos solos da Formação Barrei/as 

separados dos solos da Formação Solimões, a fim de- verifi 

car a influência do material de origem sobre as caracterís 

ticas químicas estudadas. Na comparação destes resultados foi utili 

zado o Teste F. 

Para verificar a interdependência e o grau 

de correlação entre as características 
~ . 

qULllllcas, tanto 

ra os solos da Formação Barreiras como para os da Formação 

Solimões, foram ajustadas equações de regressão linear sim 

pIes, para cada caso, com testes de ajuste e 

de correlação. 

coeficientes 
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·4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Características Minera16gicas e Químicas dos Latosso 

los Amarelos e Influência do Material de Origem 

Os dados sobre as principais características 

químicas dos Latossolos Amarelos, em geral, est~o sumarlza 

dos na Tabela 1, onde podem ser encontrados seus 

( - + -) m~dios (i), intervalos de confiança m - t.sm, 

máximos e coeficientes de variaç~o (CV) para as 

superficial e sub-superficial. 

valores 
... 

mlnlmos, 

camadas 

Nas Tabelas 2 e 3 est~o sumarizados as mes 

mas características químicas e par~metros estatísticos uti 

lizados na tabela anterior, -porem os solos sao considera 

dos de acordo com os seus respectivos materiais de origem, 

tendo-se os solos da Formaç~o Barreiras na Tabela 2 e os 

solos da Formaç~o Solim~es na Tabela 3. 

Na Tabela 4 est~o os resultados da 

çao entre as características químicas dos solos da 

compar~ 

Forma 

ç~o Barreiras com as características químicas dos solos da 

Formaç~o Solim~es, onde pode ser visto a influência do ma 
.. . 

teria 1 de origem sobre as caracte~ísticas 

deradas. 

qUlmlcas consi 

Os dados concernentes ao teor de argila to 

tal foram incluídos, devido a import~ncia deste atributo, 

tanto no comportamento químico do solo como na análise com 

parativa dos resultados. 
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Portan~o, com relação a este atributo, verl. 

ficou-se que a area,. como um todo, apresentou os teores m~ 

dios de 46 e 60% de argila, nas camadas superficial e sub-

-súperficial, respectivamente (Tabela 1). Todavia, quando 

considerou-se sua estratigrafia, constatou-se que os solos 

da Formação Barreiras foram bastantes mais argilosos do 

que os solos Formaç~es Solim~es, pOl.S obteve~se para as ca 

madas superficial e sub-superficial daqueles solos as 

médias de 51 e 65% de argila, respectivamente (Tabela 2), 

enquanto para as mesmas camadas destes, os teores médios 

de argila foram de 33 e 47%, respectivamente (Tabela 3). 

De acordo com as classes texturais estabelecidas pelo Sis 

tema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1981a) 

e considerando-se os teores de argila encontrados para as 

camadas sub-superficiais dos solos estudados, pode-se di 

zer que os solos da Formação Barreiras seriam classificados 

como de textura muito argilosa, enquanto os solos da Forma 

ção Solim~es corresponderiam ~ classe de textura argila. 

Com relação aos teores de óxidos de ferro, 

determinados tanto através do ataque sulf~rico, como do di 

tionito, encontrou-se respectivamente para as camadas su 

perficial e sub-superficial da ~rea, os seguintes valores 

médios: 3,1 e 4,1% no caso do ataque sulf~rico e 2,4 e 

3,1%,provavelmente de goetita (LIMA, 1980), para o caso do 

ditionito (Tabela 1). Quando considerou-se os solos de acor 

do com os seus respectivos materiais de origem, observou-

-se que os seus valores médios foram bastantes semelhantes 

entre s1. (Tabelas 2 e 3) e, por isto, resultou numa 

rença não significativa (Tabela 4). 

dife 

Quanto ao índice Ki, a area como um todo apr~ 

sentou os valores médios . . 
l.gua1.s a 1 ,9 e 1 ,8 respectivamen 

te para as camadas superficial e sub-superficial (Tabela 1). 

Estes valores indicam a predomin~ncia da caulinita, cujo í~ 

dice Ki é igual a 2 (BENNEMA, 1977), na composição mineralógica 

Aestes solos, concordando assim com, SOMBROEK (1966), CHIBA 
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Tabela 1: Característ'icas qu~nl1cas e suas respectivas mê 

dias (~), intervalo de confiança(~ ! t.s~), mí 

nimo, miximo e coeficiente de variaçio (CV) para 

as camadas superficial (a) e sub-superficial (b) 

"dos Latossolos Amarelos 

Característica Camada Número de - + t. sm Mínimo Miximo CV( 1) 
Química pontos m-

, (1) 
"arg~la a 60 46 + 

- 6 13 91 50 
", b 60 60 ± 6 19 96 36 

Fe
2
0

3 
at.su1f. 

(1) 
a 38 3, 1 ± 0,5 1 ,O 6,8 48 
b 39 4, 1 ± 0,5 4,0 7,9 39 

Fe 2 0
3 

"1' ,,(1) 
~vre a 29 2,4 ± 0,6 0,6 7,7 67 

b 30 3, 1 ± 0,6 0,4 7,2 49 

índice Ki a 36 1 ,9 ± 0, 1 1 ,5 2,4 10 
b 37 1 ,8 ± 0, 1 1 , 1 2,0 9 

(1) 
60 2,f> ± 0,4 0,5 6,5 54 carbono a 

b 60 0,3 ± 0,4 0, 1 0,7 41 

pH H
2
0 a 59 4,0-± 0, 1 3,0 5,7 13 

b 59 4,8 ± 0, 1 4, 1 5,7 8 

pH KC1 a 59 3,6- ± 0, 1 3,0 4,3 7 
b 59 4,2 ± 0, 1 3,0 5,0 7 

~pH a 59 -0,3 ± 0, 1 -1,7 0,3 103 
b 59 -0,7 ± 0,1 -2,0 0,2 55 

s(2) a 60 0,8 ± 0,22 0, 17 6,33 108 
b 60 0,3 ± 0,06 0,08 1 ,57 67 

Ca + Mg(2) a 60 0,6. ± 0,21 0, 1 6, 15 143 
b 60 0,3 ± 0,06 0,04 1 ,52 85 

A1(2) a 60 2,7 ± 0,3 0,2, 5,9 48 
b 60 1 ,2 ± 0,3 0,1 4,1 87 

ac .pot. 
(2) 

a 60 11 ,2 ± 1 ,3 3,0 25,0 45 
b 60 3,3 ± 0,3 0,9 6,2 38 

Ho (2) a 60 8,5 ± 1 , 1 2,3 20,4 47 
b 60 2, 1 ± 0,2 0,8 3,8 33 

CTC7(2) a 60 11 ,9 ± 1 ,4 3,4 27,0 43 
b 60 3,6 ± 0,3 1 , 1 6,6 37 
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Tabela 1: Características químicas e suas respectivas me 

dias (~), intervalo de confiança (i ! t.si), mi 

nimo, máximo e coeficiente de variação (CV), para 

a~ camadas superficial (a) e sub-superficial (b) 

dos Latossolos Amarelos 

Característica 
Camada 

Número de ~ + t.si Mínimo 
-. . (1) 

Química 
m - Maxl.mo CV 

pontos 

V(O a 60 7 ± 2,0 2,0 -52,0 98 
b 60 10 ± 1 ,5 3,0 35,0 58 

CTC (2) a 60 3,4 ± 0,4 0,7 7,0 43 
e 

b 60 1 ,6 ±"0,3 0,3 4,5 70 

m 
(1) 

a 60 78 ± 3 30 94 16 
b 60 71 ± 5 27 96 26 

. ICE (3) a 59 3,0 ± 0,4 1 , 1 7,2 47 
b 59 1 , 1 ± O, 1 0,4 2,8 46 

CTCarg. 
(4 ) 

60 4,3 ± 0,8 0,5 12,8 68 

CTCc (5) 60 4,3 ± 0,3 2,6 6,4 I 23 

(1) % 

(2) meq/l00 g de TESA 

(3) meq/l00 g de TFSA/unidade pH 

(4) meq/iOO g argila, para o perfil 

(5) meq/lgC, para o perfil 
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Tabela 2. Características químicas e suas respectivas' medias (UI), in 

~ervalo de confiança (~~t.s;),mínitno, miximo e coeficiente 

de variação (CV) para as camadas superficíal(~l) e sub-superfí

. cial(b) dos Latossolos Amarelos da Formação Barreiras, 

Característica 

química 

'I (1) krgl. a 

Fe O"Livre" 2 3 

índice Ki 

earbono 
(1) 

pH KC1 

lIpH 

S (2) 

Ca + Mg (2) 

AI (2) 

(2) 
Ac. pot. 

CTC (2) 
7 

(1) 

Camada 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

N9 de ~+ _ 
pontos m-t.sm 

44 

44 

27 

2S· 

15 

16 

25 

26 

44 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

51 :!: 7 

65 ! 6 

3,1: 0,6 

3,8: 0,6 

2,4! 0,7 

3,2! 0,7 

1,9! 0,1 

1,8! 0,1 

Z.5! 0,4 

O,3:!: 0,1 

4,0:': 0,2 

4,8! 0,1 

3,6: 0,1 

4,Z:': 0,1 

-0,3:': 0,1 

-0,6:': 0,1 

O,S:!: 0,3 

0,3: 0,1 

O,6:!: 0,3 

O,2:!:' 0,1 

2,3! 0,3 

O,S:!: 0,2 

+ 10,7- 1,6 

2,S! 0,2 

S.5! 1,3 

2,1:': 0,2 

ll,6:': 1,6 

3,1:': 0,3 

Mínimo Hãximo 

13 

19 

1,0 

1,4 

0,7 

0,4 

1,5 

1,1 

0,5 

0,1 

3,0 

4.1 

3,0 

3,9 

-1,7 

-1,3 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

O,Z 

0,1 

3,0 

0,9 

2,3 

0,8 

3.4 
1,1 

91 

96 

6,S 

7,2 

5,5 

5,8 

2.1 

2,0 

5,7 

O 17' 

5.7 

5,7 

4,1 

4,9 

0,3 

0,0 

6,3 

1 ~ 6 

6,1 

1,5 

4,9 

2,S 

25,0 

4,5 

20,4 

3,8 

27,0 

4,9 

CV (l') 

45 

~2 

'51 

40 

52 

43 

7 

10 

57 

42 

14 

S 

7 

5 

106 

68 

114 

74 

154 

97 

49 

63 

49 

30 

51 

33 

47 

30 

I 



Tabela 2. Características químicas c suas respectivas m~dias (i), in 

tervalo de confiança (m:!:t. si), mínimo, máximo "e coeficie"n

te de variação (CV) para as camadas superficial (a) e sub-supe!. 

ficia1 (b) dos Latossolos A~arelos da Formação Barreiras. 

Característica N9 de 
~+ (1) Camada pontos m- t. sm Mínimo Maxiulo CV 

química 

V 
(1) a 44 7 :!: 2 2 52 101 

b 44 11 :.': 2 3 35 55 

CTC (2)" 
a 44 3,1:.'.: 0,4 0,7 6,6 45 e 

1,1:.'.: 0,3 b 44 0,1 2,9 46 

(1) 
44 75 +" 30 93 17 m a - 4 

b 44 65 
.. 

5 27 92 27 -
ICE 

(3) 
a 43 2,8:.': 0,4 1,1 6,2 47 

b 43 1,0:.': 0,1 0,4 1 ,7 33 

CTC~rg. (4) 44 2,9:.': 0,4 0,5 5,9 46 

CTCc (5) 44 4 4:.': . , 0,3 2,6 6,4 22 

(1) %. (2) meq /100 g TFSA; (3 ) meq/lOO g TFSA/unid. pH; 
(4) meq/lOO g arg •• para e perfil; (5) meq/l g C, para e perfil. 

27. 
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Tabela 3. Caractcrls ti cas químicas ·e suas respectivas I~êdias (m) , ~n 

terva10 de confiança (~:t.s~), mlnin:o i máxin:o e coeficien-

te de -varill<;ao (CV) , para as camadas superficial (a) e 

sub-superficial (b) elos La tosse1es Amareles da Formação So 

limões. 

Caracterlstica NQ de -+ Mll1imo Máximo 
(1) 

Camada m-t .siT, CV 
qULmica pentos 

Argila 
(1) 

a 16 33 + 
9 15 83 51 

b 16 47 :10 23 90 4~ 

Fe 20 3 
at~sulf. 

(1) 11 3,0 + 0,9 1,4 5,0 43 a -
+ 

b 11 4,6 - 1,1 2,6 7,9 35 

Fe203'' Li vr e ti 
(i) 

14 2,4 + 1,1 0,6 7,7 82 a -
+ 

b 14 3,0 - 1, O ~,6 7,2 58 

índice Ki 11 1,9 + 0,2 1,5 2,4 14 a -
b 11 1,9 

+' 
0,1 1,6 2,0 6 -

Carbono 
(1) 

a 16 2,7 : 0,7 1,0 6,5 49 

b 16 0,3 
+ - 0,1 0,1 0,6 39 

pH H20 a 16 4,0 : 0,3 3,4 4,9 12 

b 16 4',8 :!: 0,2 4,3 5,4 7 

pll KC1 a 16 3,6 :!: 0,2 3,3 4,3 8 

b 16 4,0 : 0,2 3,0 5,0 11 

ÂpH 16 -0,3 + 0,2 -1,2 0,0 97 a -
.b 16 -0,8 + 0,3 -2,0 0,2 60 -

S 
( 2) 

a 16 0,6 + 0,2 0,2 1,6 62 

b 16 0,3 + 0,1 0,1 0,6 46 -
Ca + Hg 

(2) 
a 16 0,5 :!: Q,2 0,1 1.4 73 

b 16 0.3 :!: 0,1 0,1 0,6 55 

AI (2) 16 3,7 + 0,6 2,3 5,9 31 a -
b 16 ~.6 

+ 0,6 0,6 4,1 45 -
Ao. (2) 

ló 12,3 + 2,2 6,9 22,0 33 pot. a -
b l6 4,6 + .0,6 1,7 6,2 26 

HO 
(2) 

+ 
·a 16 8,6 - 1,8 3,7 16,5 39 

b 16 2,1 :!: 0,4 I, O 3,4 34 
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Tabela 3. Características químicas e suas respectivas'm~din; (~), i~ 
tervalo de confiança (~!t.s~), m:nimo, miximo e coeficien

te de variaçio (CV),para as camadas superficial.(a) e 

sub-superficial (b) dos Latossolos Amarelos da Formaçio Se 

limões. 

Característica 
Camada 119 de -+ C\' (1) 

química 
m-t. s~ Mínimo Mi:limo 

pontos 

eTC
7 

(2) 
16 

+ 
a 12,9 - 2,3 7,1 23,5 34 

b 16 5,0 + - 0,7 1,8 6,6 27 

V 
(1) . 

16 + 
a 5 1 3,0 10 40 

b 16 6 + - 1 3,0 10 35 

eTC 
(2) 16 4,3 + 

e 
a - 0,7 2.7 7,0 31 

b 16 2,8 + 0,7 '44 - 0,7 4,5 

Dl 
(1) 

a 16 86 ! 3 73 .94 7 

b 16 87 ! 4 66 96 8 

IeE 
(3) 

16 3, 7 + 
a - o,e 1,2 7,2 43 

b 16 1,3 
+ - 0,4 0,4 . 2,8 58 

eTC arg. (4) 16 3,3 :I: 1,3 5,0 1.2,8 30 

CTCc (5) 16 4,0 + - Q,5 2,6 6,2 25 

(1) 7.; (2) meq!lDO g TFSA; (3) meq/lOO > TFSA/unid. pll; 
'" (4 ) raeq/1OO b arg., para o perfil; (5) meq/lg C, para o perfi 1 



Tabela 4. Comparação entre às características' químicas dos Latos 

solos Amarelos da Formaçio Barreiras com as caracterís 

ticas químicas dos Latossolos Amarelos da Formação 50 

limões, nas camadas superficial (a) esub-supetficial 

(b) • 

Característica 

química 

Argila (1) 

Fe O "Livre" 
2 3 

índice Ki 

Carbono (1) 

pH KC1 

àpR 

5 (2) 

Ca + Mg {2} 

AI (2) 

Ac. pot. 
(2) 

(1) 

Medias 
Cama 

da Formação Barreiras Formação Solimões 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

51 

65 

3,1 

3.8 

2,4 

3.2 

1.9 

1,8 

2,5 

0,3 

4,0 

4,8 

3,6 

4,2 

-0,3 

-0,6 

0,8 

0,3 

0,6 

0.2 

2,3 

0,8 

10.7 

2.8 

8,5 

2,1 

33 

47 

3.0 

4,6 

2,4 

3,0 

1,9 

1,9 

2,7 

0,3 

4,0 

4,8 

3,6 

4,0 

-0,3 

-0,8 

0,6 

0,3 

0.5 

0,3 

3.7 
2,6 

12,3 

4,6 

8,6 

2,1 

Tes te 

F 

** 
** 

ns 

ns 

.ns· 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

** 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

** 
** 

ns 

** 

ns 

ns 

30. 



Ta.b-ela 4. Comparação entre as características químicas dos Latos 

sos Amarelos da Formação Barreiras com as cara~terísti 

cas químicas dos Latossolos Amarelos da Formação Soli 

moes. nas camadas superficial (a) e sub-superficial 

(b) • 

CaracterLstica 

qULmica 

Cama 
Medias 

Tes te 

(2) 
CTC 7 .• 

v (1) 

CTC 
e 

m 
(1) 

(2) 

ICE (3). 

(4) CTC arg. 

CTC c (5) 

(1) % 
(2) meq/IOO g TFSA 

da 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

Formação Barreiras Formação Solimões 
F 

11.6 12,9 ns 

3.1 5,0 ** 

7 5 ns 

11 6 ** 

3.1 4,3 ** 
1.1 2.8 ** 

75 86 ** 
65 87 ** 

2.8 3.7 * 
·1, O 1.3 * 
2,9 8,3 ** 

4,4 4,0 ns 

(3) meq /100 g TFSA/unid. pH 
(4) meq/IOO g arg. ,para o perfil 
(5) meq/l g c. para o perfil 
** significativo ao nível de 1% de prob.!!; 

bilidade 

* significativo ao nível de 57- de prob.!!; 
bi lidade 

ns nao significativo. 

31. 
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'(1970) e mais recentêmente com MBLLER & KLAMT (1982) que 

constaram a predominância de cauliníta na fração argila, 

em. seus estudos sobre Latossolos da Amazônia. Por outro la 

do, apesar dos valores mínimos encontrados, verificou-se 

através do intervalo de confiança da média que a grande 

ma10r1a destes solos tem índice Ki variando de ,8 a 2,0 

na camada superficial e de 1,7 a 1,9 na camada sub-supe~ 

ficial (Tabelas 2 e 3). Deste modo, estes' valores indicam 

também uma baixa ocorr~ncia de 6xido de alumínLo, p01S, 

de acordo com BENNEMA (1977), a presença deste 6xido é tan 

to mais baixa quanto mais pr6ximo de 2,0 são os valores de 

Ki e, embora não seja o caso dos Latossolos Amarelos estu 

dados, o inverso também é verdadeiro, isto é, valores de 

Ki quanto ma1S inferiores a 2,0, tanto maior é a presença 

de 6xidos de alumínio, principalmente a gibsita e, conse-

quentemente, mais avançado é o estigio de 

do solo. 

intemperização 

Outrossim, considerando-se que os Latossolos 

Amarelos sao normalmente conceituados como solos envelhe 

cidos e bastante intemperizados e, ainda, que as condições 

amazônicas propiciam alto grau de intemperização, era de 

se esperar valores mais baixos de Ki para estes solos, on 

de prevalecesse o processo de alitização em detrimento ao 

de monossialitização ou caulinização. Entretanto, de acor 

do com MELFI & PEDRO (1977), talvez isto possa ser explic~ 

do através da intemperização do quartzo que, apesar de 

sua estabilidade, é capaz de liberar sílica e provocar um 

aumento na concentração de SiO z influenciando, portanto, a 

relação SiOz/Alz03' Neste sentido, FAUCK (1970) e MILLOT & 

FAUCK (1971) mostraram que o quartzo chega a impedir que a 

alitização se desenvolva. Assim, 

-se em elevada quantidade nesses 

como o 

solos, 

quartzo apresenta-

torna-se compree~ 

sível a ocorr~ncia da caulinização nestes solos amazônicos 

em detrimento da alitização. 
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De outto modo, confrontando-se os solos de 

acordo com seus respect1vos materiaís de or1gem, verifi 

cou-se que seus valores médios de Ki não diferiram estatis 

ticamente, provavelmente devido ter a caulinita predomina 

do nos solos, tanto da Formação Barreiras como,da Formação 

Solimões. Os solos daquela formação geológica apresentaram 

respectivamente os valores médios de 1,9 e 1,8 para as ca 

madas superfi~ial e sub-superficial enqu~nto os solos des 

ta, apresentaram o valor médio de 1,9 para am~&s as 

das (Tabelas 2 e 3). 

cama 

Sobre o teor de carbono da área, encontrou

-se os valores médios de 2,6% na camada superficial e ap~ 

nas 0,3% na camada sub-superficial (Tabela 1), evidencian 

do uma diminuição marcante com a profundidade, 

com as constatações de VOLKOFF et ali i (1982) 

concordando 

em estudos 

sobre Latossolos Amarelos, no Território Federal de 

ma. Apesar dos valores bastante díspares de mínimo e 

Rorai 
~ . 

maX1 

mo na camada superficial, deve ser ressaltado que a grande 

ma10r1a dos perfis devem estar compreendido entre os 

res 2,2 e 3% de carbono, de acordo com o intervalo de 

fiança da média. Por outro lado, considerando-se a 

de acordo com sua estratigrafia, verificou-se que os 

valo 

con 
~ 

area 

solos 

da Formação Barreiras apresentaram médias de 2,5 e 0,3%, 

para as camadas superficial e sub-superficial respectiva 

mente e, para as mesmas camadas e na mesma ordem, oS solos 

da Formação Solimões apresentaram 2,7 e 0,3% (Tabelas 2 e 

3). Dada a semelhança nesses valores, constatou-se uma di 

ferença não significativa, conforme mostra a Tabela 4. 

Com relação a capacidade de troca de cátions 

por um grama de carbono, os solos em geral apresentaram o 

valor médio de 4,3 milequivalentes (Tabela 1), portanto li 

geiramente superior' ao valor de 4,0 milequivalentes por um 

grama de carbono, encontrado por SAMBROEK (1966) e RAMOS 

& VELLOSO (1977). Por outro lado, considerando os solos de 
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acordo com os seus respectivos materiais de origem, consta 

to~-se que os solos da Forma~io Barreiras aprisentaram. um 

valor médio superior ao encontrado para os solos da Forma 

çao Solimões, sendo 4,4 meq/lgC contra 4,0 meq/lg C (Tabe 

las 2 e 3.), porém insuficiente para caracterizar urna dife 

~ença significativa (Tabela 4). 

Quanto ao pH 
~ 

em agua, os solos da 
~ 

area apr~ 

sentaram valores médios de 4,0 na camada superficial e 4,8 
. . 

·na sub-superficial, valores estes ~gua~s tanto para os so 

los da Formação Solimões corno para os solos da Formação Bar 
~ 

me reiras (Tabelas 1, 2 e 3). Esta avaliação, em termos 

dias, indicou pelo menos duas situações: a) os Latossolos 

Amarelos da região amaz5nica são extremamente icidos na 

camada superficial e que esta acidez é diminuída com a 

profundidade, o qu~ concorda com o trabalho da EMBRAPA 

(EMBRAPA, 1981b); e b) a estratigrafia não provocou 

ças no cariter icido destes solos, isto 
~ 

e , os solos 

sejam da Formação Barreiras quer sejam da Formação 

mudan 

quer 

Soli 

mões, são igualmente icidos, tanto em superfície, corno em 

sub-superfície. 

~ 

O ~H em KCl, para a area como um todo, apr~ 

sentou-se com valores médios de 3,6 para a camada superfi 

cial e 4,2 para a camada sub-superficial (Tabela 1). Estes 

valores indicam, juntamente com um baixo coeficiente de 

variação, a predominância de solos extremamente icidos, tan 

to em superfície corno emsub-superfíc{e, embora, ~ 

lhança do que ocorreu para o caso de pH em 
~ 

agua, 

houve uma diminuiç~o da acidez com a profundidade. 

ao aspecto estratigráfico da área, verificou-se que 

seme 

também 

Quanto 

tanto 

os solos da Formação Barreiras corno os sol~s da Formação 

Solimões. apresentaram um mesmo valor médio de pH em KCl 

na camada superficial, igual a 3,6, enquanto o mesmo 

ocorreu na camada sub-superficial, onde registrou-se 

-nao 

valo 

res médios de 4,2 para os solos da Formação BarreÍras e 
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'4,0 para os solos da-Formação Solimões (Tabela 2 e 3), ca 

racterizando-se uma dif~rença altam~nte significativa nes 

ta camada (Tabela 4). 

Verificou-se, quanto ao 6pH, que os solos da 

area apresentaram valores médios de -0,3 e -0,7 respectiv~ 

mente nas camadas superficial e sub-superficial (Tabela 1), 

significando que o pH do solo está acima ~o ponto de carga 

zero, concordando assim com VAN RAIJ & PEECH (1972) entre 

outros e, consequentemente, as trocas que aí ocorrem sao 

do tipo catiônica. De outro modo, ao considerar o material 

de origem, constatou-se que houve um mesmo valor médio de 

6pH, igual a -0,3, na camada superficial tanto dos solos 

'da Formação Barreiras como dos solos da Formação Solimões, 

ao passo que na camada sub-superficial os valores médiosf~ 

ram -0,6 para aqueles solos e -0,8 para estes (Tabelas 2 e 

3). Ressalta-se, todavia, que esta diferença de valores de 

6pH, na camada sub-superficial, além de ter caracterizado 

uma diferença altamente significativa entre os solos (Tabe 

la 4), indica também que os solos da Formação Solimões tem 

maior saldo de carga líquida negativa e, portanto, ma~or 

reatividade de seus colóides. 

Com relação a soma de bases (S), os solos 

da area apresentaram valores médios de 0,8 meq/100 g de 

TFSA na camada superficial e 0,3 meq/100 g de TFSA na cama 

da sub-superficial. Estes valores demonstram, todavia, que 

os Latossolos Amarelos da Amazônia têm uma soma de bases 

muito baixa e, consequentemente, também apresentam baixa 

fertilidade natural. Por outro lado, existem pelo menos 

duas razões que podem explicar a baixa fertilidade natural 

destes solos, ou seja: a) são solos originados de rochas se 

dimentares das Formações Barreiras e Solimões, constituí 

das por arenitos, argilitos e siltitos, as quais natural 

mente possuem baixo conteúdo de bases; e b) tendo em vista 

a predominãncia do clima tropical chuvoso da área, onde há 

~levada precipitação total anual, e 'as condições de boa dre 
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nagem destes solos, torna-se evidente a ocorr~ncia do 

processo mais intenso de lixiviaç~o, o qual contribui para 

a eliminaç~o sobretudo das bases do solo, razões estas que est~ode 

acordo com FALESI (1969) e VIANA et alii (1976). 

Portanto, os solos quando c6nsiderados de 

acordo com os seus respectivos materiais de or~gem, isto 

~; iormaç~o Barreiras e Formaç~o Solimões, v~rificou-se 

que os valores médios de sorna de bases obtidos foram iguais, 

0,3 meq/l00 g de TFSA, na camada sub-superficial, enquanto 

na camada superficial os solos da Formação Barreiras apr~ 

sentaram valor médio apenas ligeiramente superior ao va 

lor médio obtido para os solos da Formação Solimões, sendo 

0,6 meq/l00 g de TFSA para estes contra 0,8 meq/100 g de 

TFSA correspondente à aqueles solos (Tabelas 2 e 3). Esta 

ligeira superioridade encontrada para os solos da Formação 

Barreiras não representou uma diferença significativa (Ta 

bela 4). Se faz mister ressaltar, todavia, que o valor 6,3 

meq/l00 g de TFSA encontrado na camada superficial dos so 

los da Formação Barreiras deve ser considerado como um po~ 

to isolad~ devido refirir-se a um perfil coletado em ~rea 

cultivada com pimento-do-reino, o qual provavelmente tenha 

sofrido efeitos de adubaç~o. 

Quanto ao resultado da soma de c~lcio e 

nésio, encontrou-se para a ~rea, como um todo, valores 

dios de 0,6 e 0,3 meq/l00 g de TFSA respectivamente. 

as camadas superficial e sub-superficial (Tabela 1) 

majf 
-me 

para 

Es 

tes valores, apesar de baixos, deve-se destacar que os mes 

mos representam cerca de tr~s quartos do t~tal das bases 

troc~veis. Quando considerou-se a ~rea, de acordo com sua 

estratigrafia, observou-se que os valores médios foram pr~ 

ticamente os mesmos, tendo-se 0,6 e 0,2 meq/100 g de TFSA 

respectivamente para as camadas superficial e sub-superfi

cial dos solos da Formação Barreiras contra 0,5 e 0,2 meq/ 

/100 g de TFSA para os solos da Formação Solimões (Tabelas 



2 e 3), nao havendo assim diferença significativa 

4) • 
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(Tabela 

Quanto ao alumínio trocável da area como um 

todo, registrou-se os valores m~dios de 2,7 e 1,2 meq/l00 

gde TFSA respectivamente para as camadas superficial e 

sub-superficial (Tabela 1). Estes valores indicam que os 

Latossolos Amarelos da Amaz5nia possuem elevado 

de alumínio trocável na superfície e que o mes~o 

conteúdo 

diminui 

com a profundidade do solo, acompanhando os teores de mat~ 

ria orgânica, à semelhança do que foi observado no 

lho da EMBRAPA (EMBRAPA, 1981b). 

traba 

Outrossim, considerando-se o material de 

origem dos solos, verificou-se que o mesmo teve influên

cia marcante no conteúdo de alumínio trocável, de modo que 

os solos da Formação Barreiras apresentaram valores m~dios 

do referido cátion, bastante inferiores aos apresentados 

pelos solos da Formação Solimões, caracterizando uma dife 

rença altamente significativa, tanto na superfície como em 

sub-superfície. Deste modo, enquanto os valores médios de 

alumínio, nos solos da Formação Barreiras, foram de 2,3 e 

0,8 meq/l00 g de TFSA, respectivamente nas camadas supe~ 

ficial e sub-superficial, os solos da Formação Solimões 

apresentaram 3,7 e 2,6 meq/l00 g de TFSA também como valo 

res médios nas camadas superficial e sub-superficial, res 

pectivamente (Tabelas 2 e 3). Assim, considerando-se que os 

solos da Formação Solimões apresentaram os mesmos valores 

médios de pH em água e conteúdos médios equivalentes de 

matéria orgânica dos apresentados pelos solos da Formação 

Barreiras, ficou demonstrado que a supremacia dos solos da 

quela Formação Geológica decorreu em função talvez da maior 

atividade dos seus colóides minerais e, consequentemente, 

de sua maior eTC 
e 

Quanto a acidez potencial da área, encon 

trou-se os valores médios de 11,2 e '2,3 meq/100 g de TFSA 
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"respectivamente para. as camadas superficial e sub-superfi 

cial (Tabela 1). Como pnde ser observado, a acidez poten 

cial diminuiu sensivelmente com a profundidade do solo, p~ 

de~do-se atribuir à matéria orgânica, concordando assim com 

o trabalhado da EMBRAPA (EMBRAPA, 1981b), quando se refere 

que os cátions hidrogênio e alumínio estão relacionados -a 

matéria orgânica, d~crescendo portanto com a.profundidade. 

De acordo com o material de origem, verificou-se que os so 

los da Formação Barreiras apresentaram uma médi.a de ac~ 

dez potencial, tanto em superfície como em sub-superfície, 

inferior a apresentada pelos solos da Formação Solimões. 

Deste modo, teve-se para aqueles solos as médias de 

e 2,8 meq/100 g de TFSA respectivamente nas camadas 

10, 7 

supeE.. 

ficial e sub-superficial, enquanto nas mesmas camadas e na 

mesma ordem, os solos da Formação Solimões apresentaram 

12,3 e 4,6 meq/l00 g de TFSA (Tabelas 2 e 3), valores es 

tes que, em sub-superfície, caracterizaram uma 

altamente significativa (Tabela 4). 

diferença 

Com relação a acidez não trocável (H de lig~ 

çao covalente), importante elemento na avaliação da acidez 

potencial e CTC?, os 60 perfis estudados apresentaram os 

valores médios de 8,5 e 2,1 meq/100 g de TFSA respectiv~ 

mente para as camadas superficial e sub-superficial (Tabe 

la 1). A partir destes valores, verificou-se, então, que 

a acidez não trocável teve um decréscimo substancial de 

aproximadamente 4 vezes com a profundidade do solo, de 

monstrando que provavelmente a matéria orgânica seja a 

principal responsável pela referida acidez nesses solos, 

sobretudo quando se observa que em profundidade ela também 

decresce substancialmente, enquanto com o teor de argila 

geralmente ocorre um aumento naquele sentido, o que refor 

ça ainda mais a hip6t~se levantada. No que se refere ao materialdeori 

gem, verificou-se que o mesmo aparentemente nao implicou para 

que houvesse 

duas formações 

diferença significativa entre os solos das 

geo16gicas consideradas. Para tanto, obser 
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vou-se que na camada' superficial os solos da Formaç~o Bar 

re1.ras 
, ~ . o 

apresentaram valor med1.o deR apenas ligeiramente 

inferior ao'apresentado pelos solos da Formação Solimões, 

sendo 8,5 meq/100 g de TFSA contra 8,6 meq/100 g de TFSA, 

enquanto n~ sub-superficial, os valores m~dios foram exa 

tamente iguais a 2,1 meq/100 g de TFSA (Tabelas 2 e 3~. En 

tretanto, é preciso ressaltar que apesar desta aparente 

. -d' d o 1.gualdade nos valores me 1.0S e R , observou-se que os' t eo 

res m~4ios de argila dos solos da Formaç~o Solimões sao 

muito menores do que os dos solos da Formação Barreiras, o 

que significa que aqueles sdlos t~m nos seus 

gânicos maior exposição de hiaro?ênio de l.igação 

ra um mesmo teor de argila, do que estes. 

colóides inor 

covalente, p~ 

Os 60 perfis estudados apresentaram um valor 

médio de capacidade de troca de cátions (CTC 7 ) de 11,9 e 

3,6 meq/100 g de TFSA respectivamente para as camadas su 

perficial e sub-superficial (Tabela 1). Observou-se, atra 

-ves destes valores, que há uma diminuiç~o considerável da 
i 

eTC dos Latossolos, com a profundidade do solo, fato que 

pode ser atribuído ~ matéria orgânica. Outrossim, quando 

confrontou-se os solos, de acordo com seus materiais de 

origem, verificou~se que os solos da Formação Barreiras, 

com médias de 11,6 e 3,1 meq/l00 g de TFSA respectivamente para as ca

madas superficial e sub-superficial, apresentaram-se com menor 

eTC que os solos da Formação Solimões, cujas médias, para 

as mesmas camadas e na mesma ordem, foram 12,9 e 5 meq/100 

g de TFSA (Tabelas 2 e 3). Observou-se, contudo, que a dif~ 

rença ocorrida na camada superficial foi não significati. 

va. ao passo que na sub-superficial foi altamente signifi. 

cativa crabela 4), demonstrando que a fração argila dos 

solos da Formaç~o Solimões tem maior atividade que a fra 

ç~o argila dos solos da Formação Barreiras, provavelmente 

devido a presença de 
. . 

m1.nera1.S do tipo 2:1, conforme os es 

tudos de LIMA (1980) e MeLLER & KLAMT (1982). 
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Quanto a saturação em bases, os solos da 

area, como um todo, apresentaram as médias de 7 e 10%res 

pe~tivamente para as camadas superficial e sub-superficial 

(Tabela 1), demonstrando, portanto, que são distr6ficos e 

consequentemente, t~m baixos teores de bases, ~aracteristi 
~ 

as condi cas estas atribuída ao seu material de orLgem e 

ç5es de clima da irea onde ocorrem, conforme se referiram 

FALESI (1969) e VIANA et alii (1976). Estes solos quando 

considerados de acordo com os seus respectivoi"materiais de" 
-origem, verificou-se que na camada superficial, onde as me 

dias foram 7% para os solos da Formação Barreiras e 5% p~ 

ra os solos da Formação Solim5es, eles não diferiram signi 

ficativamente (Tabelas 2, 3 e 4). Entretanto, na 

sub-superficial, as médias de 11% para os solos da 

camada 

Forma 

ção Barreiras e 6% para os solos da Formação Solim5es, de 

terminaram uma diferença altamente significativa 

2, 3 e 4). Deve. ser ressaltado que o valor de V% 

(Tabelas 

52 , 

na camada superficial dos solos da Formação Barreiras, que 

aparece na coluna correspondente a "miximo" (Tabela 2) de 

ve ser considerado como um ponto isolado, conforme foi 

visto quando se discutiu sobre soma de bases, anteriormen-

te. 

A capacidade de troca de cátions efetiva (CTC) dos 
e 

Latossolos Amarelos em geral, apresentou-se com os valores 

médios de 3,4 e 1,6 meq/l00 g de TFSA respectivamente p~ 

ra as camadas superficial e sub-superficial (Tabela 1), o 

que demonstra a baixa capacidade de troca de citions des 

tes solos, conforme a refer~ncia feita no trabalho da EM 

BRAPA (EMBRAPA, 1981b). Quando estes solos foram confron 

tados de acordo com seus respectivos materias de orLgem,v~ 

rificou-se que os solos da Formação Barreiras apresentaram 

médias de CTC inferiores às médias que ocorreram para os 
e 

solos da Formação Solim5es. Deste modo, os valores encon 

trados para aqueles solos foram 3,1 e ,1m e q 11 O O g d e TF SA 

respectivamente para as camadas sup~rficial e sub-superfi-
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'cial, enquanto para estes, foram 4,3 e 2,8 meq/l0D g de 

TFSA tamb~m para as ~esmas camadas e na me~ma ordem (Tabe 

l~s 2 e 3), culminando numa diferença altamente signific~ 

tiva (Tabela 4). Portanto, considerando-se que ambos os so 

los t~m ~raticamente o mesmo teor de mat~ria orginica e que 

os solos da Formaç~o Solim6es t~m um teor m~dio de argila 

i~f~rior ao encontrado para os solos da Formaç~o Barreiras, 

significa que a fraç~o mineral daqueles solos tem maior ati 

vidade físico-química do q;e destes. Esta condiç~o pode ser 

provavBlmente explicada pela presença de minerais 

2:1, conforme estudos de LIMA (1980) e M~LLER & 

(1982). 

do tipo 

KLAMT 

Sobre a saturaç~o em alumínio, os solos em 

geral apresentaram os valores m~dios de 78 e 7.1% para as 

camadas superficial e sub-superficial, respectivamente (Ta 

bela 1). Por outro lado, confrontando-se estes solos. de 

acordo com seus respectivos materiais de or~gem, 

cou-se que o mesmo influiu nos resultados obtidos. 

verifi 

Assim. 

enquanto os solos da Formaç~o Barreiras apresentaram as 

m~dias de 75 e 65% respectivamente nas camadas superficial 

e sub-superficial, os solos da Formaç~o Solimões, nas mes 

mas camadas e na mesma ordem, apresentaram 86 e 87% de sa 

turaç~o em alumínio (Tabelas 2 e 3), o que resultou 

diferença altamente significativa, conforme mostra a 

la 4. 

numa 

Tabe 

eleva Quanto ao incremento de CTC devido ã 

ç~o de uma unidade de pH, ou simplesmente ICE. os Latosso 

los Amarelos em geral, apresentaram os valqres m~dios de 

3,0 e 1,1 meq/l00 g de TFSA/unidade pH respectivamente p~ 

ra as camadas superficial e sub-superficial (Tabela 1) Es 

tes valores demonstraram que o aumento de uma unidade de 

pH nestes Latossolos, deverá ocorrer, em média, um aumen 

to de CTC de 3 meq para a camada superficial e aproximad~ 

mente 1 meq para a camada sub-superficial, fato que pode 
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ser atribuído ~ mat&~ia org~nica. Por outro lado, quando 

comparou-se os solos, de acordo com os seus materiais de 

origem, verificou-se que os mesmos influiram nos resulta 

dos obtidos. Deste modo, verificou-se que as média do ICE 

para os solos da Formação Barreiras, com valores de 2,8 e 

1,0 meq/100 g TFSA/unidade de pH, foram inferiores ~s médias en 

contradas para os solos da Formação Solim5es~ cujos valo 

res foram 3,7 e 1,3 meq/l00 g TFSA/unidade de pH ( Tabelas 

2 e 3), resultando numa diferença significativa entre es 

ses solos (Tabela 4). Portanto, considerando-se que a CTC 

nesses solos, depende fundamentalmente da matéria org~nica, 

pode-se admitir que a fração mineral dos solos da Formação 

Solim5es apresentou maior contribuição para a CTC do que 

a fração mineral dos solos da Formação Barreiras, por is 

so talvez a razão do valor superior, tanto em superfície 

como em sub-superfície. Isto parece razoável, ao verifi 

car-se que na composição mineralógica da fração argila da 

queles solos existem minerais do tipo 2:1 (LIMA, 1980; MbL 

LER & KLAMT, 1982). 

A capacidade de troca de cátions da 
-argila (CTC, meq/l00 g argila) para a area, como um 

fração 

todo, 

apresentou-se ~om os valores m&dios de 4,3 meq/l00 g de ar 

gila (Tabela 1), o qual está dentro dos limites 

dos por GRIM (1963) para a caulinita que abrange 3 a 15 

meq/l00 g. Entretanto, considerando-se os solos de acordo 

com os seus materiais de origem, verificou-se que os mes 

mos influiram no resultado obtido. Para os solos da Forma 

ção Barreiras o valor médi6 foi igual a 2,9 meq/100 g de 

argila, enquanto para os solos da Formação Solim5es o va 

lor médio encontrado foi 8,3 meq/l00 g de argila (Tabelas 

2 e 3), resultando numa diferença altamente significativa 

(Tabela 4). Verificou-se, portanto, que a eTC da fração 

argila dos solos da Formação Solim5es foi quase três ve 

zes maior quando comparada com a dos solos da Formação 

Barreiras, diferença esta que pode ser atribuída a . prese~ 
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ça de 
. . 

m~nera~s do tipo 2: 1 nestes solos (LIMA, 1980 e 

LER & KLAMT, 1982). Entretanto, al~m da presença de 

rais 2:1, o~tras hip6teses podem ser levantadas para 

plicar a grande diferença de valores deCTC nestes 

mine 

ex 

dois 

solos, sugerindo-se: a) o grau de desordem na rede crista 

lina pode ser maior nos solos da Formação Solimões do, que 

nos solos da Formação Barreiras, visto que de acordo com 

BESOAIN (1985) o valor de CTC da caulinita é diretamente 

proporcional ao grau de desordem na sua rede cristalina; 

b) o tamanho dos cristais de caulinita pode ser menor nos 

solos da Formação Solimões do que nos solos da 

Barreiras, o que resulta numa maior s~perfície 

Formação 

específica 

para aqueles cristais e, consequentemente, numa maior CTC, 

concordando deste modo com BESOAIN (1985) quando diz que a 

eTC da caulinita pode aumentar à medida que o tamanho da 

partícula diminui; e c) ou uma combinação das duas 

ses anteriores, isto -e , as caulinitas dos solos da 

hip6t~ 

Forma 

ção Solimões, podem ter maior grau de desordem na sua rede 

cristalina e, além disso, serem de menores diâmetros do l<-jue 

as caulinitas dos solos da Formação Barreiras. 

4.2. Contribuições da Fração Argila e da Matéria Orgânica 

para a Capacidade de Troca de Cátions (CTC) dos Latos 

solos Amarelos 

referentes -as 

Nas Tabelas 5 e 6, encontram-se os 

contribuições da fração argila e da 

valores 

matéria 

orgânica para a eTC dos solos, tendo-se na Tabela 5 os da 

dos correspondentes aos solos da Formação Barreiras, en 

quanto na Tabela 6 estão os dados para os solos da 

ção Solimões. 

Forma 

Observou-se na camada superficial que em 

média cerca de 87% da eTC dos solos da Formação Barreiras 

e 79% para os solos da Formação Solimões se restringiu -a 

'matéria orgânica e, consequentemente, apenas 13% para -
aqu~ 



les solos e 21% para e~tes, atribuiu-se i fraçio 

Considerando-se que a fraçio argila e a mat~ria 

sio as responsiveis pela CTC dos solos (BENNEMi, 
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argila. 
- . organ1ca 

1966), 

verificou-se, contudo, que na camada superficial dos Latos 

solos Amarélos amazônicos a CTC foi devida quase exclusiva 

mente à mat~ria orgânica, concordando ass1m com SÁNCHEZ 

(1981) e FASSBENDER (1984) quando comentam ser a matéria 

orgânica a principal responsivel pela CTC dos solos. Isto 

significa, em outras palavras·, que a manutenção da mat~ria 

orgânica cchega a ser quase sinônimo de eTC nesta camada 

desses solos, principalmente quando se teve valores mínimo 

e miximo, respectivamente, de 74 e 98% como corresponden 

tes à contribuição da mat~ria orgânica na CTC dos solos 

da Formação Barreiras e valores tamb~m bastante elevados 

de 63%, como mínimo e 91% como miximo, encontrados para os 

solos da Formação Solimões (Tabelas 5 e 6) 

Comparando-se o valor m~dio de contribuição 

da mat~ria orgânica na camada superficial, verificou-se 

que tanto os solos da Formação &rreiras como os solos da 

Formaçio Solimões, cujos valores foram 87 e 79%, respecti 

vamente, foram superiores aos valores de 71% encontrado 

por ALFAIA & NOGUEIRA (1985) e a 74% encontrado por VAN 

RAIJ (1969) para os solos do Estado de são Paulo. 

Por outro lado, considerando-se os perfis de 

solos, individualmente, verificou-se que a contribuição pe~ 

centual da matéria orgânica à eTC dos solos depende do 

conteúdo de matéria orgânica, do conteúdo e do tipo de ar 

gi1a, além da CTC específica de cada uma. Dentro desta li 

nha de raciocínio, foi verificado que apesar da 

ça na CTC da matéria orgânica ocorrida entre os 

semelhan 

solos das 

Formações Barreiras e Solimões, conforme discussão no sub

-item 4.1., constatou-se que houve uma maior contribuição, 

da mat~ria orgânica para a CTC da camada superficial daqu~ 

les solos do que destes últimos, fato este que pode' ser 



TABELA 5: Os valores de eTC determinado e estimado e contribuiç5es da fração argila e do carbono ~rginico para· a 

CTC dos solos da Formação Barreiras. 

CTC determinada a) CTC ~stimada(b) Contribuição da fração argila Con~ribuição do carbono orginico 

a b a b a b 

meq/100 g TFSA meq --- % --- meq % 

7,42 3,00 7,43 2,98 1,98 1,98 26,65 66,44 5,45 1,00 73,35 33,56 

2 5,10 2,79 4,95 2,76 1,17 1,54 23,64 55,80 3,78 1,22 76,36 44,20 

3 12,10 4,54 12,07 4,34 1,14 3,07 9,44 70,74 10,93 1 ,27 90,56 29,26 

4 9,88 1,76 9,91 1,48 0,56 0,86 5,65 58,11 9,35 0,62 94,35 41,89 

5 5,13 2,93 5,08 3,10 1,19 2,21 23,43 71,29 3,89 0,89 76,57 28,71 

6 3,38 1,60 3,40 1 ,74 0,77 1,12 22,65 64,37 2,63 0,62 77,35 3~,63 

7 12,90 3,76 12,87 3,56 2,01 2,40 15,62 67,42 10,86 1 , 16 84,38 32,58 

8 5,76 3,54 5,74 3,55 1,53 2,30 26,66 64,79 4,21 1,25 73,34 35,21 

9 13,45 3,70 13,47 3,82 1,63 2,91 12,10 76,18 11.,84' 0,91 87,90 23,82 

10 15,68 3,95 15,64 4,42 2,07 2,72 13,24 61,54 13,57 1 ,7O 86,76 38,46 

11 13,92 4,91 13,82 4,44 2,84 3,28 20,55 73,87 10,98 1 , 16 79,45 26,13 

12 15,77 4,50 15,72 4,48 1,68 2,57 10,69 ~7,37 14,04 1 ,9 1 89,31 42,63 

13 8,02 3,65 8,00 4,04 1,93 2,88 24,13 71 ,29 6,07 1,16 75,88 28,71 

14 10,10 3,21 10,10 3,29 1,40 2, ° 1 13,86 .61,09 8,70 1 ,28 86,14 38,91 

15 6,59 1 ,75 6,63 1,75 0,10 0,20 1,51 11 ,43 6.,53 1,55 98,49 88,57 

16 9,43 3,55 9,28 3,40 1 ,57 1,82 16,92 53,53 7,i1 1,58 83,08 46,47 

17 4,96 2,05 4,91 2,17 0,97 1,33 19,76 61,29 3,94 0,84 80,24 38,71 

..... 

... 
.t:
Vl 
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TABELA 5: Os valores de CTC determinado e estimado e contribuicões da fracão argila e do carbono orgânico para a 

CTC dos solos da Formacão Barreiras. 

eTC determi.nada 
a 

eTC est imada(b) eontribuicão da fracão argila Contribuicão do carbono orgânico 

b a b a b a b 
---------- - - ------------- ----

meq/l00 g TFSA meq % --- meq % 

18 11,39 3,23 11,36 . 3,36 1,58 1,74 13,91 51,79 9,78 1,62 86,09 48,21 

19 6,55 1,12 6,62 1,35 0,29 0,47 4,38 34,81 6,33 0,88 95,62 65,19 

20 12,69 3,24 12,57 3,18 1,22 1,30 9,71 40,88 11 ,35 1 .88 . 90,29 59,12. 

21 9,98 2,42 10,06 2,79 0,88 1,30 .8,75 46,59 9,18 1,49 91,25 53,41 

22 26,98 3,44 26,93 3,22 1,44 1,71 5,35 53,11 25,49 1,51 94,65 46,89 

23 6,36 1,63 6,40 1 ,74 0,65 0,99 10,16 56,90 5,75 0,75 89,84 43,10 

24 7,24 3,16 7,20 3,16 1,26 2,23 17,50 70,57 5,94 0,93 82,50 29,43 

25 13,28 3,03 13,37 3,04 1,94 2,05 14,51 67,43 11 ,43 0,99 85,49 32,57 
26 20,46 4,13 20,47 4,25 1,49 1,64 7,28 38,59 18,98 2,61 92,72 61,41 
27 12,52 3;03 12,53 3,21 0,92 1,42 7,34 44,24 1 1 ,61 1 ,79 92,66 55,76 
28 6,61 1,94 ., 6,54 1,69 0,73 1,16 11,16 68,64 5,81 0,53 88,84 31,36 
29 18,72 4,82 18,79 4,93 2,39 2,70 .12,72 54,77 16,40 2,23 87,28 45,23 
30 21,48 3,52 21,26 3,55 1 ,72 2,24 8,09 63',10 19,54 1,31 91 ,91 36,90 
31 4,65 1,58 5,27 2, ° 1 1,06 1,11 20,11 55,22 4,21 0,90 :78,89 44,78 
32 14,44 2,17 14,38 2,14 0,92 0,97 6,40 45,33 13,46 1,17 93 .. 60. 54,67 
33 10,52 3,22 10,60 2,76 1,67 2,02 15,75 73,19 8,93 0,74 . 84,25 26·,81 
34 10,54 3,60 10,30 2,82 1,41 1,36 13,69 48,23 8,89' 1 ,46' 86,31 51.77 

~ 
CJ'\ 
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TABELA S: Os valores de CTC determinado e estimado e contribuições da fração argila e do carbono orgânico para a 

CTC dos solos da Formação Barreiras. 

eTC determin"ada 
a 

CTC estimada b Contribuição da fração argila Contribuição do carbono orgânico -

a b a b a b a b 

meq/l00 g TFSA meq % --- meq % 

35 4,89 2,04 4,87 1,91 0,34 0,65 6,98 34,03 4,53 1,26 93,02 65,97 

36 8,48 2,12 8,49 2,15 0,73 1,59 8,60 73,95 7,76 0,56 91,40 26,05 

37 15,18 4,00 15,18 3,99 0,98 1,20 6,46 30,08 14,20 2,79 93,54 69,92 

38 18,24 3,41 18,22 3,86 1,89 2,22 10,37 57,51 16,33 1,64 89,63 "42,49 

39 18,45 3,74 18,48 3,73 1,96 2,18 10,61 58,45 16,52 1,55 89,39 41",55 

40 15,32 3,62 15,27 3,58 1,35 1,52 8,84 42,46 13,92 2,06 91,16 57,54 

41 13,34 3,57 13,36 2,45 0,77 0,92 5,76 37,55 12,59 1,53 94,24 62,45 

42 22,51 3,68 22,46 3,20 1 , 2 /~ 1,62 5,52 50,63 21,22 1 ,58 94,48 49,38 

43 8,36 3,55 8,38 3,50 0,85 1,40 10,14 40,00 7,53 2,10 89,86 60,00 

44 10,52 3,22 10,45 3,11 1,74 2,10 16,65 67,52 8; 71 1 , ° 1 83,35 32,48 

Média 11,57 3,12 11,56 3,09 1,32 1,75 12,80 55,73 10,25 1 ,34 87,20 44,27 

Inte:-valo(C) 
conflança 1,66 0,28 1,66 0,28 0,40 0,22 1,96 4,30 1,58 0,16 1",96 4,30 

"Mínimo 3,38 1,12 3,40 1,35 0,10 0,20 1,51 11,43 2,63 0,53 • 73,34 2"3,82 

Máximo 26,98 4,91 26,93 4,93 2,84 3,28 26,66 76,18 25,49 2,79 98,49 88,57 

(a) obtida através dos dados originais 

(b) obtida ~través do método estatístico (BENNEMA, 1966) 

(c) usou-se to 05 , 

~ 
--.J 



TABELA 6: Os valores de CTC determinado e es~imado e contribuiçSes da fração argila e do carbo~ orgânico pára a 

CTC dos solos da Formação Solimões. 

CTC determinada(a) CTC estimada (b) Contribuição da fração argila Contribuição do carbono orgânico 

~ Perfil 
a I b a I b a I b I a b a I b I a I b 

meq/ 1 00 g TFSA --- meq % --- meq % 

12,88 4,77 12,86 4,74 1,91 3,42 14,85 72,15 10,95 1,32 85,15 27,85 

2 12,67 6,32 12,85 6,39 2,95 4,26 22,96 66,67 9,90 2,13 77,04 33,33 

3 23,46 6,53 23,40 6,46 3,29 4,50 14,06 69,66 20,11 1,96 85,94 30,34 

4 9,04 4,42 8,97 4,35 2,88 2,96 32,11 68,05 6,09 . 1 ,39 67,89 31,95 

5 15,83 5,72 15,91 5,72 3,19 4,72 20,05 82,52 12,72 1,00 79,95 17,48 

6 20,45 4,12 20,39 4,08 1 ,79 3,04 8,78 74,51 18,60 1,04 91,22 .25,49 

7 8,98 1,82 8,99 1,90 0,85 1,30 9,45 68,42 8,14 0,60 90,55 31,58 

8 9,84 6,42 9,79 6,25 2,93 4,77 29,93 76,32 6,86 1,48 70,07 23,68 

9 14,52 6,62 14,49 6,76 3,05 4,62 21,05 68,34 11,44 2,14 78,95 31,66 

10 15,18 5,02 15,21 5,17 2,24 2,78 14,73 53,77 12,97 2,39 85,27 46,23 

11 7,1 ? 3,95 6,69 3,74 1,54 2,21 23,02 59,09 5,15 1,53 76,98 40,91 

12 9,94 3,29 9,88 3,29 1,69 3,03 17, 1,1 92,10 8,19 0,26 82,89 7,90 

13 10,48 4,58 10,50 4,56 2,05 3,93 19,52 86,18 8,45 0,63 80,48 13,82 

14 13,18 4,91 13,25 5,05 2,92 4,11 22,04 81,39 10,33 .0,94 77,96 18,61 

15 9,24 4,59 9,21 4,65 2,74 3,36. 29,75 72,26 6,47 1,29 . 70,25 27,74 

16 13,50 6,24 13,48 6,32 5, ° 1 5,44 37,17 86,08 8,47 0;'86 62,83 13.,92 

Média 12,89 4,96 12,87 4,96 2,56 3,65 21,04 73,59 10,30· 1 ,31 78,96 26,41 

,." 

~ 

CO 



TABELA 6: Os valores de CTC determinado e estimado e contribuições da fração argila e do carbono orgãnico para a 

eTC dos solos da Formação Solimões. 

eTe determinada~a) CTC estimada (b) Contribuição da fração argila Contribuição do carbono orgânico 

a b a b a b a b 

----~ ------ -----

meq/l00 g TFSA --- meq % --- meq :z 
Inte:-valo(c) 
conf~ança 

2,32 0,70 2,34 0,72 0,51 0,58 4,30 5,43 2,26 0,32 4,30 5,43 

Mínimo 7,12 1,82 6,69 1 ,9O 0,85 1,30 8,78 53,77 5,15 0,26 62,83 7,90 
," 

Máximo 20,45 6,62 20,39 6,76 5, ° 1 5,44 37,17 92,10 20,11 2,39 91,22 46,23 

(a) obtida através dos dados originais 

(b) obtida através do método estatístico (BENNEMA, 1966) 

(c) usou-se to 05 • 

~ 
\O 
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abribuído provavelment~ ~ menor atividade da fraç~o arg! 

la encontrada para os solos da Formaç~o Barreitas, dando 

como. resultado, portanto, uma importincia maior ~ mat~ria 

orginica nos fenônemos de trocas catiônicas destes solos. 

Por outro lado, como os teores de matéria ar 

gan~ca decrescem com a profundidade no solo, a sua 

buição para a CTC também diminui de importância no 

contri 

mesmo 

sentido. Deste modo, corroborando com esta prem~ss~, verifi 

cou-se que na camada sub-superficial dos solos estudadas, 

as contribuições da matéria orginica e da fração argila 

para a CTC dos solos foram literalmente invertidas em rela 

çao ao que ocorreu na camada superficial. Obteve-se, pOE 

tanto, na camada sub-superficial, os valores médios de 44 

e 56% referentes ~s contribuições da mat~ria orgânica e da 

fração argila, respectivamente, para a CTC dos solos da 

Formação Barreiras (Tabela 5), enquanto para os solos da 

Formação Solimões os valores m~dios foram 26 e 74%, 

contribuições respectivas da matéria orgânica e da 

argila para a CTC destes solos (Tabela 6). Estes 

demonstram pelo menos tr~s condições evidentes, ou 

a) ficou melhor configurado a baixa reatividade da 

argila dos solos da Formação Barreiras, visto que 

do baixo teor de matéria orgânica existente nesta 

como 

fração 

valores 

seja: 

fração 

apesar 

camada, 

conforme discussão no sub-item 4.1, ass~m mesmo represe~ 

taram, em termos percentuais, quase a metade do total da 

CTC; b) confirma-se mais uma vez, j~ que foi dito no sub

-item 4.1., ser a fração argila dos solos da Formação Soli 

mões bem mais ativa do que a encontrada nos solos da Forma 

ção Barreiras; e c) o estudo acerca da contribuição da ma 

t~ria orginica e da fração argila para a CTC do solo leva 

nao somente ~ conclusões interessantes sobre as diferen 

tes contribuições, mas. poderia fornecer também informação 

que pode ser usada para o manejo dos solos estudados. Isto 

~ assim, especialmente se for dada a atenção para a impo~ 

tância com que se reveste a matéria o~gãnica, sobretudo pª 



5 1 

r~ os solos da Formaç~~ Barreiras. 

Outrossim, deve ser mensionado que os dados 

de CTC do solo determinado em laborat6rio (APENDICES e 

2) , foram çonfrontados com a CTC estimada pela metodologia 

de BENNEMA (1966), verificando-se uma estreita correlaç~o, 

tanto para os solos da Formaç~o Barreiras, como para os s~ 

los "dá Formaçio Solim5es. Para aqueles solos obte~e-se r = 
= 0,99* na camada superficia~ e r = 0,95* na camada sub

~superficial (Figura 3), enquanto para estes, obteve-se 

r = O,99 i para ambas as camadas (Figura 4). 

4.3. Correlaç5es entre as Características Químicas dos La 

tossolos Amarelos Originados das Formações Barreiras 

e Solimões 

Na Tabela 7, encontram-se os coeficientes de 

correlaçio e as equaç5es de reg~essão obtidas na relaçio 

entre ~pH e pH H2 0. Constatou-se que houve correlaç~o neg~ 

tiva para ambas as camadas dos solos da Formação Barreiras 

e da Formaç~o Solimões, demonstrando uma tend~ncia de que 

o 6pH seja inversamente proporcional ao pH H2 0. Através des 

ta relaç~o, obteve-se os valores correspondentes ao ponto 

de carga zero (PCZ), os quais foram 3,38 e 3,95 para as ca 

madas superficial e sub-superficial dos solos da Formaçio 

Barreiras, enquanto para os solos da Formação Solim5es os 

valores foram 3,37 e 3,62, para as mesmas camadas e na mes 

ma ordem da formaçio geológica anterior (~iguras 5 e 6). 

Observando-se as Figuras 5 e 6~ verificou-se 

que os valores de PCZ na camada superficial, em ambos os 

solos, foram inferiores aos da camada sub-superficial, fa 

to este devido ao ma10r teor de matéria orginica 

camada. Assim, notou-se que esta condiçio está de 

daquela 

acordo 

com THENG (1980) e UEHARA & GILLMAN (1981) quando s~ refe 

r~m que os horizontes sllperficiais de solos de carga vari~ 
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Tabela 7. Correlações entre as caracter!sticas qu!micas, nas camadas superficial (a) e s-ub-superfi 

cial (b), dos 'Latossolos Amarelos da Formação Barreiras e da Formação So}imões. 

Caracter!stica Camada Formação Barreiras Formaç~o Solimões 

qu!mica ( a) N9 de N9 de 

pontos Equação r pontos Equação r 

i< * l:.pH x pH H20 a 43 Y" 1,8.6-0,55 x -0,84 16 Y'" 1,92-0,57 x -0,81 
i< * b 43 y= 2,65-0,67 x -0,81 16 Y· 2,42-0,67 x -0,47 

ICE x C% a 43 y= 0,791+0,812 x 0,85 
i< i< 

16 y~ 0,286+0,998 x 0,89 
i< * b 43 y= 0,512+1,633 x 0,59 16 y= 0,771+0,531 x 0,24 
i< 

ICE x Arg.% a 43 Y" 1,334+0,029 x 0,51 16 Y" 3,303-0,009 x -0,10 

'* * b 43 y= 0,411+0,009 X 0,57 16 y. 0,445+0,011.x 0,71 

HO x C% 
i< * a 44 Y" 1,902+2,538 x 0,86 16 Y"" 2,524+2,215 x 0,89 
1. 

b 44 y· 0,771+4,153 x 0,80 16 Y" 1,959+0,357 x 0,06 

HO '* x Arg.% a . 44 y· 2,766+0,112 x 0,61 16 y· 8,350+0,007 x 0,03 

'* * b 44 Y" 0,849+0,019 x 0,56 16 .Y" 0,66 +0,03 x 0,81 

o ,~ .,. 
H x CTC 7 

a 44 y"-0,514+0,775 x 0,99 16 y"-1,017+0,744 x 0,97 
i. 

b 44 y=-0,003+0,677 x 0,89 16 Y" 1,041+0,208 x 0,39 

(a) em todas as correlações a .primeira caracterrstica refere-se ao "y" da equaçao de regressao e, em 
consequência, a segunda ao "x"; 

i< significativo ao ni:ve1 de 5% de probabilidade. 

V1 
.p-. 
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vêl t~m valores malS ~aixos de PCZ que os horizontes de 

sub-superfície devido ao maior teor de mat~ria orginica. 

Por outro lado, comparando-se os valores de 

PCZ das camadas superficial e sub-superficial dos Latosso 

los Amarelos, aqui estudados, com os valores corresponde~ 

tes as mesmas camadas encontradas em oturos trabalhos com 

Latossolos, verificou-se que eles foram inferiores aos va 

lores 4,0 e 6,0 obtidos por VAN RAIJ e PEECR (1972) para 

os horizontes Ap e B2 dos Acrorthox, no estudo realizado so 

bre as variações no PCZ de vários Latossolos brasileiros; e 

também aos valores obtidos por CAVALCANTI (1977), no estudo 

sobre solos do Brasil Central, onde citou uma variação de 

PCZ entre os valores de 4,1 e 4,2 para o horizonte Al e 4,1 

a 5,8 para o horizonte B22 dos Latossolos com expreSSlva 

ocorr~ncia de caulinita. Portanto, a partir desta compar~ 

Cão, verificou-se que na camada superfi~ial provavelmente 

houve um maior efeito da matéria orginica nos solos da Ama 

zônia e, na camada sub-superficial, talvez possa ser atri 

buído ao baixo teor de óxido de ferro presente, pois enqua~ 

to a matéria orginica contribuí para o abaixamento do 

os óxidos agem de modo inverso (PARKS, 1927 e VAN 

1971). 

PCZ, 

RAIJ, 

Sobre a correlação entre o incremento de CTC 

por unidade de pR (ICE) e o teor de carbono no solo, verifi 

cou-se que as melhores correlações ocorreram na camada da 

superfície dos solos, onde obteve-se r = 0,85* para os so 

los da Formação Barreiras e r = 0,89* para os solos da For 

mação Solimões, indicando haver uma tend~ncia de que o ICE 

seja diretamente proporcional ao aumento do teor de carbono 

orginico do solo. Portanto, comparando-se as equações de 

regressão desta camada (Tabela 7), verificou-se que, por 

exemplo, o aumento de 2% de carbono resultou em um aumento 

de CTC de aproximadamente 2 meq/l00 g de TFSA/unidade de pR, 

para os solos da Formação Solimões, enquanto para os solos 
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da Formação Barreiras.o incremento de CTC foi de apenas ce~ 

ca de 1,6 meq/100 g de TFSA/unidade de pR. No que se refere 

a camada sub-superficial, observou-se, embora com r = 0,59\ 

a exist~ncia. de correlação apenas para os solos da Formação 

Barreiras. Isto significa, portanto, que apenas o ICE da 

camada sub-superficial dos solos da Formaçio Solim5es nao 

dependeu do teor de carbono organ~co. 

Outrossim, a correlação entre o ICE e o teor 

de argila demonstrou, por outro lado, que na camada sub-su 

perficial o ICE dos solos da jormação Solim5es dependeu 

realmente do teor de argila do solo, pois nesta camada ocor 

reu a melhor correlação, com r = 0,71~. Para os solos da 

Formação Barreiras, apesar das correlaç5es observadas, es 

tas apresentaram-se com coeficientes de correlação relativa 

mente baixos, sendo 0,51 para a camada superficial e 0,57* 

para a camada sub-superficial. 

Nas relações 
o o 

entre H e C%, H e Arg.%, 

CTC pH 7 , onde os seus coeficientes de correlação bem como 

as suas equações de regressão encontram-se na Tabela 7, ob 

servou-se o seguinte: na primeira relação, apenas na camada 

sub-superficial dos solos da Formação Solimões não houve 

correlação, significando que nesta camada o hidrog~nio de 

ligação covalente não dependeu do teor de carbono, ao pa~ 

so que na sua camada superficial e nas camadas dos solos 

da Formação Barreiras a fonte principal do referido hidro 

gênio foi a matéria orgânica; na segunda relação~ porém, so 

mente na camada superficial dos solos da Formação Solimões 

nao houve correlação e, ficou evidenciado tamb~m que na 

sua camada sub-superficial o hidrog~nio de ligação covalen 

te teve na fração mineral a sua principal fonte: e quanto 

a terceira relação, verificou-se que não houve correlação 

apenas na camada sub-superficial dos solos da Formação Soli 

moes, talvez devido ser o alumínio o principal componente 

da CTC 7 na referida camada destes solos. 
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Quanto a relação entre CTC/l00 g,argila e o 

teor de argila, constatou-se que houve correlação apenas p~ 

ra os solos da Formação Barreiras, onde obteve-se r = ~,46* 
tanto na camada superficial como na sub-superficial (Tabela 

8). Portanfo, apesar dos baixos coeficientes de correlação 

ertcontrados, eles denotaram que houve uma tend~ncia ~e que 

a CTC/l00 g argila, seja inversamente proporcional ao teor 

de argila, conforme mostram as Figuras 7 e 8. Todavia, con 

siderando-se a particularidad~ desta correlação, sugeriti-se 

a seguint~ hip6tese: talvez o aumento do teor de argila ne~ 

tes solos tenha diminuído a sua superfície específica, devi 

'do a formação de micro-agregados fortemente coesos e de di 

fícil dispersão, impedindo assim que determinadas faces da 

fração argila fosse exposta por ocasião da análise de labo 

rat6rio. Assim sendo, sua CTC foi inferior ãquela medida 

sob teores menores de argila, visto que neste caso as parti 

cuIas encontravam-se afastadas umas das outras, poss~ 

bilitando que uma maior superfí~ie fosse medida. 

Sobre a relação entre CTC/l00 g argila e o 

índice Ki, constatou-se que houve correlação apenas na cama 

da sub-superficial ,dos solos da Formação Solimões (Tabela 

8), significando que apenas nesta camada houve uma tend~n 

C1a de que a CTC/l00 g argila seja diretamente proporc1~ 

nal ao índice Ki, o que pode ser atribuído ã presença de 

minerais do tipo 2:1. Por outro lado, mesmo não havendo cor 

relação na camada superficial dos solos da Formação Soli 

mões e da Formação Barreiras, verificou-se nesta camada duas 

situações bem definidaseFigura 9): a) os ~ontos referentes 

aos solos da Formação Barreiras estão razoavelmente concen 

trados numa estreita faixa de Ki (ao redor d~ 2,0) e com p~ 

quena variação de CTC, enquanto os ponto referentes aos so 

los da Formação Solimões estão dispersos e nem sempre os 

ma10res valores de Ki corresponderam à maiores valores do 

CTC, ou v1ce-versa; b) existe uma nítida separaçao entre es 

tes solos quando se considera a vari~vel CTC/l00 g argila. 



Tabela 8. Correlações entre as caracterrsticas qu~mlcas, nas camadas superficial (a) e sub~superficial (b). dos 

Latossolos Amarelos da Formaçio Barreiras e da Formaçio Solim;es. ~ 

Caracteri:stica Cama 
Formação Barreiras Foroaçio Solimões 

qurmica (a) da N9 de 
·Eq uação 

N9 de 
Equação r r 

pontos pontos 

* CTC/I00 g arg. x Arg. ~ a 44 Y" 4,19 - 0,02(\ x :"0,46 16 y· 10,39 - 0,064 x -0,43 

* b 44 Y" 4,79 - 0,029 x -0,46 16 y· 11,32 - 0,065 x -0,49 

CTC/1OO g arg. x Ki a: 25 y· 0,33 + 0,98 x 0,15 11 Y" 0,589 + 4,154 x _0,49 
. '" b 26 Y" -1,08 + 1,78 x 0,37 11 y"'-15,3 + 1.2,85 x 0,67 

CTC/I00 g arg.xFe 20
3 

% (b) a 15 y· 2,77 + 0,1 x. 0,11 14 Y" 9,276 - 0,348 x -0,:<:6 

b 16 Y" 2,87 + 0,02 x 0,22 14 Y" 7,654 + 0,261 x 0,18 

CTC/1 g C x C i- a 44 Y" 5,22 - 0,35 x '" -0,52 16 Y'" 4,461 - 0,229 x -0,35 

b 44 Y" 5,21 - 2,41 x -0,54 * 16 y= 3,546 + 1,492 x 0,18 

'/, 
m i- x pH H

2
0 a 43 Y" 116,897-10,403 x -0,45 16 y= 94,882 - 2,349 x -0,19 

* b 43 Y" 168,33 4-21,47 x -0,48 16 Y" 87,11 0,075 x -0,01 

'" * m 7. x V 7. a 43 Y" 92,35 - 2,55 x·-0,76 16 Y" 97,99 - 2,59 x -0,87 

* * .b 43 Y" 91,31 - 2,417 x -0,71 16 y-100,563 - 2,137 x -0,66 

(a) em 'todas as çorre1a~ões, a primeira caracteristica refere-se ao "y" da equação de regressao e. cons e~ uen teme!! 
te, a segunda ao "x"; 

(b) óxido de ferro livre; 

'" significativo ao nivel de 57. de probabilidade. 

0\ 
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Figura 9: Relação entre CTC, meq/100 g argila e Ki para a 

camada superficial dos solos da Formação 

moes e da Formação Barreiràs. 
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Na Figura 10, além da' correlação na camada sub-superficial 

dos solos da Formação Solim~~s, pode ser observado também 

qQe praticamente todos os pontos referentes, t~nto aos so 

los da Formação Barreiras como Solim~es se acham na faixa 

de Ki entre 1,8 e 2,0, porém,com relação a CTC, estes so 

los são nitidamente separados. 

Na relação entreCTC/l00 g de argil~ e Fe
2

0
3 

" 1 i v r e ", v e r i f i c o u - s e que na. o h o u v e c o r r e 1 a ç ã o a 1 g uma ( T a 

bela 8), demonstrando assim talvez a pouca import~ncia que 

teve es2es 6xidos na CTC/l00 g argila desses solos. 

Sobre a relação entre CTC/lgC e C%, 

cou-se que houve correlação apenas paraos solos da 

ção Barreiras, obtendo-se r = -0,52* para á camada 

ficial e r = -0,54* para a camada sub-superficial 

verifi 

Forma 

supe..!:. 

(Tabela 

8). Deste modo, observou-se que houve uma tend~ncia de que 

a CTC/lgC seja inversamente proporcional ao teor de carbo 

no orgânico, tanto na camada superficial como na sub-supe..!:. 

ficial, conforme mostram as Figuras 11 e 12, respectivame~ 

te. Isto significa, de certa forma, que os teores mais ele 

vados de carbono nestes solos refletiram uma menor evolu 

ção da matéria org~nica, enquanto o 1nverso provavelmente 

ocorreu quando os teores de carbono eram menos 

visto que aumentos de eTC da matéria orgânica 

os sucessivos estágios de sua evolução, conforme 

elevados, 

acompanham 

constata 

ç~es de McGEORGE (1931); BROADBENT (1953); WUTKE & CAMARGO 

(1975) • 

Quanto a característica química m%, esta apr~ 

sentou-se melhor correlacionada com V%, nas camadas 

ficial e sub-superficial dos solos da Formação Barreiras e 

na camada superficial dos solos da Formação Solim~es (Tabe 

la 8). Ressalta-se, contudo, que na camada sub-superficial 

destes solos obteve-se o valor de r = -0,66* que apesar 

de inferior aos das camadas aC1ma referidas, indicou uma 
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Figura 10: Relação entre CTC, meq/100 g argila e Ki para a 

camada sub-superficial dos solos da. 

Solimões e da Formação Barreiras. 
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Figura 11: Relação entre CTC, meq/1gC e C% para a camada 

superficial dos solos da Formação Barreiras. 
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Figura 12: Relação entre eTC, meq/1gC e Clo para a camada 

sub-superficial dos solos da Formação Barreiras. 
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tend~ncia de que m% ieja inversamente proporcional a V% 

tamb~m nesta camada. Na mesma tabela encon~ra-se tamb~~ o 

resultado para a relação entre m% e pH H2 0 onde obteve-se 

correlação neeativa com coeficientes inferiores a 0,50. 

Quanto a correlação entre CTCé e C %. consta 

tou-se que somente na camada superficial dos solos da For 

maçãó Solim5es não houve corr~lação (Tabela 9), fato que 

talvez possa ser atribuído i menor decomposição da mat~ria 

~rginica. onde neste caso a CTC devida 
e 

exclusivamente a 

ela não acompanhou o aumento de carbono orginico nesta ca 

mada do solo, concordando assim com a constatação de Mc 

GEORGE (1931) quando se refere que os aumentos da CTC da 

mat~ria orginica acompanham os sucessivos estágios de sua 

evolução. Para os demais casos, contudo, deve ~er ressalta 

do que a melhor correlação ocorreu na camada superficial 

dos solos da Formação Barreiras, com r = 0,79*, sugerindo 

uma ma~or evolução da mat~ria Qrg~nica na referida 

destes solos. 

camada 

Por outro lado, na Tabela 9, encontram-se os 

resultados da correlação entre CTC e o teor de argila. Ve 
e 

rificou-se, portanto, que houve correlação apenas para os 

solos da Formação Barreiras, mesmo assim, com baixos valo 

res para os coeficientes de correlação, tendo-se r = 0,47* 

na camada superficial e r = 0,37* na camada 

cia 1. 

Sobre a correlação entre a acidez 

sub-superfi 

potencial 
o 

(H + AI) e C%, constatou-se que houve correlação em ambas 

as camadas dos solos, tanto da Formação Barreiras como da 

Formação Solim5es, evidenciando uma tend~n~ia de que a aCl 

dez potencial seja diretamente proporcional ao teor de car 

bono orginico do solo. Outrossim, observou-se que as melh~ 

res correlaç5es ocorreram na camada superficial dos solos, 

sendo r = 0,85* para os solos da Formação Barreiras e r 

~ 0,82* para os solos da Formação Solim5es (Tabela 9), fa 



Tabela 9. Correlações entre as caracter!sticas qu~m~cas, na camada superficial (a) e sUb-superficial (b), dos 

Latossolos Amarelos da Formação Barreiras e da Formação Solimões. 

Caracter!stica 
Formação Barreiras Formação Solimões 

Cama' 

qu!mica (a) da N9 de N9 de 
Equação r Equação r 

pontos pontos 

44 1~162 + 0,779 
'h 

3,047 + 0,463 x 0,46 eTC x C 7- a y· x 0,79 16 Y" e 
* * b 44 Y" 0,73 + 1,189 x . 0,32 16 Y" 0,712 + 6,788 x 0,69 

* CTC e x Ar g. 7- a 44 Y· 1,6G + 0,029 x 0,47 16 Y" 3,971 + 0,001 x 0,12 

* b 44 y· 0,514 + 0,009 x 0,37 16 Y'" 2,918 - O,\JOl x -0,01 

* * Ac. pot. x C 7- a 44 Y· 2,562 + 3,167 x 0,85 16 Y" 5,435 + 0,508 x 0,82 

* . * 
b 44 Y· 1,251 + 4,781 x 0,79 16 Y'" 2,536 + 6,522 x 0,68 

'* 11,773 '+ 0,158 x Ac. pot. x Arg. 7. a 44 Y· 3,581 + 0,141 x 0,62 16 Y" 0,06 
'I< 

b 44 Y· 1,056 + 0,027 x 0,66 16 Y" 3,478 + 0,025 x 0,38 

* V 7. x pH H
2

0 a 43 Y" -20,Ei32 + 6,992 x 0,51 16 Y" 1,727 + 1,637 x 0,40 
.'1< 

b 43 y--20,678 + 6,397 x 0,49 16 y= - 3,496 + 2,059 x 0, :H 
'I< .,. 

CTC 7 x Ac. pot. a 44 y· 0,129 + 1,036 x 0,95 16 Y" 0,269 + 1,07 ·x 0,99 

* * b 44 Y" 0,148 + 1,065 x 0,95 16 Y" 0,088 + 1,091 x 0,99. 

(a) em todas as correlações, a primeira 
mente, a segunda "x"; 

caracterlstica refere-se ao "y" da equação de regressao e, consequent.=. 

.,. significativo ao n!vel de 57- de probabilidade • 

... 
0'\ 
\O 



to que pode ser atribuídp ao maLor teor de matéria 

ca nesta camada. 

Estabeleceu-se a relação entre acidez 

cial e teor de argila, onde verificou-se que houve 

70 

orgâni. 

pote~ 

corre 

lação apenas para os solos da Formação Barreiras, embora 

com coeficientes de correlação relativamente baixos, sendo 

r = 0,62* na camada superficial e r = 0,66~ na camada sub

-superficial (Tabela 9). 

Situação semelhante ocorreu na relação entre 

V% com pH H
2
0, pois verificou-se que houve correlação ap~ 

nas para os solos da Formação Barreiras, sendo também com 

baixos coeficientes de correlação (Tabela 9). Aqui, toda 

via, atribui-se a não ocorrência de correlação entre as 

duas referidas características 
... 

qUlmlcas, dos solos da For 

mação Solimões, talvez devido principalmente a 

de variação dos valores de pH H2 0. Para 

pequena amplitude 

os solos da Forma 

ção Barreiras, esta condição, embora em menor intensidade, 

também deve ser considerada, explicando-se assim os baixos 

-coeficientes de correlação encontrados para as equaçoes. 

Na. Tabela 9 encontra-se também a correlação en 

tre CTC7 e a acidez potencial, juntamente com as equaçoes 

de regressão e os coeficientes de correlação. Assim, ver L 

ficou-se que hóuve uma boa correlação nas camadas superfi. 

cial e sub-superficial, obtendo-se um coefi~iente de corre 

lação de 0,95*, igualmente para ambas as camadas dos solos 

da Formação Barreiras e 0,99* para as camadas dos solos da 

Formação Solimões. Explica-se, por outro lado, essa estrei 

ta correlação devido ~ particip~ção preponderante da aCL 

dez potencial na CTC 7 , principalmente nos solos da Forma 

ção Solimões, conforme mostram as Figuras 13 e 14. 

Na Tabela 10 encontram-se os coeficientes de 

correlação e as equações de regressão obtidas para o alu 

mínio. Dentre elas, observou-se que 0 alumínio apresentou 
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Tabela 10. Corr~laç;es entre as caracter!sticas qu!micas, nas camadas superficial Ca) e' sub-sup~rfi.· 

cial Cb), dos Latossolos Amarelos da Formação Barreiras e da Formação Solim;es. 

Caracter!stica 
Formação Barreiras Formação Solimões 

Camadas 
qu!mica ( a) N9 de N9 de 

Equação r Equação r 
pontos Pontos 

A1 3+ x CTC 
'/( * a 44 y= 0,448 + 0,592 x 0,74 16 y= 0,173 + 0,85 x 0,87 e 
* '/( 

b 44 y=-0,132 + 0,804 x 0,87 16 y--O,143 + 0,933 x 0,99 

3+ * * AI x CTC 7 a 44 y= 0,27 + 0,175 x 0,85 16 y= 1,71 + 0,172 x 0,82 
* b 44 y. 0,323 + 0,135 x 0,27 16 y=-0,34 + 0,639 x 0,90 

A1 3+ x V 7- a 44 y= 2,768 - 0,063 x -0,43 * 16 y= 3,253 + 0,085 x 0,14 

·b 44 y= 0,963 - 0,02 X -0,26 16 Y'" 2,748 - 0,31 X -0,05 

3+ * AI x pH HZO a 43 Y" 6 ,413 - 1,029 x -0,50 16 y. 0,71Z + 0,743 X 0,31 

b 43 Y'" 2,337 - 0,33 x -0,27 16 Y" 3,46 - 0,19 x -0,06 

Ca) em todas as correlaç~es a primeira caracteristica refere-se ao "y" da equaçio de regressao e, 
consequentemente, a segunda ao "x"; 

* significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 

-...J 
W 



boa correlaç~o com as características químicas CTC 
e 

onde os coeficientes de correlaç~o foram superiores 
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ao va 

lor 0,70. Isto foi vilido tanto para a camada superficial 

como para a sub-superficial dos solos da Formaç~o Soli 

moes, enquanto para os solos da Formaç~o Barrei~as, apenas 

na relação com a CTC 7 n~o houve correlaç~o, talvez devido 

ao relativo baixo teor de alumínio presente n'esta camada 

dos referidos solos, o qual foi insuficiente para estabele 

cer um grau de proporcionalidade com a CTC 7 . 

De outro modo, comparando-se as equaçoes de 

regressao correspondentes a correlaç~o do alumínio com 

CTC , observou-se que ocorreu um maior valor de alumínio na 
e 

quelas referentes aos solos da Formaç~o Solimões, signifi 

cando que para um mesmo valor de CTC
e

, estes solos apresen 

tam um maior teor de alumínio que os solos da Formaç~o Bar 

relras. Isto ocorreu tanto na camada superficial como na 

sub-superficial dos solos. 

Interessante notar, também, a boa correlaç~o 

observada entre o alumínio e CTC7, com r ° , 82* e r = 0,90* 

respectivamente para as camadas superficial e sub-superfi 

cial dos solos da Formaç~o Solimões, enquanto, os solos da 

Formaç~o Barreiras apresentaram r = 0,85* na camada supeE.. 

ficial e r = 0,27 na camada sub-superficial, onde se obser 

vou que n~o houve correlaç~o. Deste modo, verificou-se que 

as correlações observadas talvez devam ser melhor explic~ 

das através da CTC , porém, como nestes solos o 'alumínio re 
e 

presentou grande parte desta, ocorreu ent~o as correlações 

referidas. Comparando as equações de regressao da camada 

superficial, verificou-se também que para um mesmo valor de 

CTC7, deve haver maior presença do alumínio,nos solos da 

Formaç~o Solimões do .que nos da Formaç~o Barreiras. 

Outras correlações foram estabelecidas com 

o alumínio, como com o V% e pH em H2 0, tanto para os 

da Formaç~o Barreiras como para os solos da Formaç~o 

solos 

Soli 

moes, todavia, foi constatado correlaç~o apenas com o pH 
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H2 0 e somente na cam;da superficial dos solos desta segu~ 

da formação geológica, apesar do baixo coeficiente de cor 

relação, conforme pode ser observado na Tabela 8. 

I 



5.· CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos e as discussões 

tadas permitem as seguintes conclusões: 

1. bs Latossolos Amarelos da Formação 

mões apresentam valores, na camada superficial, 

que os da Formação Barreiras nas características 

CTC , AI 3 +, m% e ICE; 
e 
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apreseE. 

Soli 

ma~ores 

.. . 
qu~m~cas 

2. na camada sub-superficial. os Latossolos 

Amarelos da Formação Solimões apresentam valores ma~ores 

que os da Formação Barreiras nas características químicas 

CTC
e

, AI
3

+, m%, ICE, CTC 7 e acidez potencial, porém, quan-

to ao pH em KCl e V% -sao menores; 

3. os valores estimados de CTC 7 para o carbo 

no, expressos em meq/1gC. sao: 4,4 e 4,0 respectivamente 

para os solos da Formação Barreiras e da Formação Soli 

moes; 

4. os valores estimados de CTC para a fração 

argila, expressos em meq/100 g de argila, sao: 2,9 e 8,3 

respectivamente para os solos da Formação Barreiras e da 

Formação Solimões; 

5. Os contribuições, em termos médios relati 

vos, da matéria orginica e da fração argila na CTC 7 da ca 

mada superficial, correspondem respectivamente a 87 e 13% 

para os solos da Formação Barreiras e, para os solos da 

Formação SOlimões, a 79 e 21%; 
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6. na c~mada sub-superficial, tamb~m em ter 

mos m~dios relativos, as contribuiç~es da mat~ria org~nica 

e da fração argila para a CTC 7 são respectivamente, 44 e 

56% para os solos da Formação Barreiras e, para os 

da Formação Solim~es, 26 e 74%; ·e 

solos 

7. as relaç~es entre as características quími 

cas com maiores coeficientes de correlação (r ~ 0,95) refe 

rem-se a CTC 7 e acidez potencial, para os solos da Forma 

ção Barreiras, enquanto para os solos da Formação Solim~es 

referem-se: A1 3 + e CTC e ; CTC 7 e acidez potencial. 
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Tabela 11. Dados analíticos dos Latossolos Amarelos da Formação Barreiras, obtidos na literatura. 
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Tabela 11. Dados anali:ti'eos dos Latossolos AI!\arelos da Formação Barreiras, obtidos na literatura.-
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1,30 1,75 5,4 4,6 44 1,64 14 1982 b 

6,70 9;43 3,8 3,5 84 

2,00 3,55 4,4 3,9 90 

5 ?E. 22 EMBRAPA, 

4 1980 

3,60 4,96 4,9 4,0 66 2~ 9 P.A?l EMBRAPA. 

1;60 Z,05. 5,1 4,5 44 1~0 U 1982 a. 

8,00 11,39 

2,30 3,23 

3,9 

4,7 

3,8 

4,2 

4,70 6,55 4,4 3~9 

O,SO 1,12 5,4 4,9 

83 1,94 5 PE .89 EMBRAPA, 

86 1,87 4 1982 a. 

76 1,87 7 PE .105 EMBRAPA~ 

3 1 1,77 20 1 9 82 a. 

\O 
O 



Tabela 11. Dados anal!~icos dos Latossolos Amarelos da Formaçio Ba~reiras, obtidos na literatura. 

(a) Complexo sortivo pH 
Fe 20 3 ++ ++ + + +++ + ----------

~Q do Hori- Profun 

P f OI dO d- Argila er ~ zonte ~da e c 
Ca +Hg K Na AI H T H20 KCl 

________ ~7. __ ----___ _ __________ _ cm meq!lOO g TFSA 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26. 

27, 

28 

29 

AlI 0- 20 

Bw22 70-100 

AI 
Bw22 

0- 10 

60- 90 

A 0- 8 
1 

Bw22 82-160 

AI 0- 13 

B· ... 22 130-200 

AI 0- 10 

Bw22 75-109 

AI 0- 15 

Bw22 120-185 

AlI 
Bw22 

AI 
Bw22 

0- 14 

98-108 

0- 9 

86-104 

AI 0- 10 

Bw22 156-195 

Al 
Bw22 

0- 8 

70-120 

73 

78 

23 

34 

75 

8.9 

31 

47 

39 

69 

90 

95 

82 

90 

48 

74 

20 

32 

76 

86 

2,41 

0,40 4,80 

2,09 

0,34 

5,74 3,80 

0,--:34 5,50 

1,00 1,90 

0,13 2,80 

1,53 3,00 

0,24 5,70 

2,78 6,60 

0,24 7,20 

3,20 

0,44 

2,34 

0,36 

4,50 

4,80 

2,50 

4,30 

1,20 1,40 

0,11 2,20 

5,43 

0,74 

0,30 

0,20 

0,30 

0,20 

1,70 

0,10 

0,20 

0,10 

1,00 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,10 

0,30 

0,10 

0,10 

0,10 

1,50 

0,40 

0,05 0,04 2,80 

0,01 0,03 0,60 

0,05 

0,01 

0,03 

0,01 

2,70 

0,80 

9,50 12,69 4,0 3,9 

2,40 3,24 5,0 4,3 

6,90 

1,40 

9,98 3,6 

2,42 4,3 

3,5 

4,2 

0,19 0,09 4,60 20,40 26,98 3,5 3,1 

0,02 0,02 1,30 2,00 3,44 4,6 3,9 

0,04 0,02 1,70 

0,01 0,02 0,40 

0,11 0,03 1,40 

0,05 0,01 0,80 

0,19 0,09 3,20 

0,01 0,02 1,00 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,05 

0,02 

0,01 

0,02 

4,90 

1,40 

3,40 

0,90 

0,06 0,05 1,80 

0,01 0,03 0,80 

0,24 0,08 

0,01 0,01 

3,30 

1,40 

4,40 

1,10 

4,70 

2,00 

6,36 3,8 3,6 

1,63 5,7 4,4 

7,24 4,1 3,9 

3,16 5,2 4,2 

9,50 13,28 3,7 3,6 

1,70 3,03 4,8 4,2 

15,20 

2,60 

8,80 

2,00 

4,60 

1,00 

13,00 

3,00 

20,46 4,0 

4,13 4,8 

12,52 3,7 

3,03 4,8 

3, 7 

4,0 

3,4 

4,2 

6,61 3,6 3,5 

1,94 4,7 4,2 

18,72 

4,82 

m 

7. 
Ki 

V 

7. 
Referência 

88 3 PE.87 EXBRAPA, 

71 1,84 7 1982 a. 

88 

78 

70 

90 

98 

75 

55 

69 

85 

75 

4 PE. 85 EMBRAPA, 

9 1982 a. 

1,89 7 P.l EMBRAPA~ 

1,83 4 1976. 

1,93 4 P.8 EMBRAPA, 

1,84 S 1976. 

l,SS'16,P.l ENBRAPA, 

1,86111982 c. 

1,85 4 P.13 EXBRAPA, 

1,82 11 1981 b. 

93 1,64 2 P.5 EMBRAPA, 

92' 1,70 3 1981 b. 

9 ( 1 , 9 5 3 P. 4, E MB RAP A , 

87 ,1,83 4 1981 b. 

90 

85 

64 

77 

1,99 3' P.14 EMBRAPA, 

1,91 7 1981 b. 

10 PE.36EMBRAPA, 

9 1981 b. 

\O ,.... 



Tabela 11. Dados analitieós dos Latossclos Amarelos da Formação Barreiras, obtidos na literatura. 

N9 de Hori- Profun 

Perfil zonte didade Argila 

30 

31 

32 

33 

34 

A1 
Bw22 

A
1 

Bw22 

A1 

em 

0- 5 

50-120 

0- 12 

87-130 

0- 7 

Bw22 66-102 

AI 0- 13 

Bw22 110-150 

AI 0- 20 
Bw22 120~190 

52 

68 

23 

24 

91 

96 

54 

65 

86 

83 

35 AI 0- 15 28 

54 

36 

37 

36 

-Bwn 75-110 

AI 0- 15 

Bw22 125-160 

AI 0- 6 
Bw22 ~2-108 

28 

61 

61 

75 

AI 
Bw22 

0- 5 68 

90-150 .' 80 

c 
(a) Complexo sortivo pR 

Fe 20 3 ++ ++ + + +++ + 
Ca +Mg K Na A1 H· T H

2
0 KC1 

7. 

5,68 

0,38 

0,70 1,20 

0,15 1,60 

2,64 3,34 

0,23 3,33 

2,40 4,80 

0,20 4,29 

1,77 6,80 

0,29 6,80 

1,08 2,60 

0,30 4,10 

1,53 

0,11 

1,00 

1,90 

2,70 3,60 

0,53 4,40 

4,39 

0,44 

3,20 

3,60 

1,30 

0,50 

0,12 

0,04 

0,57 

0,06 

0,13 

0,15 

1,00 

0,40 

0,50 

0,30 

O ') ~ ,_ .. 
0,08 

0,35 

0,32 

0,45 

0,15 

meq/100 g TFSA _____________ . 

0,16 0,12 

0,01 0,01 

0,03 0,02 

0,02 0,02 

3,40 

0,90 

1,00 

0,40 

16,50 

2,10 

3,48 

1,10 

21,48 3,9 

3,52 1+,9 

3,2 

4,0 

4,65 4,0 3,9 

1 , 5'8 4 , 8 4 , 2 

0,10 0,05 2,92 10,80 14,44 3,2 3,0 

0,02 0,02 0,20 

0,28 0,27 2,13 

0,48 0,27 1,06 

0,10 0,04 2,30 

0,06 0,02 1,10 

0,05 0,04 1,30 

0,03 0,01 0,30 

0,04 0,03 2,43 

0,02 0,02 0,61 

2,29 2,17 4,7 4,1 

7,71 10,52 4,2 3,8 

1,66 3,22 4,9 4,0 

7,10 10,54 4,1 3,7 

2,00 3,60 4,7 4,1 

3,00 

1,40 

5,76 

1,39 

4,89 4,8 4,0 

2,04. 5,2 4,8 

8,48 3,3 3,2 

2,12 4,5 4,1 

0,17 O,22 2,81 11,63 15,18 3,8 3,5 

0,14 0,2~ 0,44 2,84 4,00 5,2 4,3 

0,14 0,13 

0,04 0,10 

3,87 

0,39 

13,65 

2,73 

15 ,24 

3,41 

3,7 

5,3 

3,4 

4,3 

m 

7. 

v 
Ki Referência 

7. 

68 

63 

7 PE.31 EMBRAPA, 

- 15 1981 b. 

85 1,9.2 4 P.4 EHBRAPA, 

83 1,71 5 P. E • e t a 11 i , 1971 

80 1,47 5 P.2 de RODRIGUES; 

56 1,07 7 T.E.et alii 

76 1,00 6 P.6 de LIMA,A. 

68 1,SQ 15 A.G.,1980. 

67 1~5 11 P.29 EMBRAPA, 

69 1,89 14 19 75 • 

69 1~2 12 P.30 EMBRAPA, 

47 1,84 7 1975. 

89 2,07 

84 1,95 

3 P.3 de RODRIGUE~ 

6 T.E.et a1ii,1971. 

79 2~4 5 P.1 de FALESI, 

38 1,9.5 18 r. C • de t a li i " 

1969. 

841,93 4 P.2 de FALESI, 

57 1,92 9 r.C.et alii,1969 

\O 
N 



Tabela 11- Dados analrticos cios 

n9 de Hori- Profun 
Argila C 

Perfil zonte didade 

cm % 

39 A
1 

'0- 5 72 4,68 

Bw22 60-100 80 0,44 

40 A1 o- S 66 3,04 

'Bw22 66-110 74 0,45 

41 AI 0- 10 60 2,88 

Bw22 90-125 72 0,35 

42 AI 0- 8 65 4,42 

Bw22 64-118 85 0,33 

43 AI O- IS 37 1,51 

Bw22 70-110 61 0,42 

44 AI 0- 13 54 2,42 

Bw22 110-150 65 0,28 

- = nao determinado 
(a) ataque sulfúrico 

* a taq ue c/ditionito 
P." parfi1 
Pe- perfil extra 

Latossolos Amarelos da Formação Barreiras, obtidos na literatura. 

(a) Lomplexo sortivo pH 
Fe

2
0

3 ++ ++ K+ + +++ + ·m V Referência Ca +Mg Na AI H T H20 KCl· 
Ki 

meq/100 g TFSA - 7- '7-

3,00 0,60 0,20 0,15 3,87 13,63 18,45 4,0 3,4 80 2,06 5 P.3 de FALESI,!. 
3,0.0 0,40 0,08 0,06'0,73 2,45 3,74 4,9 4,0 57 l,9515C.et alii,1969. 

3,80 0,60 0,15 0,09 2,42 12,06 15,32 4,5 3,7 74 2,04 5 P.4 de FALESI,I. 
t 

4,80 0,23 0,07 0,12 0,68 2,52 3,62 4,9 4.3 62 1 , 95 12 C. e ta 1 i i , 1969 • 

5,10 0,25 0,29 0,16 2,52 10,12 13,34 . 4,2 3,8 78 1,88 5 P.5 de FALESI,·I.-

4,80 0,11 0,23 0,35 0,68 2,20 .3,57 5,2 4,3 50 1,68 ~ C.et alii,1969. 

3,20 0,43 0,20 0,22 4,35 17 ,31 22,51 4,2 3,9 84 2,00 4 P.6 de FALESI,I. 

3,80 0,23 0,09 0,14 0,65 2,57 3,68 5',5 4,5 59 2,02 D C.et alii,1969. 

1,60 0,38 0,11 0,17 1,63 6,07 8,36 4,0 3,8 71 2,09 8 P.7 de FALESI,I. 

2,00 0,25 0,08 0,18 0,65 2,39 3,55 4,8 4,4 56 2,01 ~ C.et a1ii,1969. 

4,80 0,13 0,28 0,27 2,13 7,71 10,52 4,2 3,6 76 1,89 6 P.8 de FALESI, I. 

4,30 0,15 0,08 0,27 1,06 1,66 :3 ,,22 4,9 4,0 68 1,97 16 C.et alii,1969. 

..... \O 
W 
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Tabela 12: Dados analíticos dos Latossolos Amarelos da Formação Solimões, obtidos na literatura 

N9 do 
perfil 

Hori 
zonte 

A
1 

Bw22 

Profundi 
dade -

cm 
0-5 

140-20Ó 

Argila 

24 

43 

C 

% 
1,99 

0,24 

2 A
l

O-20 36 2,33 

52 0,50 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Bw22 80-130 

A
1 

Bw22 

AI 

Bw22 

A
1 

Bw22 

A1 
Bw22 

A
1 

Bw22 

AI 
Bw22 

0-10 

100-150 

0-30 

150-170 

0-15 

110-180 

0-5 

90-150 

30 

41 

38 

39 

25 

37 

20 

34 

0-10 15 

100-130 ' 23 

0-20 27 

100-130 44 

4,52 

0,44 

1,45 

0,33 

3,05 

0,24 

6,46 

0,36 

2,46 

0,18 

1,76 

0,38 

Fe ° (a) 
2 3 

3,18 

4,97 

3,80 

5,60 

2,40 

4,10 

3,70 

4,50 

1,50 

2,60 

1,40 

3,10 

1,80 

3,50 

1,60 

2,70 

Complexo sortivo pU m V Referência Ki % Ca ++ +Mg ++ / K+ / Ná + I At++/ H+ I T HzolKCl 
% 

0,22 

0,09 

0,50 

0,40 

1,20 

0,40 

0,60 

0,40 

0,60 

0,40 

0,50 

0,20 

0,20 

0,10 

0,40 

0,(,0 

meq/100 g TFSA q 
0,09 0,03 4,40 

0,03 0,03 3,20 

8,14 12,83 3,7 3,4 

1,42 4,77 4,7 3,8 

93 1,50 3 

96 1,71 3 

P.47 de CARVALHO, A.L. de, et alii. 

1977 

0,06 0,01 3,90 8,20 12,67 4,8 3,9 87 1,79 5 P.34 de COSTA, A.M.R. da, et alii, 

0,01 0,01 3,50 2,40 6,3i 4,6 3,9 89 1,83 7 1977 

0,33 0,03 5,40 16,50 23,46 3,8 3,4 

0,02 0,01 4,10 2,00 6;53 4,6 3,8 

0,03 0,01 3,10 5,30 9,04 4,2 4,0 

0,01 0,01 2,00 2,00 4,42 5,2 4,1 

0,12 0,01 4,50 10,60 15,83 3,8 3,6 

0,01 0,01 3,90 1,40 5,72 4,8 3,9 

0,22 0,03 4,50 15,20 20,45 4,9'4,3 

0,01 0,01 2,50 1,40 4,12'5,1 4,1 

78 2,07 7 

91 1,95 7 

83 1,71 7 

83 1,97 10 

86 1,99 5 

90 2,00 7 

86 2,38 4 

921,905 

gf ' , 
P,.3~ de COSTA, A.M.R. da, et; alif, 

1977 

P.51 de COSTA, A.~.R. da, et aUi, . 

1977 

,~. 79 de COSTA, A.M.R. ,da, et aUi, 

1977 

P..64 de COSTA; A.M.R. da, et alii, 

1977 

0,06 0,02 2,60 6,10 8,98 3,9 3,7 90 1,703 B.18 de COSTA" A.M.R. da, et aUi, 

0,010,01 0,60 1,10 1,82 5,4 5,0 83 1,63 7 1977 

0,12 0,02 2,90 6,40 9,84' 4,0 4,0 84 2,15 5 P.65 de COSTA, A.M.R. da, et aUi, 

0,01 0,01 3,80 2,00 6,42 3,0 3,0 86 1,86 10 1977 

\O 
\J1 



Tabela 12: Dados anâlíticos dos Latossolos Amarelos da Formação Sol~mões, obtidos na literatura 

N9 do 
perfil 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Hori Profundi (a) Complexo sortivo I pH 

dade - Argila C Fe:O, ++ 1 m K' 
V Referência. zonte K+ 1 Na ~l\l:_~~J H+ L-- ~_02 0J~ ~_. ~_7~ Ca + Mg 

- -- - -- ------ ._ .. _-~- . 

-cm- 7.---- -------- meq/l00 g TFSA ------

AI 
Bw22 

0-5 

70-100 

AI O-10 

Bw22 110-155 

AI 
Bw22 

A1 
Bw22 

AI 
Bw22 

0-10 

80-120 

0-10 

90-180 

0-10 

100-160 

AlO-lO 
Bw22 110-180 

Al O-20 

Bw22 110-150 

AI 0-18 

Bw22 120-170 

31 

47 

37 

46 

25 

36 

20 

36 

37 

71 

59 

83 

22 

27 

83 

90 

2,94 

0,55 

2,61 

0,48 

1,04 

0,31 

3,20 

0,10 

2,70 

0,2,0 

5,00 

7,90 

4,30 

5,90 

3,97 

5,76 

1,.5* 

2,6 1
' 

0,6 ,~ 

0, 7'~ 

3,30 7,7* 

0,30 2,1* 

1,40 

0,40 

0,40 

0,30 

0,11 

0,10 

0,28 

0,09 

0,45 

0,29 

0,32 

0,42 

1,05 2,81 * 0,21 

0,21 3,54 t, '0, 13 

2,90 0,6 1
' 

0,30 0,6 t, 

0,32 

0,23 

0,10 

0,01 

0,02 

0,01 

0,06 0,02 

0,01 0,01 

0,05 

0,03 

0,09 

0,01 

0,11 

0,02 

0,03 

0,03 

0,05 

0,05 

0,04 

0,03 

4,20 

4,00 

5,90 

2,60 

3,20 

2,80 

2,32 

0,96 

2,26 

1,33 

8,80 14,52 4,9 

2,20 6,62 4,8 

3,7 73 2,24 10 P.28 de SOUZA, L.F.P. de 

3,9 90 1,99 6' & SERRuYA, N.M., 1977 

8,80 15,18 

2,10 5,02 

3,73, 7,12 

0,99 3,95 

7,20 

2,18 

7,62 

2,91 

9,94 

3,29 

10,48 

4,58 

4,0 3,4 92 2,05 3 P.50 de SOUZA, L.F.P. de 

5,44,0891,876 &S;:.RRUYA,N.M.,1977 

4,0 

4,6 

3,8 

4,6 

3,5 

4,4 

3,7 94 1,72 3P.73 de SOUZA, L.F.P. 'de' 

4,0 95 1,78 4 & SERRUYA, N .M, '1977 

3,5 84 

4,0 86 

3,3 79· 

3,9 79 

4 P.48 de LEÃO, M.S.S. et 

5 alii, 1978 

6 P.49 de LEÃO, M.S.S, et 

7 alii, 1978 

0,16 0,08 2,42 10,20 '13,18 3'.4 3,3 81 

0,03 0,03 1,01 3,39 4,91 4,6 3,9 66 

4 P.70 de LEÃO, M.S.S. et 

10 alii, 1978 

0,04 0,05 2,80 6,14 9,24 3,5 3,5 90 

0,04 1,92 2,50 4,59 4,3 3,8 92 

3 P.88 de LEÃO, M.S.S. et 

4 alii, 1978 

0,08 0,22 4,51 8,37 13,50 3,7 3,7 88 5 P.26 de YAMAZA.T{I, D.R,· 

0,03 .0,22 2,58 3,18 6,24 4,6 4,8 84 .- 4 et alii, 1978 

- Não determinado; (a) ataque sulfúrico; "'ataque com ditionito; P. perfil . 

.... 
1..0 
0\ 


