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CARACTERISTICAS E DINAMICA DE COBERTURAS PEDOLdGICAS 

SOBRE ROCHAS BASICAS NAS REGIOES NORTE E SUL DO BRASIL 

Autor: GERALDO CÉSAR ROCHA 

Orientador: PROF. DR. CARLOS CLEMENTE CERRI 

RESUMO 

Estudaram-se as coberturas pedoldgicas 

desenvolvidas sobre rochas b,sicas de idade mesozdica. 

situadas em diferentes condi��es de clima e vegeta,io no 

Brasil; uma das áreas localiza-se na AmazBnia Cregiio de 

Altamira, Par,> e a o utra ao sul do pa(s (regiio de 

Londrina, Paran,>. 

Os obJet ivos foram a caracteriza;lo f(sica, 

química e mineraldgica dessas coberturas, alim do 

monitoramento experimental de sua dinlmica ao longo do ano. 

As características físicas e qu(mica$ como a 

granulometria, CTC a pH 7, valor S e  pH foram determinadas 

por anilises de rotina; a caracteriza;lo morfológica foi 

feita no campo e através da micromorfologia; a mineralogia 

foi estudada em várias escalas de observa;lo, com a 

utiliza�io da difratometria de raios X, microscopia dtica e 

microscopia eletr6nica de varredura e transmissio. A 

din&mica sazonal das coberturas pedoldglcas foi monitorada 

utilizando-se dos m�todos do mineral teste (vermiculitas) e 
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da resina sintética trocadora de rons: o procedimento

experimental consiste na Introdução desses materiais nos 

solos. com amostragem e análises qu(micas e mineraldglcas 

após per(odos pr�-determinados. 

Os resultados obtidos permitem concluir que 

para as duas ,reas os sistemas pedoldgicos estio em 

transfarma�ão. A anilise comparativa entre os sistemas 

mostrou que eles sio semelhantes em termos de composi,io F 

or·gan i zaç:ão espacial. As caracter (stcas macr-o 

micromorfo16gicas. a geomorfologia e os parlmetros f(sicos 

e químicos sugerem que o sistema pedoldgico da AmazBnia tem 

uma dinlmica de transformação mais avançada que o sistema 

do sul do pa í1,,. 

diferentes volumes 

Para cada sistema 

pedológicos não 

a exist�ncia de 

condicionou uma 

diferenciação miner-aldgica entre esses volumes, s0�nclo q1..1e 

ª(" _., difer-enças mineraldgicas entre os sistemas estão 

provavelmente relacionadas ao teor de sílica em solu;io e 

�s diferenças climiticas entre as regi5es. Os procedimentos 

experimentais mostraram que a din&mica atual do sistema 

elementos químicos 7 o que deve estar ligado ao papel da 

matéria orglnica naquela irea. O sistema da Regiio Sul 

encontra-se em processo de acidifica�ão, provavelmente 

devido ao desequil Íbrio ecoldgico causado pelo desmatamento 

e agricultura intensiva daquela área. 



SUMMARY 

CHARACTERISTICS AND DYNAMICS OF SOIL MANTLES OVER 

BASIC ROCKS IN THE NORTH ANO SOUTH REGIONS OF BRAZIL 

Author: GERALDO CÉSAR ROCHA 

Adviser: PROF. DR. CARLOS CLEMENTE CERRI 

Soil mantles developed over mesozoic basic 

rocks ln Brazil were studied ; they are situated ln diferent 

conditions of climate and natural vegetation. One of the 

areas is located ln Amazonia (ParJ state) and the other is 

in the south of the country (ParanJ state). 

The object ives of this research were the 

physical, chemical and mineralogical characterizat ion of 

these rnantles, as well as an experimental approach for 

soil dynamics throughout seasons. 

The physical and chemical characteristics 

like texture, CEC at pH 7, base saturation and pH were 

determined through routine analysis; the rnorphology was 

studied directly in the field and with an C}pt leal

microscope (micromorphology). The mineralogy was approached 

by severa] scales of observation, including the X-ray 
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diffractometry and the scanning and transmission electronic 

microscopy. The seasonal dynamics of the soil mantle was 

monitored using the methods of test-mineral and exchange 

resins: the experimental proceedure consists of an 

insertion of these materiais into the soll, in wich they 

stay for one or two seasons. Afterwards they are extracted 

and analysed chemically and mineralogically, giving an idea 

of the geochemical dynamics of the soil. 

The results obtained show that, for the two 

areas, the pedological systems are in transformat ion. The 

comparative analysis between the systems showed that 

comparable 

organization. 

characterist ics, 

in terms of composition and spat ial 

The macro and micromorphological 

the geomorphology and the physical and 

chemical parameters sugest that the amazonica pedological 

system has a more advanced transformation dynamic than the 

system of the south o� Brazil. For each system the 

existence of different pedological volumes did not cause 

mineralogical different iations between these volumes; 

on the other hand the mineralogical differences between the 

systems are probably correlated with the silica content in 

soil solution, and with the cl imatic differences between 

the regions. The experimental approach showed that the 

current dynamics of the Amazon pedological system favor the 

complexation of the chemical elements; this is probably 

correlated with the role of the organic matter in that 



area. The pedological 

,1 ... 1 ,. ... ,'\ 

system of the south of Brazil 
1• ,:· 

.. > 

suffering acidification, due probably to the ecological 

disturbance caused by the deforestation and 

agricultute of that area. 

i nt: ens i vf:•'. 
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i.INTRODUÇ�O

A cobertura pedológica, definida como um 

corpo natural e distinto r evolui segundo mecanismos 

intrrnsecos condicionados por fatores ambientais. 

Historicamente, organiza�ão dessa 

cobertura foi inicialmente estudada enfocando-se cada solo 

atravefs de seu perfil, o qual fornece parAmetros para sua 

classifica�io e agrupamento com outros solos semelhantes de 

uma mesma popula�io. 

entretanto que fatores Verificou-se 

ambientais como o clima, material de origem, 

organismos e tempo podem diferenciar solos, colocando lado 

a lado indivíduos com caracterrsticas totalmente distintas. 

Teve início entio o estudo das sequAncias de 

solos segundo esses fatores, surgindo as climossequfncias r

topossequAncias r litossequfncias, etc, para tentar explicar 

a organizaçio pedológica como resultante da influincia 

desses fatores de forma�io de solos. Dentre essas, as 
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topossequ�ncias tem se mostrado como modelos bastante dteis 

para se estudar a organiza�io e evolu��o dos solos ao longo 

Com rela�ão aos solos de rochas b,sicas, por 

exemplo v Ji se conhecem modelos que relacionam determinado 
/ 

tipo de solo com sua posi�lo na paisagem; entretanto, nos 

estudos de topossequtncias ainda permanece a no�io de solo 

como um indivíduo isolado. o qual, ao longo da vertente 

está em contato com um outro solo taxonomicamente distinto, 

nlo existindo uma interpreta�io de �uncionamento integrado 

desses indivíduos na cobertura pedológica como um todo. 

Essa integra�io dos virios componentes de 

uma topossequ�ncia esti surgindo atravis da abordagem das 

coberturas em termos de sistemas pedoldgicos, os quais 

procuram estudar a din&mica das organiza;5es pedológicas de 

uma maneira integrada. 

dinlmica, 

inicia1mente caracterizar os solos que comp5em 

o fazer estudando-a em todas ª<:' _,

escalas de observaçio, desde a �acromorfoldgica vista no 

c:.:-unpo até as menores 

microscopia eletr�nica. 

part (culas obst'rvive is pe1a 

Após saber como i esse sistema. ef: preciso 

aquilatar como ele funciona, inferindo quando possível os 

mecanismos de sua g@nese, mas tambef:m monitorando os 



processos atuais de sua dinlmica. 

Esse entendimento global da 

3 

organização 

pedoldgica precisa ser checado em várias ireas e sob 

diferentes condi�5es ambientais de clima, vegeta;io, 

topografia, material de origem e tempo, para que se torne 

possível o desenvolvimento de modelos que possam ser 

empregados para o uso e aproveitamento racionais desse 

recurso natural nio-renovivel na escala humana de 

observa�lo. 

A possibilidade de se trabalhar com 

abordagem em duas áreas distintas do Brasil, 

essa 

uma na 

Amazônia e outra no sul do pars (Parani>, originou a 

presente pesquisa, a qual se prop6s a atingir os seguintes 

objetivos: 

- caracterizaçio macro e micromorfoldgica, 

física e qu(mica das coberturas pedológicas das duas �reasp 

estudo da organiza�io mineralógica em 

várias escalas de observa;io, da 

difratometria de raios X; 

- monitoramento experimental

atual das coberturas pedológicas. e 

microscopia 

da dinlmica 

- abordagem comparativa entre as duas áreas.

Para atingir esses objetivos r estudaram-se 

duas topossequtncias de solos desenvolvidas sobre rochas 

básicas e em diferentes condi;�es ambientais atuais 

de clima e vegeta�io. 



2. REVIS�O DE LITERATURA

Essa revisão seri dividida em tres itens; no 

primeiro deles serão vistas as características das rochas 

b,sicas e seus principais processos de altera;io, tanto 

hidrotermal como intempérica. No segundo item serão 

enfocados os tipos de solos que se formam pelo intemperismo 

dessas rochas e como esses solos se organizam F tanto 

internamente como na paisagem. E finalmente 

apresentados os novos métodos que estio sendo atualmente 

empregados para se monitorar a dinlmica evolutiva de solos. 

2.1ft As rochas básicas e seus processos de altera.ão 

Uma abordagem sobre os solos desenvolvidos 

de rochas básicas deve se iniciar com a caracterização da 

rocha de origem desses solos e de seus processos de 

alteraçio intempdrica. 
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Para o presente trabalho as rochas b,sicas 

estio restritas a basaltos e dlabisios, que slo os tipos 

litológicos que ocorrem nas ireas de estudo e que deram 

origem �s coberturas pedoldgicas estudadas, DEPARTAMENTO 

NACIONAL DA PRODUÇ�O MINERAL (1977), PAULIPETRO/CESP/IPT 

(1981). 

Uma importante feiçlo mineraldgica e qu(mica 

dessas rochas est, relacionada aos processos de alteraçlo 

hidrotermal, os quais slo anteriores� atua�lo intempirica 

e acontecem devido �s reaç8es entre os res(duos finais de 

cristallza�lo da rocha e as fases cristalinas previamente 

formadas, ROISENBERG et ali i (1984>, LEMOS & VILLAS (1983> ■ 

A altera�lo hidrotermal, segundo GONÇALVES 

(1987), mlneraldgicas secundirlas, 

formadas por assembliias complexas de argila-minerais como 

montmorilonita, clorita r caulinita e intergrades. Esses 

processos hidrotermais tambdm podem originar 

intercrescimentos mineraldgicos entre quartzo e feldspato, 

o que vai acrescentar o quartzo� paragtnese mineralógica 

das rochas b,sicas, em um processo genltico anterior � 

altera�io intempirica. 

importante enfatizar a natureza 

hidrotermal, e n�o intemplrica, da gtnese desses minerais, 

os quais muitas vezes tem sido erroneamente interpretados 

como oriundos de processos intempdricos, mesmo em rochas 

tidas como inalteradas. ROISENBERG et alii (1984). 

Entretanto, nlo d objetivo dessa revislo 
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detalhar características genéticas, petrográficas ou 

estruturais dessas litologias, o que pode ser encontrado em 

outros trabalhos da literatura, MOHR (1983), RUEGG (1972), 

GLASHAN & SIMONSON (1985), BITTENCOURT (1980), LEVI & MELFI 

(1971, 1972), MONIZ et al ii (1973), VARGAS & OLIVEIRA 

(1984)" 

BITTENCOURT (1980), classificou o processo 

de alteração atuante em basaltos como monossial itizaçlo, 

com estabil idad� para a caulinita. 

VARGAS & OLIVEIRA <1984) concluiram que d a 

magnetita o primeiro mineral a se decompor, seguida pela 

labradorita e depois pela série augita-pigeonita. Nos 

dltimos estigios de alteração, caulinita, goethita e/ou 

hematita dominariam, sendo que as mudanças mineraldgicas 

seriam graduais. 

A influincia do ambiente na 

intempérica dos basaltos tambim foi enfatizada por GLASMAN 

e SIMONSON (1985), principalmente com relação � formação 

dos minerais secundários, os quais se formam 

pseudomorfisando os minerais originais da rocha ; em um 

ambiente 1 ixiviante icido, a se dá 

preferencialmente para gibbsita v sendo que a goethita pode 

�e formar pela alteraçio de um produto ferroso inicialmente 

nio cristalino. 

LEMOS & 

dltimo 

Resultados semelhantes foram verificados por 

UILLAS (1983> v que verificaram ser o quartzo o 

mineral a se cristalizar devido à silica 
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remanescente. Com a evoluçio do processo de intemperismo 

ocorreram perdas maiores de sílica, remo,ão brutal de 

,1calis, Ca e Mg, e oxida;io total do Fe ferroso; 

favoreceu a formaçio de caulinita e goethita, 

alguma gibbsita .. 

isso 

GONCAL.VES (1987) fez um trabalho completo 

sobre alteraçio de rochas b�sicas da Bacia do Parani. 

partindo desde as transformações hidrotermais at� as 

modificações intempiricas sofridas por basaltos da regiio 

de Ribeirão Preto, SP. Para essa autora a evolu;io 

i n t emp ér i c a 

alt.eraç:ão, 

se di segundo sistemas 9�'0C!IJ Ím Í CDS de 

definindo tres níveis intempiricos sequenciais 

ao longo do perfil de alteraçio: as alteritas, o conjunto 

glebular e os horizontes móveis superiores. 

As alteritas foram subdivididas em duas 

zonas distintas; a mais profunda, denominada isoalterita, i 

caracterizada por um fácies em bolas com ndcleos intactos-, 

e córtex de alteraçio superficial. A mineralogia dessa zona 

� representada por caulinitas "em acordeon" e gibbsita, 

resultantes d€ pseudomorfism.o de plagioclásios; ocorre 

tamb�m goethita provinda da alteração de piroxtnios. A 

outra zona y mais superficial (aloterita> r se caracteriza 

por um ficies contrnuo com intensa pedoturba;ão e forte 

impregna�io de ferro por acumula;io secundiria (goethtita e 

hematita) .. 
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pelo Latossolo Roxo, 
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mais 

com 

esqueleto formado por grãos de quartzo e opacosi presença 

de n6du1os 

organizado 

ferruginosos e predom(nio de 

em micropeds esféricos com 

plasma poroso 

composição de 

caulinlta r gibbslta, hematita, quartzo e opacos (ilmenita e 

magnet i ta). 

2.2� Caracterfsticas e organiza�ão dos solos e■ ,reas 

de rochas básicas 

Ap6s esses processos de intemperlsmo e 

pedogtnese, os solos formados em áreas de rochas básicas se 

associam na paisagem de maneira ordenada e 

condicionantes topográficas. 

seg1 .. mdo 

CUIH & FRANZMEIER (1984) colocam que a 

import&ncia dessa relação direta entre o solo e sua posição 

topográfica está no fato de que várias propriedades dos 

solos, mesmo quando esses s�o altamente intemperizados, slo 

influenciadas pela sua posi�io na paisagem. 

Segundo SANCHEZ (1981> e VOLKOFF (1984), os 

latossolos estio sempre associados com superfícies 

terrestres muito antigas e estáveis, as quais podem ser 

remanescentes 

solos com 

de um peneplano anteriormente existente. Os 

horizonte B textura] ocupam as pendentes 
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sendo que horizontes argílicos 

aparentemente se formam depois que o peneplano original foi 

truncado pela eroslo. Ji solos pouco desenvolvidos como os 

lltólicos ocupam os declives mais acentuados. onde a 

pedoglnese 4 menos atuante. 

Nas árieas de rochas básicas do Brasil. nota

se que a Terra Roxa Estruturada est, preferencialmente 

associada � meia encosta. Já a posi;ão do Latossolo Roxo 

pode variar dependendo da forma do relevo: quando o perfil 

topogr,fico apresentar um conforma;ão com topos aplainados, 

nessas partes altas e planas I que se desenvolver, o 

latossolo r CURI & FRANZMEIER (i984) v ROCHA (i982) r SOUBIES 

& CHAUVEL (1984), DEHATTÊ (1973>. 

Por outro lado, um relevo com topos 

acidentados, mas com sop� de encosta com declive suave e 

longo. favorecerá o desenvolvimento do Latossolo Roxo na 

base da vertente, MONIZ & BUOL (1982), GONÇALVES (1987), 

ANDRADE et ali i (1976). 

Quanto aos solos 1 itólicos de rochas 

básicas, pelo SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E

CONSERVAÇ�O OE SOLOS (1984) pode-se constatar que estes 

tanto podem estar nas posiç&es mais altas do relevo, 

�uando estas são mais declivosas, como nos sopis das 

vertentes, quando aí a topografia for mais movimentada. 

Entretanto, deve-se levar em conta que ao se 

estudar a distribui�ão dos solos ao longo de uma encosta, 

as transi�&es entre as classes de solos sio geralmente 



sraduals F 8RAVARO & RIGHI (i989> r com intergrada�ões entre 

os diferentes tipos pedológicos, levando� forma�ão de um 

verdadeiro manta contínuo ou cobertura pedoldgica, na qual 

o uso topossequlncias D 

entendimento dos solos na paisagem evoluiu para a no�lo de 

sistemas pedoldgicosr BOULET et alii (1982), os quais 

permitem uma abordagem tridimensional das organizações 

pedológicas, vistas como volumes e nlo mais como uma 

Justaposi�lo de perfis de solos. Essa abordagem tem 

possibilitado o estudo de sistemas pedal óg i cos e1n 

transforma�lo, LUCAS (1989), o que facilita o entendimento 

dos mecanismos da din&mica e evolução das coberturas 

pedológicas na paisagem. 

Mas quais slo as caracterrsticas, como se 

organizam internamente e como gradam entre si esses solos ? 

Latossolo Roxo 

Os Latossolos Roxos. CAHARGO et ali 1 (1987), 

tem sido descritos como solos argilosos derivados de rocha 

básica, apresentando horizonte B latossólico, teor de ferro 

total > 18% e sequlncia de horizontes pouco diferenciados. 

Segundo OLIVEIRA & MENK (1984) ,. critérios como cor e 

profundidade 
"' 

tem sido mais considerados nao para a 

diferenciaç:ão desses solos em nível e 1 e:-vado de 

classifica�ão .. 

São solos de acidez média a forte, com 

arg l las de ba i >;a atividade, ocorrendo entretanto também as 
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variedades eutróficas. 

Uma fei�lo característica do horizonte B

latossólico do Latossolo Roxo y assim como de outros 

latossolos a nível de campo, é a 

microgranular (ll

pó de caféll

>, a 

correlacionada � elevada �uantldade 

classificada como apédica por OLIVEIRA 

Entretanto, CARVALHO et ali i (1983) e 

sua estrutuia;lo 

qual tem sido 

de gibbsita e 

& MENK ( i 984) • 

GONÇALVES (1987) 

mostram que a nível microscdpico tal classifica;lo nio se 

aplica. pois o que se observa i uma organizaclo do plasma 

em micropeds arredondados e llcoladosll uns aos outros, 

formando uma microestruturaclo porosa e característica dos 

latossolos" 

A mineralogia da fraçlo argila do Latossolo 

é representada principalmente por c au l i n i ta 

gibbsita v OLIVEIRA & MENK (1984) 7 GALHEGO & ESPINDOLA 

( i 979) ,. CARVALHO E.'.t a l i i ( i 974), ocorrendo secundariamente 

vermiculita cloritizada v hematita v soethitar alofana, e �s 

vezes também 

LE,VANTAMENTO 

talco e ilita, SERVIÇO NACIONAL DE 

E CONSERVAC�O DE SOLOS (1984), ROCHA (1982), 

POMBO et ali i (1982). 

A quantiTica�lo da mineralogia da argila 

pode fornecer par�metr os para estudos de grada.lo entre 

solos de rochas básicas; MONIZ & OLILVEIRA (1974), usando a 

gibbsita como mineral rndice de intemperismo levantaram a 

hipdtese de uma transi.lo mineraldgica entre Latossolo Roxo 

e Terra Roxa Estruturadar atestada �ela varia�lo gradual de 
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glbbsita entre os perfis de Latossolo Roxo-

Entretanto F como demonstraram MOLLER & KLAMT 

<1983>, trabalhando com intemperismo experimental em 

Latossolo 

indicado 

a gibbsita talvez não 

usado como índice em 

seja o mineral

processos de 

intemperismo r pois constataram ser a caulinita o mineral

mais est,vel do sistema, ao contririo da verm!culita 

cloritizada 

facilmente. 

e gibbsita, as quais se 

Terra Roxa Estruturada 

degradam mais 

As Terras Roxas Estruturadas slo solos com 

horizonte B textural (CAMARGO et alii, 1987), argilosos e 

bem drenados, com argila de baixa atividade e baixo 

gradiente textural, sendo derivadas de rochas b,sicas. 

CONSERVAÇ�O 

o 

OE 

SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E 

SOLOS (1984) coloca que devido � pequena 

varia�lo de cor e de textura ao longo do perfil, as 

transi�5es entre os subhorizontes sio difusas, tornando- se 

difícil a identificação dos mesmos. 

São solos de acidez midia a forte, baixa 

CTC, mas . com car�ter eutrdfico predominante. Variedades 

transiclonais para Latossolo Roxo são comuns. 

Estes solos caracterizam-se no campo por uma 

estrutura�lo predominantemente prismitica no horizonte B, a 

qual encontra-se recoberta por uma cerosidade ab1mdante. 

Apesar desse aspecto superficial ceroso ter sido 
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mecanismos 

atualmente se sabe que outros 

processos, como a forma�lo de argila "in situ", tambdm 

podem originar essas superfícies brilhosas. CREUTZBERG & 

SOMBROEK (1987>-

A mineralogia da fra�lo argila da Terra Roxa 

Estruturada , dominada por caulinita, seguida por dxidos de 

ferro e alumínio, MONIZ & OLIVEIRA (1974), QUEIROZ & KLAMT 

(1985), ANDRADE et alii (1976), KITAGAWA & MOLLER (1979) e 

VIEIRA et alil (1987). Secundariamente ocorrem gibbsita, 

vermlculita claritizada, montmorllonita r mica e alofana; 

quartzo tambim tem sido constatado nesses solos. 

Vários autores tem tentado elucidar a 

evolu�lo da Terra Roxa Estruturada para Latossolo Roxo ou 

vice-versa. 

Assim, PEDRO et alil (1976) conclulram que a 

diferen�a entre esses solos � de natureza pedoplasmitica. 

sendo que a transi�lo da Terra Roxa Estruturada para o 

Latossolo Roxo acontece devido� uma contrnua delonlza;io 

que leva � uma inativa;lo progressiva do material argiloso. 

CARVALHO et ali i (1983>. trabalhando com 

solos de basalto da região de Ribeirão Preto, SP. notaram 

que a Terra Roxa Estruturada evolui progressivamente para 

Latossolo Roxo ao longo de uma vertente, atravds da 

TDrma�lo de material gibbs(tico. 

Entretanto MIKLÕS et ali i (1987) estudando 
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Terra Roxa 

concluíram 

Estruturada Latossólica em Botucatur SP v

que a evolu�lo se di no sentido do latossolo 

para a Terra Roxa r sendo que a estrutura maci�a porosa e 

do horizonte B origina 

progressivamente uma fase bem orientada com poliedros 

delimitados por fissuras (horizonte B textural); o� autores

colocam que a evolu►ão é resultante de diferencia�lo 

pl�smica vertical, mecanismo associado 

geoquímicos da dinlmica do ferro e t itlnlo. 

Solos Litdlicos de Rochas B�sicas 

processos 

Slo solos rasos. pouco evolu(dos, que 

possuem pouca evid�ncia de desenvolvimento de horizontes 

pedogenéticos. Segundo o SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E 

CONSERVAÇ�O DE SOLOS (1984), as características 

morfológicas desses solos restringem-se ao horizonte A, 

sendo que a cor, textura, estrutura e consist&ncia dependem 

do tipo de material que deu origem ao solo. 

Abaixo do horizonte A ocorrem calhaus, 

pedras ou material semi-alterado da rocha em mistura com 

material daquele horizonte. Por outro lado, nio l Incomum a 

presen►a de um pequeno horizonte B em início de formaçlo. 

Por serem solos que se encontram em contínuo 

processo de rejuvenescimento e devido � proximidade do 

material de origem, a atividade das argilas é normalmente 

média ou alta r sendo solos predominantemente eutrdficos, 

ocorrendo também nas formas distrdflca e ilica. 
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a mineralogia 

ocorrrendo 

montmorilonita e mica F o que pode explicar em parte a alta 

CTC apresentada por estes solos. 

2.3" Abordagem experi■ental da dinãaica atual de solos 

o conhecimento dos mecanismos 

funcionamento dos solos pela pedologia 

resultante da interpreta�ão de análises 

retiradas dos perfis pedo16gicos. 

clássica é 

de amostras 

Entretanto r esses resultados, seja o teor em 

a mineralogia ou as características qu(mlcas r

definem, como colocam RANGER & ROBERT (1985), nio um 

ambiente pedoqu(mlco atual, mas a somatdria de vários 

processos pelos quais passou o solo ao longo do tempo. 

Ou seja, tais dados, apesar de revelarem um 

mecanismo pedológico dominante, refletem na verdade toda a 

história e g�nese do solo considerado. 

Contudo de extrema import�ncia o 

conhecimento e monitoramento dos processos atuais que 

ocorrem no solo v sejam eles ao longo de um ano r ou mesmo 

durante uma esta;�o seca ou dmida 7 pois Ji se sabe r como 

coloca FELIX (1987> v que v,rios processos que atuam na 

evoluç.io de alguns tipos de solo são sazonais. 

O método experimental tem sido utilizado 

para se acompanhar a dinlmica geoqu(mica dos solos v sendo 
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que nos dltimos anos o mitodo dos minerais teste (HATTON et 

ali i r 1987; BERTHELIN et alii, i983> v aliado� ut iliza;ão 

das resinas sint4ticas trocadoras de tons (BINKLEY & 

MATSON r 1983) tlm se mostrado eficientes para esse fim. 

A base para interpreta►ão dos resultados 

obtidos por esses métodos se encontra no trabalho 

experimental de ROBERT et alii (1979). o qual coloca que em 

um meio icido nlo complexante, o alum(nio se acumula entre 

as llminas do mineral teste utilizado, levando� formação 

de um mineral intergrade hidroxialuminoso; o processo de 

intemperismo nesse caso pode ser classificado como uma 

aciddlise nio complexante. 

O mineral mais indicado para esse tipo de 

experimento i a  vermicul ita v NYS et ali i (1987) y RANGER et 

ali i (1986), tanto pela sua alta reatividade como por ser 

um mineral j� bastante estudado em condi;5es controladas, o 

que permitiu se estabelecer refer•ncias precisas sobre seus 

mecanismos de evolu�lo. 

! interessante colocar que o método do 

mineral teste nlo tem nenhuma rela�io com o uso da

vermiculita como condicionador do solo v MARCONI et ali i

(1987), KINJO et alii 0.987> r no q1.1al esse mineral é 

utilizado para melhorar as características f(sicas e 

químicas do solo. 

Como mineral teste a vermlculita tem se 

mostrado eficiente para Identificar processos atuais de 
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podzol iza�lo e br,u,if'icac;lo, FELIX (1987), RANGER et ali i 

<1986) .. 

Assim, qu(mlcas 

mlneraldgicas comparativas entre esse mineral inicial e 

a vermiculita instalada no solo permitem concluir que na 

d i l. 
"' 

po zo I zaç;ao atuam mecanismos de ácido-complexdlise, os

quais tendem a manter a CTC do mineral teste semelhante a 

do mineral inicial (testemunho>; nesse caso nio se observa 

a hidroxilaç:ão de alum(nio interfoliar. 

Ao contráriD r na brunificaç;ão (acldlficaç;lo> 

atuam mecanismos de acid61ise, que conduzem a uma 

diminuiç:ão marcante da CTC do mineral, com forte 

dessaturaç:ão aliada� evoluç;lo do alum(nio, marcada pela 

estabilidade do pico a 1,4 nm aos raios X. 

No Brasil esse método foi aplicado para o 

estudo de uma topossequ�ncia na região de Manaus F RIGHI et 

a 1 i i C no prelo >, onde os autores concluíram que a 

podzol izaç:io I um processo atualmente ativo na parte 

inferior da sequtncia r o qual foi evidenciado mesmo em 

solos onde as feiç:Ões morfológicas não indicam ainda os 

processos de podzoliza�ão. 

Aliado ao método dos minerais teste F e como 

auxiliar deste r a utilização das resinas trocadoras de 

ions, BINKLEY e NATSON (i9B3> r tem se mostrado interessante 

para definir a composição química da solução do solo. 

FELIX (1987) colocou que a presença ou 

ausência do alum(nio i&nico no meio, observado pela anilise 
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das resinas r permite determinar a origem provável (interna 

ou externa\ vermiculita> da alumínio interfoliar. 

RIGHI et ali i (no prelo) concluíram que para 

os oxisols as pequenas quantidades de potás�io, cálcio e 

magnésio retidas pelas resinas refletem a dessaturaGão 

desse meio pedológico. 
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3.DESCRIÇ�O DO MEIO FfSICO

Neste capítulo serio localizadas as áreas 

desta pesquisa, para as quais far-se-i a caracterização do 

ambiente físico em termos de geologia r clima, topografia, 

vegetação e solos; uma sfntese comparativa entre as duas 

,reas seri apresentada no final do capítulo. 

3.iuLocaliza�ão das áreas de estudo

Na figura i estio indicados os locais 

selecionados para esta pesquisa em rela�ão �s regiois do 

Brasil. 

Para a Região Norte do pa(s escolheu-

se uma área situada na Estação Experimental da 

localizada no km 100 da Rodovia Transamaz�nica 

Altamira-Itaituba), município de Prainha, Estado 

(figura 2). 

CEPLAC, 

(sentido 

do Pará 

Na Região Sul do Brasil a área 

escolhida se encontra no campus da Universidade Estadual de 

Londrina, a nordeste do Estado do Parani (figura 3). 



REGIÃO NORTE 
* 

I 
I 
I , 

/ 
I'\ 
I 1 

I ' 
I '"'\ 

PIEGIÃO 
NOROESTE 

l\ I 1 
r--- "' , _________ J \ 
' � 
\ I 

�, 1 

* Área de estudo

\ 1 

� REGIÃO i
, 1 

CENTRO-OESTE .-►,..-"---,, 
I ... , 

, 

,, 

f 1 
) 1 
) \ ,,--,-"' NEGtÃO

,' IUOESTE 

SUL 

20 

F i g1Jra i. Loca 1 i zaç:ão das áreas de est 1Jdo em rel a_ç:ão 

�s regiões do Brasil. 
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3.2 .. Geologia 

Regilo Norte - a irea de estudo está 

situada sobre a unidade geológica conhecida como Oiabásio 

Penatecaua (ou Penetecaua>. Segundo 0 DEPARTAMENTO NACIONAL 

DA PRODUÇ�O MINERAL Ci974br 1977) e FALES! (1972) ' uma 

unidade composta de rochas b,sicas introduzidas em 

sedimentas da Bacia Sedimentar do Amazonas durante o 

intervalo Jurássico - Cretáceo. Aflora de forma contínua. 

como um corpo em faixa grosseiramente paralela ao conjunto 

paleozdico amaz&nicor numa extensio de cerca de 60 km e 

largura em torno de 13 km. Distribui-se pelas cabeceiras do 

rio Jarau,u, ao longo da Rodovia Transamaz&nica em mais de 

40 km .. 

Cronoestratigraficamente essas rochas estio 

posicionadas acima do pacote paleozóico e abaixo dos 

sedimentos da Formaçio Barreiras (figura 4). 

NW Rio 

150Km 

!'. ·. ;: .] Fcrmoçào Barreiros 

� Formaçõo Monte Alegre 

D FormoçÕo Curuó 

� Oiobásio Peootecoua 

(09 ° 0
°1 FormoçÕo Trombetas 

� ComplellD Xingú 

SE 

Figura 4. Per�il geológico esquemitico da irea de estudo 

na Região Norte. 
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Devido ao seu caráter intrusivo 

paleozóicov cortam indiscriminadamente diferentes entidades 

posicionando-se em diferentes níveis 

dentro do pacote sedlmentar v sob duas formas principais= 

como �oleiras (camadas geoldgicas> r ou como diques (corpos 

Intrusivos) preenchendo as fraturas e falhas geológicas. 

Petrograficamente tratam-se de diabásios com 

textura subofítica, equigranulares e melanocráticos r sendo 

t arnbém comum a textura micrográfica revelada pelo 

intercrescimento 

mineralogia 

majoritariamente 

de quartzo e feldspato alcalino. A 

praticamente.' invar-iáve1 7 composta 

plagioclásio esti 

por p l agi oc1 ás i o 

representado 

e pir-ox�nio; o 

principalmente pela 

labradorita euédrica, com cristais bastante desenvolvidos e 

geminados, os quais �s vezes slo límpidos e �s vezes 

completamente alterados em saussurita r sericita e minerais 

argilosos. O piroxtnio � geralmente subeu{drico mas bem 

desenvolvido, frequentemente maclado e em v,rios graus de 

alter-a�io em uralita r hornblenda 7 biotita e clarita; 

geralmente essa transforma�io libera dxido de ferro, o qual 

passa a envolver o mineral neoformado. De maneir-a geral 

esse piroxlnio esti classificado como augita. 

Uma característica petrográfica mar-cante 

dessas rochas é a presença comum de quartzo e feldspato 

alcalino - < or t oc l ás i o ) na forn,a de intercrescimento 
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mineralógico, o qual pode variar de poucos grgos atõ 35% da 

rocha. 

Como minerais acessdrios ocorrem apatlta, 

sericita, clarita e minerais opacos r al,m de saussurita e 

argilosos como minerais de altera►ão. 

Pelas características micro e macroscdpicas 

admite-se que essas rochas constituem um corpo hipabissal 

espesso, com granulaçia mddia. Um resíduo ácido final, 

atestado pelo intercrescimento micropegmat ítico de quartzo 

e ortoclásio seria o resultado da lentidio da cristaliza;io 

inerente a esse tipo de rocha hipabissal. 

Na Região Sul a área de estudo situa

se sobre a Forma�io Serra Geral r a qual faz parte da Bacia 

Sedimentar do Paraná. Segundo o DEPARTAMENTO NACIONAL DA 

PRODUÇ�O MINERAL (i974a , 1978) é éonstituída 

predominantemente por rochas de composiçio basáltica, 

dispostas em derrames sucessivos e subhorizontais. E 

notável a ocorr�ncia de intrusivas básicas na forma 

principalmente de diques de diabásio, os quais estio 

presentes nos próprios basaltos assim como nos sedimentos 

paleozóicos da bacia sedimentar. Cada derrame � em geral 

pouco espessa r variando de decímetros ati cerca de 50 

metros, sendo mais comuns espessuras ao redor de 6 a 10 

metros. Constituem-se de basaltos tolefticos com estrutrura 

maci�a, melanocráticos, afan(ticos e constitu(dos 

principalmente de plagiocl,sio (labradorita) e pirox&nio 
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(augita). Como minerais acessórios sgo comuns a titano-

opacos e raramente blotita. 

os diabásios (diques) são rochas 

fanerfticas finasr lnequigranulares r mas com composi;lo 

mineralógica semelhante� dos basaltos. 

Quimicamente os basaltos da Bacia do Paran, 

apresentam um maior teor em Ti02 nas rochas situadas ao 

norte da bacia r em comparaGlo ao teor baixo das rochas ao 

sul ,. BELLIENI et alii (1984) .. 

O convtnio PAULIPETRO/CESP/IPT <1981> cita 

que estratigraficamente o contato inferior da Forma�lo 

Serra Geral se dá com os arenitos das Forma;5es Pirambdia e 

Botucatu; esse contato ide forma gradual atravis da 

lntercala�lo de arenitos. O contato superior com a Forma;lo 

Caiu, se d� atravis de um hiato erosivo T atestado por 

delgados níveis de brechas basais dessa forma;io (figura 

5) ..

Rio lvoí 

· . . .  : .. . . ·. • 

V V V V 

V V V V V 

1. 

V V V 

1:;::::J Formação Coiuó 

Área de 

l80 Kms 

D Grupo Posso Dois 

� Formação Serra Geral � Grupo Guotô 

t:ZZI Formações PirambÕio e !lotucotu @ GrUI)() Itararé 

Figura 5. Perfil geológico esquemático da área de estudo 

na Região Sul 
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Data�Zes realizadas por vários autores para 

rochas colocam-nas como tendo idade Cretácica 

Inferior, PETRI e F�LFARO (1983). 

3.2 .. Clima 

Região Norte - esta área está submetida 

a clima Awi de Koppen, caracterizado como tropical. com 

temperatura média anual de 26
°

C. A m�dia das máximas é de 

30,8 ºe e a média das mínimas 21,i ºe, sendo a média mensal 

superior a i8 ºe .. 

O regime pluviométrico é definido por 

chuvas de verio-outono, cujo período concentra 90% do total 

anual das chuvas. Essa distribui�io de chuvas define duas 

estaç�es: uma bastante chuvosa, de dezembro a maio, e outra 

menos chuvosa, de Junho a novembro. A pluviosidade média 

anual é de 1680 mm, sendo a média anual da umidade relativa 

do ar igual a 80X r segundo Pereira, citado por NEVES et 

a 1 i i (1981). 

Alguns autores colocam que essa área esti 

inserida em uma faixa de transi�io climática entre subdmi

da e drnida, com base na varia;io anual do per(odo seco, o 

qual pode definir ora um clima Awi v ora um clima Ami, DIVI

S�O DE PESQUISA PEDOLÓGICA (i973b), BASTOS (1982>. 

O balan�o h(drico para a região pode ser 

visto na figura 6 A. 
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Figura 6. Balan�os hídricos para as áreas de estudo. 

Região Sul- a classifica�ão de 
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Koppen 

registra tipo climático Cfa, ou seja, clima subtropical 

d11ido para esta região. Usando-se a classificação de 

Thornwaite pode-se definir para a área um clima dmido e 

mesotérmico, que não apresenta deficitncia hídrica no 

inverno ,. CORREA et ali i ( 1982). Segundo o SERVIÇO NACIONAL 

DE LEVANTAMENTO E CONSERVAÇ�O DE SOLOS(1984),a temperatura 

média anual ide 22,5
°

C. sendo a midia do mes mais quente 

superior a 22�. e a do mes mais frio menor que 18 ºC. As 

precipita;5es pluviomitricas slo em geral bem distribu(das 

durante o ano, sendo a m�dia anual de 1615 mm. MAACK (1981) 

coloca que a destrui�ão das florestas do norte do estado do 

Paraná e sua substituição por cafezais e atualmente por 

trigo e soja, sem deixar reservas ou matas de prote�io �s 

nascentes, acarretou em apenas vinte anos o aumento do 

coeficiente de variação das precipitações, isto é, as 
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chuvas tornaram-se mais irregulares r registrando-se épocas 

de chuva em excesso e ipocas de escassez. O balan;o hídrico 

para essa �rea está na figura 4 B. 

situada 

3.4 .. Rttlttvo 

no 

Rttsiio 

Planalto 

Norttt- a área de estudo 

Rebaixado da A■azonia (do 

estií 

baixo 

Amazonas> v representado pela extensa superfície de um 

pediplano pleistoc�nico com altitudes entre i00 e 200 

metros; Seg1Jndo O DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROou,;�o MINERAL 

(1974> é uma área pediplanada com disseca;io em colinas, 

apresentando vales pouco aprofundados. O relevo dessa 

r egiio � predominantemente ondulado, tambdm ocorrendo 

superfícies suave onduladas, FALESI (i972) p DIVIS�O DE 

PESQUISA PEOOLÕGICA (i973c). Entretanto. pode ·existir 

grande heterogeneidade topográfica de carater localizado, 

com varia�io de classes de relevo de plana a forte 

ondulada. como constatara- NEVES et ali i (1981). 

Regi io Sul -·· esta área se enq1JadFa no 

Planalto de Gu.arapuava ou Terceiro Planalto, com altitudes 

entre 500 e 600 metros, MAACK (1981). O SERVIÇO NACIONAL DE 

LEVANTAMENTO E CONSERVAÇ�O DE SOLOS (1984) coloca que a 

regl�o d considerada fisiogFaficamente de confoFmaçio 

simples tanto pelas foFmas de Felevo como pelas estruturas 

l itoldgicas v tendo sido esculpidas nos derFames de lavas
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b,slcas do Grupo Slo Bento. Os sucessivos empilhamentos 

dessas lavas originaram estruturas tabulares. as quais sio 

respons,veis pelas forma superficiais típicas da regilo, ou 

seja, as chamadas mesetas estruturais; essas meseta• sio 

entremeadas por formas onduladas como as que ocorrem no 

local da pesquisa, caracterizadas por chapadas de encostas 

suaves e vales abertos. 

3.5.Vegetação 

Região Norte ··· a vegetaç:lo natural deste 

local de estudo est, classificada como Floresta Equatorial 

Subpereni�dlia. também referida como Floresta Pluvial dos 

Trdpicos rDEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUC�1!!0 MINERAL 

(1974b> r DIVIS1!!0 DE PESQUISA PEDOLOGICA (1973c), NEVES et 

ali i (1981)ª Trata-se de uma vegeta�ão estaciona] 

heterogênea que consiste principalmente de irvores sempre 

verdes v porém com alguma folhagem reduzida e copas secas no 

per rodo de estiagem. Apresenta irvores com ati 50 metros ou 

mais de altura r estando entre as espécies o babaçd� a 

bacaba T o palmito. o jatob, e outras. 

Região Sul - a vegeta�ão original da parte 

setentrional do estado do Paraná classifica-se como 

Floresta Tropical. Para o SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO 

E CONSERVAC1!!0 DE SOLOS (i984) e DEMATTÉ 

(1973),especificamente na área de estudo ocorre a Floresta 

Tropical Subpereni�dlia, caracterizada pela perda parcial 



das folhas no estrato superior durante a esta�lo seca. 

Entre seus exemplares tem-se a peroba, cedro r figueira 

branca e outras. Entretanto, atualmente. como decorrfncia 

da •�lo antrdpica, a vegeta;lo original da área esti 

bastante alterada, quer em sua composi�lo florística quer 

em seus limites; ROCHA (1986) e PAULIPETRO/CESP/IPT (i98i) 

colocam que por ser uma área de agricultura intensiva, essa 

vegeta�lo encontra-se apenas em pequenas reservas e matas

galeria,tendo sido intensamente devastada n�o sd pelo valor 

de suas espécies, como tambim, e principalmente, por 

ocuparem área dtil �s atividades agrícolas. Assim, a 

cobertura vegetal atual está representada basicamente por 

soja, trigo, café, milho, algodio e pastagens. 

3.6 .. Solos 

Região Norte nesta área dé estudo 

predomina a Terra Roxa Estrutura.da Eutrdf'ica <Tropudalf na 

Classifica�ão Americana e Nitossol na Classifica�lo da 

FAO). A varia�io Terra Roxa Estruturada Eut róf' i ca 

Latossdlica tambim ocorre na irea. aldm de algumas manchas 

de Latossolo Roxo Eutr6�ico. Solos Litdlicos de rochas 

básicas tem sido pouco encontrados, FALESI (1972), DIVIS�O 

DE PESQUISA PEDOLÕGICA (1973a, b e e), DEPARTAMENTO 

NACIONAL DA PROOUÇ�O MINERAL U.974a) • NEVES et ali i 

(1981), KITAGAWA & MOLLER (1979). 

Região Sul -· os solos mais represe-ntat ivos 

sãc> o Latossolo Roxo e a. Terra Roxa Estruturada (Typ ic 
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Eutrorthox e Typic Paleudalf na Classifica�io Americana; 

Rhodlc Ferralsol e Nitossol na Classificaçio da FAO> ,os 

quais ocorrem nas variedades eutr6fica e d i s t r óf i e a ., 

funcionando como dois extremos entre os quais pode ocorrer 

uma grande variedade de,solos com características comuns a 

eles ., OEMATTÊ (1973). O SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E 

CONSERVAÇÃO DE SOLOS (1984) e ROCHA (1986) colocam que nos 

locais onde a topografia f mais acidentada slo comuns os 

Solos Lit61icos desenvolvidos sobre rochas básicas, os 

quais sao pouco desenvolvidos e susceptíveis erosão. 

Outros solos de caráter intermediário como Cambissolos e 

Brunizens Avermelhados r alfm de Hidromórficos tamblm tem 

sido encontrados na região. 

3.7. Síntese coaparativa do aeio �ísico das duas 

As características ambientais das duas ,reas 

estio sintetizadas na tabela i. 

Por essa tabela observa-se no item geologia 

que existe diferen�a granulom{trica entre as duas rochas, o 

que i resultado dos processos gen�ticos das mesmas: o 

diabásio da Regiio Norte tem cariter hipabissal, de 

cristaliza�io lenta em pro�undidade, enquanto o basalto da 

Regi�o Sul, por sua característica de derrame T cristalizou

se mais rapidamente, em superfície. 
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Tabela í • Síntese comparativa das caracterrsticas 

ambientais das áreas estudadas 

CARACTER!STCA REGI�O NORTE REGIAO SUL 

L itol og ia 
Idade 
Gnrnulaç:ão 
Minerai 1:, 
E:ssEmciais 

•••••••••• Diabásio ••••••••••• Basalto 
••••• Juro-Creticica ••••• Cretácica Inf. 

Cl i 11a.

••••••••• Média ••••••••••••••• Fina 

. . . . . Plagioclásio e •••••••• 
Augi ta 

P 1 agi oc 1 ás i <.">

e A1Jgita 

Classificação ••••• Tropical dmido •••••• Subtropical 
1.'imido 

Temp. méd. 
Pluv. méd. 

c\rH.ta l
c:\nua l

26 ºe 
1680 lll rt) .. . .  • • • •  • • • 

f�2, 5 ºe 
1615 mm 

Relevo 

Classificação •••••• Planalto •••••••••• Planalto 
Altitude ••••••••• Entre 100 e ••••••••• Entre 500 

200 metros e 600 metros 
Classe ••••••••• Suave ondulado ••••• Suave ondulado 

Vegetaç:io 

Classif. 

Espécies 

Solos 

Principais 
tipos • m • • · · ·

a ondulado a ondulado 

Floresta Equatorial ••• 
Subperenif. 
Babaçu,bacaba,palmi- •• 
to, j atobá 

Terra Roxa Estrutu- •• 
rada Eutr6fica 

Floresta Tropi
cal Subperenif .. 
Per oba. c:edr o, 
Figueira branca 

Latossolo Roxo 
e Terra R. Estr. 
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Com rela�ão ao clima, apesar de separar as 

,reas como tropical ao norte e subtropical ao sul do pafs, 

observa-se uma pluviosidade muito semelhante r com 1680 mm 

anuais para a Regiio Amaz8nica, e 1615 mm anuais para a 

Região Sul. 

Quanto ao relevo, tratam-se de planaltos com 

topografias locais semelhantes. variando de suave onduladas 

a onduladas para as duas áreas; a dnica diferenZa recai na 

altitude. entre 100 e 200 metros para a Região Norte e 

entre 500 e 600 metros para a Região Sul. 

As vegeta�5es naturais são taxon&micamente 

distintas. Floresta Equatorial ao norte e Floresta Tropical 

ao sul. 

F finalmente a distribui;lo dos solos na 

paisagem não� semelhante. apesar da Terra Roxa Estruturada 

predominar ao longo das encostas das duas áreas. 
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4.HATERIAL e NrTODOS

4 .. i .. Hater-ial 

Os solos, alteritas, cdrtex de alteração e 

rochas das duas áreas de estudo, assim corno o mineral teste 

vermiculita e a resina trocadora de íons constituem-se nos 

materiais dessa pesquisa. 

,4.2.Nétodos 

A descri5ão da metodologia utilizada esti 

subdividida em dois itens: no primeiro deles ser�o 1 istados 

os m�todos de an�lises empregados para se estudar a fase 

sólida dos sistemas em estudo, desde a seleção dos locais e 

das topossequ�ncias de solos, passando pelas 

características física e química cl�ssicas, finalizando com 

a abor-dagem miner-a16gica, onde se empr-egaram a

difratometr-ia de r-aios X, a mineralogia ótica e as 

microscopias eletrbnica de varredura e transmissão. O 

segundo item, de car,ter experimental, relata a metodologia 
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de utiliza�ão dos minerais teste e da resina trocadora de 

ions, empregados para se monitorar a dintmica atual dos 

solos .. 

Caracteriza�io da fase sólida dos •ateriais 

da topossequtncia 

4.2.i .. Escolha e amostragem das topossequtncias de 

solos 

Em ireas de rochas bisicas, selecionaram-se 

vertentes características para cada região estudada, onde 

foram locadas e perfuradas trincheiras para cada segmento 

de relevo (topo, encosta e sop�), conforme mostra o perfil 

esquemático da figura 7. 

REGIÃO NORTE 

...(J.-LOCO!izoçõo dos perfis de solos estudados. 

Figura 7. Perfil esquemático das vertentes estudadas, com 

localiza�ão dos pontos estudados. 
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Na Resilo Norte o solo do topo da encosta 

est� em uma ,rea de mata em regeneração, e os dois outros 

solos da encosta encontram-se sob mata natural" 

Para a Regilo Sul o perfil de topo está em 

uma �rea em pousío, o solo da meia encosta encontra-se sob

mata natural e o da base da vertente em uma área recém

desmatada .. 

Os tipos de solo foram separados a nível de 

campo com base na interpreta�ão das caracter(sticas 

morfológicas dos solos, descritos conforme critérios 

propostos por LEMOS & SANTOS (1984> r SOIL SURVEY STAFF 

(1951), MUNSELL (i954> r SOIL CONSERVATION SERVICE (1986) e 

CAMAR GO et a 1 i i ( i 987) • 

A coleta de amostras para anil ises seguiu 

duas diretrizes: a amostragem dos solos, alteritas, córtex 

de altera�ão e rochas, e a amostragem das vermiculitas e 

resinas previamente instaladas" 

dos solos - correspondeu � 

coleta de amostras do solo como um todo, incluindo-se nesse 

item a amostragem de rochas, c6rtex de altera5�0 e 

alterita. Excluindo a amostragem sistem,tica de 10 em 10 cm 

para a confec��o da curva do carbono, a escolha do local 

dessas amostras seguiu a morfologia do solo, tendo sido 

coletado material, quando possfvel, em toda faixa de cada 

horizonte; coletaram-se amostras destorroadas e amostras 

i nde�ormadas; as primeiras abrangeram: a) amostras para 
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an,lises químicas e físicas de rotina, al,m de material 

para difratometria de raios X; b) amostras sistemáticas

para a curva do carbono r coletadas de 10 em 10 cm, e c)

amostras das liteiras florestais. Já 

indeformadas foram divididas em: a) blocos ou torrões de 

orientados espacialmente em 

relaclo �s suas posi;5es originais no perfil do solo, para 

confec�-:lo de l�mlnas de solos; b) torrões de 

aproximadamente 5 cm de dilmetro para determinaçlo da 

densidade do solo; e) amostras de córtex de alteraçlo 

(camadas superficiais intemperizadas) de blocos de basalto; 

d) amostras de alterita (horizonte C)� e> amostras de

rochas intactas, e f) amostras druidas de solos para

microscopia eletr�nica. 

Aaostragea das veraiculitas e resinas - a 

coleta dos minerais teste e das resinas trocadoras de (ons 

instaladas <ver itens 4.2.5 e 4.2.6) foi feita ap6s um ano 

de permantncia no solo para ambas as regi5es, abrangendo 

uma estaçlo seca e uma chuvosa acumuladas. 

4.2.2. Anil ises �(sicas 

As análise s  f(sicas foram feitas em solos e 

alteritas das toposssequ&ncias em estudo; as amostras foram 

secas a temperatura ambiente e passadas em peneira de 2 mmy 

obtendo-se a terra fina seca ao ar <TFSA>; determinou-se 

também o percentual de-cascalhos. 
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Granulometria 

Foi usado o mitodo da pipeta v empregando-se 

como dispersante o hldr6xido de sddio, em aglta,�o por 16 

horas em garrafas de Stohmanp pipetou-se silte e argila, 

tendo sido a areia separada em peneira. Para a determlna;lo 

da argila natural usou-se a ,gua destilada. As classes de 

textura foram definidas de acordo com LEMOS & SANTOS 

(1984). O grau de flocula;io CGF> foi calculado pela 

f6rmula: 

GF= (argila total - argila natural).100/argila total 

Densidade do solo 

Empregou-se o mitodo da parafina em torr5es

indeformados de solou 

Gradiente Textural (GT) 

Calculado pela fórmula seguinte, excluindo

se os horizontes de transi�ão: 

GT= (%argila horizontes B)/ (¾argila horizontes A) 

Separa�io 

liteiras 

�ísica dos constituintes 

Coletou-se para os solos de meia encosta das 

duas regi5es o horizonte orglnico (liteira) dentro de uma 

,rea de um metro quadrado. Esse material foi homogeneizado, 

retirando-se uma quantidade aleatória que foi pesada e seca 
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fez-se uma separaçlo manual nos 

seus componentes principais r a saber. galhos r folhas, 

material fino, e outros. os quais foram tamb,m pesados. 

obtendo-se o percentual de cada componente em rela�lo ao 

peso após secagem. 

4.2.3. An�lises qu(aicas 

Para as amostras de solo foram feitas as 

TFSA. Para as 

químicas listadas 

determinaç5es de 

a seguir v �sando-se a 

carbono e nitroglnio 

utilizou-se a TFSA moída a 100 meshes. 

pH: em água destilada e KCl N, usando-se a 

relaçlo 10 gramas de solo para 25 ml de igua ou KCl r com 

leitura em peaglmetro. 

Carbono e Nitroglnio totais: usando-se i 

grama de solo peneirado a 100 mesh, com leitura em aparelho 

LECO CHN 600. Para a curva sistemitica do carbono 7 as 

determinaç5s foram em aparelho Carmograph 

(combustio seca). Foram calculados os estoques acumulados 

de carbono dos solos. 

Ca++ F Kg++ F Na+ e K+ : usando-se extrator 

HCl 0 r 05 N e rela�ão 1/i0 entre material e soluçlo 

extratora r com leitura em espectrofotbmetro de absor;io 

atbmica. 

Valor S (soma de bases): feito por cálculo r

resultante da somatdria das bases Ca++, Mg++, Na+ e K+. 
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H+ + Al+++ (acidez potencial) : avalia;lo 

pela depresslo causada no pH de solu;lo tamplov mediante 

curva de correla�lo entre valores do pH da solu;lo tamplo e 

valores de acidez potencial determinados pelo m€todo do 

acetato de c,lclo ( método SMP - IAC). 

Capacidade de Troca de Câtions CCTC> : feita 

por c,lculo, resultante da somatdria do valor S com a 

acidez potencial (CTC a pH 7) • 

Valor V (percentual de satura�ão de bases>: 

feito por c,lculo F através da fdrmula V=S.100/CTC 

A caracteriza�lo analítica da mineralogia 

abrangeu: a) difratometria de raios-X para o c6rtex de 

altera�lo, alterita, fração silte, e argila (desferrificada 

e após concentra;io de dxidos de ferro); b) microscopia 

ótica para amostras de rochas, alteritas solos 

impregnados; e) microscopia eletrbnica de varredura para 

amostras de àolos e alteritas T e d) microscopia eletrbnica 

de transmissão para solos. 

4.2.4.i.Di�ratoaetria de raios X 

Feita para: a) amostras da fra�ão

argila desferrificada; b) amostras da fra�ão argila apds

concentra�io de óxidos de ferro; c) cdrtex de alteraçlo da

rocha básica da Região Norte; d) horizonte Ci do solo 
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Litól ico da Regllo Sul, e e> fraçlo silte natural. 

As amostras de argila e sllte dos solos foram obtidas por 

plpetagem; as amostras do cdrtex de alteraçlo da Resilo 

Norte e do horizonte Ci da Regilo Sul foram moídas e 

passadas em peneira de 2 mm. 

Para os itens a v e e d as amostras foram 

previamente tratadas com igua oxigenada para elimina;lo da 

mat�ria orglnica, em seguida removeu-se o ferro 1 ivre, 

usando-se o método do citrato-bicarbonato-ditionito, 

JACKSON (1969). As amostras desferrificads foram agitadas 

por 16 horas com hexametafosfato de sddlo, separando-se a 

areia por tamisagem e a argila por sifonamentop essa argila 

foi saturada separadamente com pot�ssio CKCl) e magn�sio 

(MgCJ2>. confeccionando-se em seguida llminas orientadas 

para estudos em raios X, as quais foram também aquecidas a 

350 ºC e 550
c

c, conforme os procedimentos cl,ssicos para 

esse fim f ROBERT (1975> r BROWN & BRINOLEY (1980). 

Para o Item b, as amostras forma mo(das e 

atacadas com soda 2N em fervura por 5 horas. Após secas, 

foram polvilhadas em llminas de vidro adicionando-se gotas 

de tetracloreto de carbonor obtendo-se assim montagens sem 

orientação preferencial. 

Para a montagem das amostras de silte 

natural usou-se porta amostras de alumínio com Janela. 

Utilizou-se aparelho Rigaku Geigerflex com 

tubo de cobre e filtro de níquel, operado em velocidade 2 
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graus por mlnutov com fonte de 40 Kv e 20 mA. A faixa de 28 

para a maior parte das amostras foi de 0 a 60 graus. 

orientadas 

impregnadas 

catalizadores 

4.2.4.2.Microscopia dtica 

Amostras 

indeformadas (ver 

de solos e 

item 4 .. 2.i. > 

alt er i ta 

foram 

com uma soluçlo de resina 

(polilyte T.208 - 300 ml; 

industrial 

monbmero de 

estireno - 150 ml; peroxol - 3 gotas> em sistema de v,cuo r

confeccionando-se em seguida seç5es delgadas de solos para 

estudo em microscópio petrogriflco Zeiss. Tamb,m foram 

feitas llmlnas de rochas. A interpretaçlo seguiu os 

critérios de BREWER (1976), FEOOROFF et alii (1985> v

WILLIANS v TURNER & GILBERT (1970) e CURI et ali i (1985) .. 

4.2.4.3.Nicroscopia eletr8nica 

Microscopia eletr6nica de varredura 

Amostras subcentimétrlcas de rocha, cdrtex 

de alteraçlo, alterita e solos foram estudadas em 

microscopia eletrbnica de varredura <M.E.V.). Para a 

observa�ão dos solos� as amostras foram inicialmente 

colocadas em tubos de pF sob tenslo de 32 cm de �gua (pF 

1r5> por um dia; em seguida foram colocadas em porta 

amostra especial e congeladas em g,s freon v tendo sido apds 

introduzidas em clmara a vicuo r onde foram metalizadas com 

01iro e p]at ina. Para as amostras de rocha ,. córtex de 
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altera�lo e a]terita. após coladas em porta amostras, fez

se diretamente a metaliza�lo com carbono e mistura de ouro 

platina. Utlizou-se mlcrosc6pio JEOL JSM 35, 

microsonda TRACOR NORTHERN TN 710 acoplada" 

Microscopia eletr6nica de trans■issio 

com 

Para as observa�ões em microscopia 

eletr&nica de transmisslo <M.E.T.), trabalhou-se somente 

com amostras indeformadas de solosr as quais foram 

inicialmente acondicionadas em gelatina natural (agar) para 

evitar desagrega�lo da amostra no decorrer da preparaGlo. 

Em seguida foram submetidas a pF 1 v 5 por um dia v ap6s o 

qual foram cortadas com bisturi em tamanho milimétrico, 

sendo em seguida impregnadas com resina sintética especial 

(Polarbed 812 - Fran�a). Após a pol imeriza�ão da resina v as 

amostras endurecidas foram submetidas a corte em 

Ultramicroton (Ultracut Reichert Jung), confeccionando-se 

1•minas ultra-finas com espessura midla de 100 nanometros, 

as quais foram observadas em microscópio eletr&nico de 

transmissio Philips STEM 420, com microanalisador e 

microcomputador acoplados. Os estudos de microscopia 

eletr&nica (M.E.V. e H.E.T.) foram efetuados no Laboratório 

de Solos do Institut National de la Recherche Agronomique 

em  Versailles, Fran�•-
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Estudo experiMental da dinlMica atual dos solos 

4.2.SHUso da verMiculita Microscdpica coMo 

Mineral teste 

De modo a se estudar a dlnlmica atual dos 

solos, utilizou-se o mitodo dos minerais teste, adaptado de 

RANGER & ROBERT (1985), HATTON et al ii (1987) e RANGER et 

alii (1986), o qual é descrito a seguir: partiu-se de 

cristais centimltricos do mineral vermlculita, obtido na 

regiio de Catallo, Goiis, o qual foi mo(do e peneirado ati 

se obter material no di&metro compreendido entre 0,149 e 

0.250 mm (Tyler 100 e 60 respectivamente>. Pesou-se 5 

gramas que foram colocadas em saquinho de nylon (Mono-TI. 

UGB. Panissieres,Fran�a) com dlmens5es de 7 por 3 cm e 

malha de 33 microns. Cada saquinho 7 devidamente lacrado, 

foi inserido em galeria de aproximadamente 5 cm de dilmetro 

por 100 cm de profundidade, perfurada nas paredes das 

trincheiras abertas para o estudo dos solos; uma etiqueta 

numerada de placa de alumínio foi amarrada ao saquinho por 

fio de nylon. ficando desse-modo de fora da galeria (figura 

8). As galerias foram perfuradas seguindo-se a morfologia 

dos perfis. e em cada uma delas foram colocados dois 

saquinhos com vermiculita <2 repeti;�es>. fechando-se em 

seguida as galerias para se tentar manter as condi�5es 

naturais do solo. 
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SOLO 

Figura B. Esquema de coloca�io e f'unclonamento das narma

dilhas" de vermiculita e resina nos solos. 

Na Regiio Sul do Brasil essas narmadilhas
n

foram colocadas em fevereiro de 1987 e amostradas em mar�o 

de 1988 (correspondendo �s épocas seca chuvosa 

acumuladas) .. 

Para a Região Aaazónica as amostras foram 

inseridas em Julho de 1987 e retiradas dos solos em maio de 

1988 (tambim correspondendo �s duas esta,�es). A amostra de 

vermiculita testemunho (mineral original) e as amostras que 



no solo foram submetidas 

caracteriza�ões analíticas= 
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seguintes 

*· pH e• água : usando-se a relação 1:25 

entre a vermiculita e �gua destilada, com leitura em 

*-Ca++, Ng++, Na+ e K+ : usando-se extrator 

HCl 0,05 N e fazendo-se leitura em espectrofot&metro de 

absor�ão atômica. 

*-H++ e Al+++ : usando-se extrator KCl N 

para H + Al e  titula�ão com NaOH 0,025 N e fenolftaleína 

i¾ . 
F adi�ão de fluoreto de sódio 4% e titula;io com HCl 

0,025 N para Al+++, determinando-se H+ por diferença. 

*-Capacidade de Troca de C�tions (CTC> 

feita por cálculo v somando-se os citions trociveis com 

H+Al .. 

•.C total : usando-se i grama do mineral 

teste na granulometria de trabalho, com leitura em aparelho 

LECO CHN 600 .. 

alua ín i o e sil(cio:: 

analisados para o testemunho e somente para os minerais 

teste instalados na Regilo Sul, usando-se os extratores 

citrato-bicarbonato-ditionito (MEHRA e JACKSON, 1960) e o 

tricitrato de sódio (TAMURA, 1957) 

*-DiÇratoaetria de raios X :  para amostras 

saturadas com pot�ssio, magnlsio, glicoladas e aquecidas. 
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4.2.6.N�todo da resina trocadora de ions 

Como ferramenta auxiliar para D 

monitoramento da dlnlmica atual dos solos, adaptou-se a 

técnica das resinas trocadoras de fons utilizada por 

BINKLEY & MATSON (i983> r BINKLEY <1984) e BINKLEY & HART 

(1985). Trabalhou-se com a resina Oowex 50W XB, cati&nlca. 

com dilmetro de 29 a 50 mesh e CTC <a seco) de 5,1 meq/g, 

preparada do modo seguinte: lavagem com ,sua destilada e 

soda 4 N; secagem ao ar, ficando saturada com íons Na+. 

Pesou-se 15 gramas desse material, o qual foi colocado em

saquinho de nylon e inserido no solo como feito para o 

mineral teste. 

As resinas foram inseridas nos solos e 

amostradas nas mesmas épocas dos minerais teste, seguindo a 

mesma disposi�io mostrada na figura 8. 

Entretanto, a metodologia anal rtlca de 

extra�io e dosagem foi diferenciada para as resinas de cada 

regi�o; para a Regi�o Sul a caracterizaçio química foi a 

seguinte: 

*.Ca++ r Hg++ e K+ : usando-se extrator HCl 

0,05 N e agita�lo por 15 minutos, 

espectrofot6metro de absor,io at6mica. 

com leitura em 

•.H+ e Al+++ : usando-se extrator KCl N para 

H+A1 e titula�io com NaOH 0,025 N e HCl 0,025 N para Al+++, 
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determinando-se H+ por diferen�a. 

mangants, 

resinas 

Para a 

alumínior 

através de 

Resiio Norter os elementos ferro, 

cilclo e potissio foram extraídos das 

percolaçio em coluna e lavagens 

sucessivas com HCl N r fazendo-se a dosagem em espectrbmetro 

de emisslo at&mica com plasma induzido, com metodologia do 

INRA/CNRF (1988). Para essas amostras determinou-se também 

o pH em 15 cc de água destilada apds agita�io.
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO

5.i" Região Norte: apresenta�ão dos resultados

Como visto na figura 2 e tabela 1, 

estudada ao norte do país situa-se na regiio de Altamira, 

no Pará , sob clima atual tropical dmido, com temperatura e 

pluviosidade médias anuais respectivamente de 26
°

C e 1680 

mm. O relevo é de planalto, recoberto por floresta 

equatorial e sustentado por diab,sios de idade mesozdica. 

Neste capítulo serio descritas inicialmente 

as características e posicionamento dos solos na paisagem, 

definindo-se as topossequtncias.Em seguida serio vistas as 

características físicas e químicas dos solos, para depois 

se abordar a mineralogia v tal como revelada pelos raios X, 

microscopias dtica e eletr8nica. Finalmente serão 

apresentados os resultados analíticos obtidos nos 

procedimentos experiment ais. 



5.1.i. Os solos da topossequincia 

Na figura 7 tem-se a localiza�io dos solos 

estudados na vertente da Região Norte. No Apfndice i está a 

descri�io morfológica completa para esses solos. 

suave ondulado e sob mata em regenera�io, esti o perfil AN, 

com sequtncia de horizontes Ap, Bt e Bw ( figura 9 ). 

Terra Roxo 

Estruturada Latossólica 

Prof. 
(cm) O

40

120 

160 

(AN) 

Ap 
- ....

........ Bt 

.. . . . . 

. · . ..

. . .. . 
. . . . . .

Terra Roxa 

Estruturada 

(BN} 

Terra Roxa 

Estruturada 

CCN) 

o 

Al ,_ -

_.,IIIJL.<'.:A ... �� 

Btl 

Figura 9. Cortes esquem�ticos dos perfis AN, BN e CN. 

Nio existe camada orglnica e o horizonte Ap, 

com 7 cm de espessura, tem cor a ómido bruno avermelhada 

escura e estrutura em blocos. Após uma transi�io difusa vem 

o horizonte Bt, de cor dmido bruno avermelhada e estrutura 

forte em blocos maiores, com espessura-de 56 cm; esse 
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horizonte apresenta fei�5es de B textural, fato que 7 aliado 

vai influenciar na 

taxon6micas ele esti separado do seguinte. o Bw 7 por uma 

transiçlo ondulada e gradual. O horizonte Bw tem cor 

bruno avermelhada e estrutura forte granular com aspecto 

de macl�a porosa ln situ; d um horizonte espesso, estudado 

at& a profundidade de 198 cm, mostrando-se inteiramente 

homos&neo, poroso e friivel, podendo ser caracterizado a 

nível de campo como um horizonte B latossdlico ou B dxico, 

CAMARGO et alii (1987), definindo um Latossolo Roxo, 

OLIVEIRA & MENK (1984). Esse tipo de solo foi descrito 

pelos pesquisadores que trabalharam na área, o qual i 

caracterizado como um solo em transi�lo para Latossolo 

Roxo, FALESI (1972), NEVES et ali 1 

PESQUISA PEDOLÕGICA (1973a, b e c). 

(1981), DIVIS�O DE 

Na parte média da encosta, em relevo 

ondulado, estio perfil BN, sob cobertura de mata natural 

(figura 9). Apresenta um  horizonte orglnico (liteira ou 

serrapllheira) de 3 cm de espessura, de cor escura e com 

material em est�gios di�erenciados de altera�io, a qual 

repousa sobre uma sequtncia de horizontes minerais Ai, Bti, 

Bt2 e Bt3u 

O horizonte Ai, de 6 cm de espessura, tem 

cor a dmido bruno escura e cor a seco bruna, sendo a 

consisttncia druida firme, características essas que o 

diferenciam do horizonte Bt1, que apresenta cor dmido bruno 
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avermelhada escura e cor seco vermelha amarelada. allm de 

consistlncia friável. A estruturação desses dois horizontes 

entretanto, é diferenciada v já que o Bti apresenta 

características de B textura], como a estrutura fortemente 

desenvolvida. Eles estão separados por transi,ão gradual. 

A partir da profundidade de 26 cm o

horizonte Bt2 l o  horizonte tipicamente diagndstlco desse 

solo. sendo caracterizado como B textural ou B argflico, 

CAMARGO et a 1 i i (1987) ., definindo uma Terra 

Estruturada , apresenta espessura de 124 cm, cor a druida 

bruno avermelhada e cor a seco vermelho amarelada, sendo a 

estruturação predominantemente prismática. E comum nesse 

horizonte a cerosidade e a presen�a de fragmentos de rocha 

básica em altera;io. Apds uma transi;io difusa inicia-se o 

horizonte Bt3, o qual mantém a cor dmido e a estrutura do 

horizonte anterior, apresentando. entretanto, mosqueado de 

cor amarela e cerosidade mais evidente, indicando 

influ�ncia de oscilação do leniDl freitico no local. 

Na parte inferior da encosta se localiza o 

perfil CN (figura 9), em relevo ondulado e sob cobertura de 

mata natural. Os blocos e fragmentos de rocha básica 

intemperizada aumentam em quantidade na superfície do 

terreno e ao longo do perfil. Também esse solo esti coberto 

por uma liteira florestal de 3 cm de espessura v de cor 

escura e formada por uma mistura de materiais vegetais em 

decomposiç:ão; uma descontinuidade plana e abrupta separa 

esse horizonte orglnico dos horizontes minerais Ai, A3, 
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Bti, Bt2 e Bt3. O horizonte Ai mostra cor a dmido bruno 

avermelhada escura e cor a seco bruno avermelhada, com 

estrutura em blocos pequenos. Já o horizonte A3 se 

distingue do anterior por apresentar cor vermelha a seco, 

blocos maiores e plasticidade e pegajosidade mais 

evidentes. No horizonte Bti a estrutura�lo começa a mudar 

para prisrnJtica, apesar de nlo variarem as características 

de cor,o que entretanto permitiu enquadrJ-lo como B 

textural. Aos 60 cm se inicia o horizonte Bt2, o qual 

apresenta espessura de 70 cm e cor drnido vermelho escura; a 

estrutura�io d predominantemente prismática, a cerosldade 1

comum e a consisttncfa druida t bem desenvolvida. Uma 

transi�lo difusa separa esse do dltimo horizonte descrito 

para esse perfil, o Bt3, o qual n�o termina na profundidade 

de 195 cm da trincheira. Além da cor vermelha a seco, 

constata-se mosqueado amarelo messa profundidade. 

mantendo-se entretanto a estrutura prismitica e com uma 

cerosidade mais abundante. 

Blocos de rocha bisica intemperizada com 

dllmetro de ati 50 cm existem ao longo desse perfil, cujas 

características da parte inferior parecem ter sido afetadas 

pelas oscila��es do len;ol freitico local. t ta�bim um 

perfil diagnosticado no campo pelo seu horizonte B 

textural, tratando-se tambim de uma Terra Roxa Estruturada, 

um pouco mais pedregosa que o solo em BN . As Terras Roxas 

Estruturadas sio os solos predominantes para as ireas de 

rochas básicas na região, DIVIS�O OE PESQUISA PEDOLOGICA 
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(1973a, b e e ), KITAGAWA & MOLLER (1979), NEVES et ali i 

(1981). 

5.1.2. Características ffsicas dos solos 

Os resultados obtidos para as análises 

físicas dos solos da Região Norte estão na tabela 2 

o perf i 1 AN tem predominancia da TFSA na 

amostra total de.' todos os horizontes do solo. Jc{ o perf i 1 

BN mostra teores de cascalho de 4% para o horizonte Bt22 e 

9¾ para o horizonte Bt23, 01.1 seja, cascalho em 

profundidade; o perf' i 1 CN, por outro tem 

e nriquecimento em cascalho nos horizontes superficiais, com 

3% para o Ai, 4% para o A3 e 97. de cascalho para o 

horizonte Bi. 

Teores ba i �<OS de cascalho tem si de) 

encontrados para solos semelhantes na Amazbnia, DIVIS�O DE 

PESQUISA PEDOLÓGICA (i973 a, c), apesar de NEVES et ali i 

(1981) nio terem detectado essa subfra;io para cinco 

unidades de Terra Roxa Estruturada mapeadas na regi�o. 

Os teores de areia total para os tres 

perfis decrescem em profundidade, iniciando com valores em 

torno de 29% para os horizontes de superfície e chegando a 

valores de 17% para o horizonte 82 do perfil AN r 97. para o 

horizonte Bt23 do BN e 8% para o Bt23 do CN; predomina a 

areia fina nos tres solos � a qual segue o comportamento da 
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Tabela 2. Resultados para as analises físicas dos solos da Regiao Norte 

----------------------------------- ------------------------------------------------------------------�----

HORIZONTES CASCALHOS AREIA SILTE ARGILA TEXTURA ARGILA GF Ds 
------------------ --------------------------- EM 

AGUA 

Silllbolo Prof. grossa 111edia fina 

-----·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cm ---------------------- % --------------------------- ------ z ------- gícll!3 

Terra Roxa Estruturada Latosso1 ica (AN) 

Ap 0-7 0 3 12 i4 31 40 ars i lã 23 43 1,38 
Bt 7-63 0 2 8 12 55 arg ih 3 94 1.40 

63-198+ 0 1 6 10 25 58 arg la 2 96 1.19 

Terra Roxa Estruturada (perf i i BN} l 

Ai 0-6 0 4 8 17 32 39 fr.arg. -Jí:' 
c..J 36 1.39 

Bti 6-26 0 i 5 1@ '17 
O.,• 57 ar9 i 1a 1 98 i.43

Bt2 26-150 4 i 3 6 23 67 ' i 98 i.�í

Bt3 i50-2í0 9 4 4 4i 50 arg.si lt. i 98 i ,,51

Terra (pedí1 CN) 

Ai 0-10 3 6 ', 13 22 48 
. ' í4 7i L4i .... ar g tia 

A3 4 3 i0 ii 21 55 argila 9 84 i.40

Bti 30-60 9 2 4 7 27 60 argila 2 97 1.35
Bt2 60-i30 • 0 2 6 45 47 1t. i 98 i.29

Bt3 130-195 0 0 3 5 42 50 -arg.siit. ' 98 i.33" 

GF:grau tie flon!laç:ao: !)s:densidai:11:- do Solo: fr.arg.:franrn argiioso;mto.arg.:11mito argiloso; arg.silt,: argila si1tos 

Oispersante:NaOH; Analise sem elim naç:ao de 1ateria organica 



areia total ao longo dos perfis.Teores de areía total de 10 

a 30% tem sido detectados para solos semelhantes na reglio r 

FALES! (1972), OIVIS�O DE PESQUISA PEOOLÕGICA (i973a r c), 

NEVES et a 1 i i ( i 981) .. 

Os teores de argila são inferiores a 60%, a 

não ser para o horizonte Bt22 do perfil BN, que mostra ó7% 

dessa subfra�io. Não 

comportamento 1.1.n i forme 

se 

em 

nota, para 

prof1.1.nd idade 

os perfis, um 

para a fra�ão 

argila; apesar do percentual mais baixo estar em superfície 

para os tres solos, h' um acrtscimo em profundidade no 

perfil AN r de 40% no horizonte Ai para 58% no B2. No perfil, 

BN os teores aumentam de 39% no Ai a 67% no Bt22, caindo 

para 50¾ de argila no horizonte Bt23. 

O perfil CN mostra um comportamento mais 

diversificado para os teores de argila: o hor izont:c❖� 

superficial Ai tem 48%, o qual aumenta att 60% no horizonte 

BL Em profundidade nota-se um empobrecimento dessa 

subfraçio, chegando a 47% no horizonte Bt22, com um ligeiro 

aumento at� 50% no Bt23. Com relaçio � textura, LEMOS & 

SANTOS (i984> r o perfil AN est, todo ele na classe textura] 

argila� assim como os horizontes superficiais do CN; em 

profundidade, entretanto r predomina a classe argila siltosa 

para esse perfil. J' o BN i o solo mais heterog@neo 7 indo 

da classe franco argilosa em superfi ície para argila no 

horizonte AB, muito argilosa no Bt22 a argila siltosa no 

horizonte Bt23. 
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De modo a facilitar a vi•ual iza�ão do 

comportamento dos teores de arela r silte e argila ao longo 

subfraç5es r figura 10. 

AREIA(%) [� 
2 

Sll TE(0/o) [ 

ARGILA(%} [ 

!Km 

Figura 10. Curvas de isoteores de areia.silte e argila 

para a vertente da Região Norte 
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Pode-se observar que: a> a fra�lo areia 

diminui tanto em dire�lo Jusante como em direçlo aos 

horizontes mais 

silte diminui 

profundos do solo de sopé; 

� Jusante até um m(nlmo 

b) 

de 

a fra;lo 

22¾ em 

profundidade na meia encosta r aumentando em seguida em 

direção ao vale, e c) a fraçlo argila aumenta� jusant�, 

atingindo uma máximo de 60¾ a 150 cm de profundidade 

diminuindo em seguida em direflo ao sopé. 

É interessante constatar nos trabalhos 

feitos na região, que também o teor de argila total para 

solos semelhantes raramente ultrapassa os 60¾, DIVIS�O DE 

PESQUISAS PEDOLÕGICAS (1973a, e), FALESI (1972>, KITAGAWA & 

MOLLER (1979>, fato que estJ ligado a um aumento relativo 

dos teores de areia para os solos da região. 

O gradiente textural se mostrou incoerente 

como parlmetro diferenciador dos solos da Regiio Norte, Ji 

que o perfil AN r por exemplo, representativo de um solo 

homog&neo em termos de classe textura], com horizonte B 

latossólico, mostrou alto gradiente, i,4, enquanto o CN, 

solo que apresenta um horizonte B arg(lico. mostrou 

gradiente de apenas i,0. O grau de flocula�lo aumentou em 

profundidade par todos os solos da sequ�ncia, atingindo 

valores próximos a 100% no horizonte B de todos os solos. 

Para a densidade do solo, nota-se que no 

perfil AN esse parlmetro diminuiu em profundidade, passando 

de 1,38 g/cm3 no horizonte Ai para 1,19 g/cm3 no 82, o que 



59 

pode ser talvez explicado pela presen�a de um horizonte 

mais poroso e drenado em profundidade. Para os perfis BN e 

CN um ligeiro aumento da densidade do solo nos horizontes 

inferiores pode estar ligado� oscllaçlo do len�ol freitico 

do local r o qual favoreceria o desenvolvimento de uma 

estruturaçlo menos porosa, em alguns casos tendendo � 

mac i ç:a.. 

Fez-se dentro da caracteriza;lo frsica dos 

solos r uma separa�io dos componentes da liteira do solo 

situado na meia encosta da topossequtncia da Região Norte; 

na figura 11 tem-se os dados obtidos para essa separaç:lo 

física. 

MATERIAL FINO (< 2mml 

Figura 11. Distribuiçlo dos componentes da liteira da 

Região Norte
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Observa-se que a maior parte (38¾) est� 

representada por mat er ia 1 f l no r que devi do a seu red•.rz i d<J 

tamanho <menor que 2 mm> ngo foi possível separar em 

componentes diferenciados. Em seguida vem as folhas com 

34%, que somadas aos galhos (22%) representam os tres 

componentes dominantes da liteira �a Região Norte. As 

raízes são responsáveis por apenas 2% do total da liteira, 

sendo que os fragmentos organo-minerais, com 4X r completam 

o total em peso desse horizonte orginico.

5.1.3tt Caracter(sticas qu(■icas dos solos 

Os resultados das an,llses químicas para os 

solos da Regiao Norte encontram-se nas tabelas 3 e 4. 

Na tabela 3 estão os dados para o complexo 

sortivo dos solos estudados. Para a Terra Roxa Estruturada 

Latossdlica, situada no topo da vertente, observa-se que o 

c,lcio apresenta teor de ii,19 eqmg/1009 solo no horizonte 

Ap, decrescendo abruptamente para 2,44 eqmg no Bt e 0,59 

eqmg no horizonte Bw. O magnlsio em superfície está em 2,03 

eqmg, decrescendo a 0,59 eqmg no Bt mas sofrendo um leve 

acrisclmo a 1,32 eqmg no horizonte Bw. O potássio tambdm 

mostra teor mais alto em superfície r 0,22 eqmg, decrescendo 

em profundidade at, 0,02 eqmg no horizonte Bw. O sddio, 

inicialmente com 0,12 eqmg no horizonte Ap, chega a 0,01 

eqmg no Bw. 



Tabela 3. Resultados para as analises quisicas do complexo sortivo dos solos da Regíao Norte 

--------------------------------------------------------------------------

HORIZONTES COMPLEXO SORT!VO VALOR 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Siab. Prof. Ca++ l!g++ K+ Na+ Valor S OI+) + Al+++ CTC7 V 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ca --------------------------- eqmg/ite g solo ---------------------------

Terra Roxa Estruturada Latossolica (perfil AN> 

Ap t-7 11 .19 2.03 t,22 t,12 13.56 2,8 

Bt 7-63 2.44 0.59 0,05 0,04 3.12 1, 9 

Bw 63-198+ 0.59 1.32 0,02 0,01 1, 94 1,6 

Terra Roxa Estruturada {perfil BN) 

Ai 0-6 12.48 3.53 0,16 0,14 16.31 2,2 
Bti 6-26 2.57 1.79 0,02 0,03 4.41 1,8 
Btê 26-150 1.65 0.94 0,00 0,03 1.12 i,9 
Bt3 i!:ie-210+ 2.07 0.90 0,00 0,00 2.97 1,6 

Terra Roxa Estruturada (perfil Cff) 

Ai 0-10 2,37 3.10 e,21 0,08 5,76 2,8 
A3 10-30 2.49 1.09 0,04 t,03 3.65 3,1 
Bti 30-60 2.41 i.09 0,01 0,02 3.53 2,4 
Btê 6t-i30 1.68 1.47 0,01 0,t3 3.19 1,6 
Bt3 130-190+ 1.57 1.63 0,02 e,03 3.25 1,6 
Cortex 4,79 1,09 0,10 0,43 6,41 

Valor S: so1atoria de bases 

CTC7: capacidade de troca de cations a pH 7 
Valor V: porcentagem de satura,ao e■ bases 

I 

1 

16,36 
5,02 

3,54 

18,51 
6,21 
3,02 
4,57 

8,56 
6,75 
5,93 
4,79 
4,85 

X 

82,88 
62,15 

54,80 

88,11 
71,01 
37,09 
64,99 

67,29 

54,07 
54,53 
66,60 
67,01 

61 



A soma de bases (valor S) para esse solo é 

sensivelmente superior no horizonte Ap, onde atinge 13,56 

eqmg/i00g solo. O horizonte Bt mostra um valor S de 3,12 

eqmg e o Bw i,94 eqmg/1009 solo.

A acidez potencial para esse solo é mais 

alta em superfícle r com 2 7 8 eqmg/100 g solo, decrescendo 

em profundidade até 1,6 eqmg no horizonte Bw. 

A reatividade desse solo está caracterizada 

por uma capacidade de troca de cátions (CTC) de 16,36 eqmg/ 

i00g solo em superfície, a qual decresce sensivelmente em 

profundidade, onde atinge valores próximos de 3 eqmg. 

Apesar de uma CTC relativamente baixa principalmente nos 

horizontes inferiores, a satura;io em bases (valor V> para 

essa Terra Roxa Latossólica chega a 82,88 % em superfície y

caindo para valores em torno de 55¾ em profundidade. 

Para o solo situado na meia encosta, uma 

eqmg/i00g solo no horizonte Ai, caindo para valores 

prdximos de 2 eqmg nos horizontes B arg(licos. O magnésio, 

com 3,53 eqmg no horizonte de superfície, decai para teores 

em torno de i eqmg em profundidade. J' o potissio. com 0,16 

eqmg no horizonte Ai, mostra teor zero nos horizontes 

inferiores. O mesmo acontece para o sódio, com 0,14 eqmg em 

superfície e teores p�dximos de zero em profundidade. 

Como resultado, a somat6ria de bases , 

sensivelmente mais elevada no horizonte Ai, com um teor de 
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eqmg/1009 solo; em profundidade nota-se um 

empobrecimento em bases. as quais apresentam valores de 

4.41 no horizonte Bti. 1 v 12 no horizonte Bt2 e um ligeiro 

acriscimo no Bt3 f chegando a 2.97 �qmg/1009 solo. 

Para esse solo a acidez potencial nio mostra 

varia�5es marcantes ao longo do solo r partindo de 2.2 eqmg 

no horizonte Ap e decrescendo pouco em profundidade v

chegando a i v 6 eqmg/100 9 solo no horizonte Bt3. 

A CTC mostra-se mais elevada no horizonte 

em profundidade a reatividade desse 

solo i visivelmente diminuída, chegando a valores prdximos 

a 3 eqmg no horizonte Bt2, elevando-se para 4 y 57 eqmg/100 g 

solo no horizonte Bt3. 

A saturaçio 

decrescendo em 

em bases atinge 

profundidade ati 

em 

no 

horizonte Bt2. No horizonte mais profundo desse solo o 

valor V eleva-se para 64,99%. 

A Terra Roxa Estruturada do sopé da encosta. 

quando comparada com aos outros solos da sequ�ncia. 

apresenta um comportamento diferenciado quanto aos teores 

de cálcio, o qual em superf(cie nio mostra valores tio 

discrepantes em rela�io ao perfil como um todo: nos 

horizontes Ai T A3 e Bi esse elemento est, em torno de 2,5 

decrescendo para teores em torno de 1,5 em 

profundidade. Somente a alterita desse solo mostra um valor 

relativamente mais alto para o c,lcio, 4,79 eqmg/1009 solo. 

Para o magn�sio o teor superficial d de 3,10 eqmg, caindo 



para valores em torno de 1 eqmg nos horizontes de transi�ão 

( A3 e Bti>r e chegando em profundidade com teores próximos 

a 1,5 eqmg. A alterita apresenta magnésio em torno de i 

eqmg/1009. O pot,ssio, com 0,21 eqmg em superf(cle r cai 

para teores próximos a ze�o em profundidade, mostrando 0,1 

eqmg na alterlta. Os teores de sódio tambdm slo pouco 

representativos nesse perfil, sendo a alterita o material 

mais rico nesse elemento, com 0,43 eqmg. 

A soma de bases para o horizonte 

superfície desse solo d de 5,76 eqmg, 

profundidade oscila entre valores de 3 a 4 eqmg/i00g solo. 

E interessante notar que a alterita apresenta a maior 

concentra�lo de bases do perfil, com 6,41 eqmg/i00g solo. 

A acidez potencial para esse solo ,.

inicialmente com 2,8 eqmg em superf(cie (horizonte Ai), 

sofre ligeiro aumento para 3,i eqmg/100 g solo no horizonte 

A3, decaindo em seguida a 1,6 nos horizontes mais 

prof1.1ndos .. 

A CTC desse solo d de 8,56 eqmg/100 g em 

superf(cie, decaindo em profundidade para valores em torno 

de 5 eqmg/i00g solo nos horizontes inferiores. 

A saturação em bases est� em torno de 68X 

no horizonte superficial. 

horizonte A3 e elevando-se em seguida para valores em torno 

de 67¾ nos horizontes de profundidade. 

Em resumo r as cãracter(sticas químicas para 
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os solos desta topossequlncia podem ser agrupadas como se 

a) Para a Terra Roxa Estruturada Latossdlica

do topo da vertente (perfil AN) e para a Terra Roxa 

Estruturada da meia encosta (perfil BN), o teor em bases i 

significativamente mais alto nos horizontes A 

comparaçlo com os horizontes inferiores. A CTC tambim , 

visivelmente superior no horizonte A desses solos, caindo 

bruscamente em profundidade no perfil. Tambim para o valor 

V os horizontes superficiais apresentam os maior-es 

percentuais. 

b) A Terra Roxa Estrutrurada do sopé da 

encosta (perfil CN> mostr-a aspectos difer-enciados com 

r-ela�io aos outr-os dois solos da sequtncia, nio mostrando 

mudan�as tão abruptas entre os teores de bases de 

superfície e profundidade. A CTC mostra diminui;lo gradual 

do topo� base do perfil,sendo que o valor Vi variivel ao 

longo desse solo. 

Na tabela 4 estio os resultados do pH, 

carbono, e estoque de carbono para a Regilo Norte. 

O pH em KCl para os tres solos da sequlncia 

est, em torno de 5,0, com os maiores valores nos horizontes 

de superfície; assim os perfis de topo e meia encosta ttm 

pH em KCl de 5 r 5 nos seus horizontes A r o qual decresce 

alguns dicimos em pr-ofundidade. O solo de sopd da encosta 

mostr-a pH em KCl de 5 .- 3 em superfície e em profundidade .- o



Tabela 4. Resultados do pH e analises qui1icas totais para os solos da Regiao Norte 

HORIZONTES 

Si11b. Prof. 

APH CARBONO NITROGENIO Os ESTOiUE DE CARBONO 

KCl H20 por 

horizonte acumulado 

Cl!I -------- % ------ g/c113 ton lha 

Terra Roxa Estruturada Latossolica (perfil AH> 

Ap t-7 5,5 6,0 -0,5 4,53 e,a1 1,38 43,76 43,76 
Bt 7-63 5,3 4,9 +t,4 t,63 t,14 1,4e 49,39 93,15 
Bw 63-198+ 5,4 5,2 +t,2 t,33 e,12 1,19 53,41 146,55 

Terra Roxa Estruturada (perfil BN} 

Ai t-6 5,3 5,5 -i,2 4,36 i,36 i,39 35,86 35,86 
Bti 6-26 S,i 5,i -t,i i,ót t,12 i,43 17,16 53,02 
Bt2 2ld50 5,0 5,5 -t,5 1,30 e,t9 1,41 52,42 105,44 
Bt3 i5i-2it+ 5,i 5,9 -0,9 t,2i i,07 í.51 18,12 123,56 

Terra Roxa Estruturada (perfil CH} 

Ai t-í& 5,3 5,7 -t,4 3,Si t,38 i,41 49,35 4S\35 

A3 it-30 4,9 5,7 -0,8 i,39 e,2t 1,40 38,92 88,27 
lfü 3t-6t 4,8 5,6 -t,8 t,!3 1,35 24,71 H2,98 
Bt2 60-i3t 5,3 5,8 -t,5 t,30 i,t9. i,29 27,t9 i4t,t7 

Bt3 130-191+ 5,3 6,t -t,7 t,21 t,ts i,33 16,76 156,83 
Cortex 5,6 5,7 -e,1 t,13 t,t4 

---------------- ------------------------

A plf: pH KCl - pH H20 
Os: densidade do solo 
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qual entretanto varia para 4,8 e 4,9 nos horizontes de 

transi;io. A alterita desse solo mostra o mais alto valor 

de pH de toda a sequlncia, 5,6. Usando-se a classifica;lo 

de Scheffer e Schachtschabel, FASSBENOER (1984), esses 

valores de pH em KCl caracterizam solos medianamente 

ácidos. 

dos solos; no AN o horizonte Ap mostra valor de 6,0. 

caindo para 4,9 no Bt e elevando-se para 5,2 no Bw. No 

perfil de meia encosta (BN), o horizonte Ai mostra 5,3, 

caindo para 4,1 no Bti e elevando-se para 5,5 no Bt2 e 5,9 

no Bt3. No perfil CN a varia�io do pH em �gua , menor, 

mantendo-se em torno de 5,7 em superfície e chegando a 6,0 

no horizonte Bt3; a alterita apresenta pH em ,gua de 5,7. O 

4pH para o perfil AN mostrou-se negativo em superfície e 

positivo em profundidade; os perfis BN e CN evidenciaram 

�pH negativo ao longo de todo o solo. 

Para facilitar a visualiza�ão do 

comportamento de algumas características químicas ao longo 

da cobertura pedol6gica estudada na Regilo Norte, fez-se as 

curvas de isovalores para a soma de bases, CTC a pH 7, pH 

em �gua e pH em KCl, figura 12. 

Nota-se que o valor S e a CTC a pH 7 

apresentam tendtncia semelhante, com valores mais elevados 

ao longo da superfície da encosta� decrescendo em 

profundidade r mas atingindo um teor mínimo localizado em 
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profundidade na meia encosta. 

[ 

pH KCI [ 

11(111 

Figura 12. Curvas de isovalores para a soma de bases (S), 
CTC a pH 7 (CTC7>, pH em água e pH em KCl para 
a vertente da Região Norte 
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O pH em água sofre um decr,scimo inicial a 

partir do topo r ati atingir um m(nimo na profundidade mddia 

da meia encosta, aumentando em seguida� jusante. 

J' o pH em KCl diminui � Jusante, atingindo 

um mínimo na profundidade mddia do sopd da encosta, 

1 
voltando a crescer em seguida, em dire�io �s camadas mais 

profundas" 

Para o carbono total, al4m das dosagens por 

horizontes mostradas na tabela 4, foram feitas as curvas 

as quais mostram com mais detalhe o comportamento do 

carbono em profundidade. 

Analisando-se as curvas, pode-se notar que 

existe uma tendência semelhante para a distribui�ão do 

carbono ao longo dos tres solos da Região Norte: todos 

apresentam um teor mais elevado desse elemento em 

AN, BN e CN r os quais decrescem bruscamente já a partir dos 

20 cm de profundidade, atingindo valores próximos a 0,2¾ a 

200 cm da superfície do solo. Apds a queda abrupta do teor 

de carbono logo nos horizontes superficiais, nota-se em 

seguida uma diminuição gradual desse elemento ao longo do 

solo. 

repetiu-se 

Para o c�lculo do estoque de carbono 

por conveni�ncia 7 na tabela 4, os valores 

encontrados para a densidade do solo (Ds> r determinando-se 
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Figura 13. Oistribui�ão em profundidade e estoque acumulado 

de carbono para os solos da Região Norte 



o estoque por horizonte e o acumulado, figura 13.

Assim, � possrvel se estimar o estoque de 

carbono para uma dada profundldade v utilizando-se a curva. 

Como exemplo, pegando-se a Terra Roxa Estruturada 

Latossdlica, pode-se inferir que a 100 cm de profundidade, 
1 

solo ter� um estoque acumulado de carbono 

aproximadamente 120 ton/ha. 

5.1.4. Mineralogia 

Neste item serio apresentados os resultados 

mineraldgicos obtidos com a utiliza;lo da difratometria de 

raios microscopia dtica e microscopia eletr&nica 

<varredura e transmissio). 

5.i.4.i.Difratometria de Raios X

Esse método foi utilizado para se estudar 

principalmente a fra�lo argila dos solos das sequtncias, a 

qual foi observada após desferrifica;io e tambdm após 

concentra�io de dxidos de ferro. Entretanto, os teores 

relativamente expressivos de silte encontrados para a 

Região Norte levaram a que tambdm se observasse a 

mineralogia dessa subfra�io aos raios X. O cdrtex de 

altera�lo (camada superficial intemperizada de blocos de 

rocha b,sica), por representar um dos estigios iniciais da 

forma�io do solo dessa regiio tambdm foi estudado por esse 

método. 
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Na figura 14 tem-se os resultados para o 

córtex de alteração de uma Terra Roxa Estruturada de sopl 

de encosta da resi,o amaz8nica <CN>. 

0,73nm 

Mg++ glicol 

10 20 30 2& 

Figura 14. Difratogramas de raios X do córtex de alteraçio 

de um bloco de rocha b,slca do horizonte B 

textural da Terra Roxa Estruturada de sop, de 



/ ,:S 

encosta da Amazbnia 

Nota-se que os picos mais representativos 

até a temperatura de 350 ºe, desapar ec:endo com aque:-c i ment o a 

550 ºe .. 

apesar de 

o 

pouco representativos e com desaparecimento a 350 C r devem 

tratar-se de gibbsita. 

Outro mineral que parece estar presente 

nessa camada de transi�io entre a rocha e o solo i a 

veraiculita, caracterizada por um pico a 1,42 nm na amostra 

saturada com potissio, 

amostras com magnésio; 

o qual se desloca para 1,55 nm nas 

apesar do aquecimento a 350
ªC não 

ter deslocado o pico desse mineral da posi�io de 1,55 nm, a 

temperatura de 550
°

C parece ter influenciado no espa�amento 

inter-foliar- dessa provável ver-mi eu l i ta, o qual se 

movimentou para a regiio de 1,0 nm. 

Dois persistentes picos nio sofreram nenhuma 

influ&ncia dos tratamentos empregados: o primeir-o a 0,96 

nm, tratando-se provavelmente do mineral ilita e o segundo 

a 0,31 nm, possivelmente relacionado ao feldspato 

labrador ita. 

Si l te 

Na subfra�io silte natural sem extra�io de 

ferro, o difratograma mostrou os picos vistos na figura 15. 
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0,35rm 

0,72nm 

0,55rm 

0,41nm 

0,27nm 

IO 20 55 28 

Figura 15. Dífratograma de raios X da fra�ão silte 

natural do horizonte Bw da Região Norte. 

A caulinita esti presente a 0,72 e 0,35 nm. 

O pico a 0,33 nm pertence ao quartzo, sendo a goethita o 

terceiro mineral identificado nos espa�amentos de 0,41 e 

Solos(fra�ão argila) 

Os solos de sopi e meia encosta da Regilo Norte, 

representados pela Terra Roxa Estruturada, apresentam uma 

notável uniformidade mineralógica na fra�ão argila 

desferrificada, tanto entre perfis, como ao longo de cada 

�.o 1 o. 

Na figura 16 tem-se os difratogramas de um 

horizonte arg(lico que reflete a mineralogia das Terras 

Roxas Estruturadas da Região Norte. 



1,47nm 

Mg-t-+ glicol 

IO 20 

Figura 16. Difratogramas de raios X da fra�io argila 

desferrificada do horizonte B textura} da 

Terra Roxa Estruturada de encosta da Amazônia 

Os picos mais evidentes representam a 

caulinita <0 r 73 e 0,35 nm), mineral predominante nesse 

solo, picos esses que desaparecem com aquecimento a 550
°

C. 

Outro mineral identificado é a veraiculita, 

representada por um pico a 1,35 nm na amostra saturada com 



pot,sslo, o qual se desloca a i,47 nm sob satura;lo com 

magn4sio e a 1,52 nm na glicolaçlo. 
o 

O aquecimento a 550 C 

não foi suficiente para o fechamento das llminas do 

mineral a i,0 nm, o qual se deslocou a i,26 nm nessa 

temperatura. 

Essa paragtnese de caulinita e vermicullta, 

aldm de representar a mineralogia da fraçlo argila do 

horizonte B arg(lico, tambim est, presente nas camadas de 

superfície das Terras Roxas Estruturadas da irea. 

Para o horizonte óxico da Terra Ro>a,

Estruturada Latossólica de topo de encosta da Região Norte, 

figura 17, a caulinita se mant,m como o mineral de argila 

0,73nm 0,36nm 

Mg++ glicol 

10 20 

Figura 17. Difratogramas de raios X da fração argila 
desferrificada do horizonte B latossdlico 
da Amazbnia 



77 

mais importante com picos a 0,73 e 0,36 nm, que desaparecem 

mostra espa�amento de i,29 nm na satura;lo com potissio, e 

que aumenta para 1,47 nm e 1 v 38 nm respectivamente nos 

tratamentos com magndslo e magnisio + glicolaçlo. No 

aquecimento a 550 ªe nota-se diminui�lo no espaçamento 

interfoliar desse mineral, J' que o pico correspondente se 

A fraçlo argila após concentraçlo dos óxidos 

de ferro comportou-se aos raios X como mostra a figura 18, 

0,41nm 
0,24nm 

20 

Bw 

Bt 

40 2e 

Figura 18. Difratogramas de raios X da fraçlo argila após 
concentra ►ão de óxidos de ferro para os hori -
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zontes Bt e Bw da Região Norte 

na qual estio mostrados os horizontes B textural e 8 

latossólico dos solos da Região Norte. 

Destaca-se o i:wedom ín i o de goeth H:a }' com 

picos a 07 41 nm, 0r26 nm e 0,24 nm. Um pouco de quartzo 

(0,33 nm) e he■atita ( 0,27 e 0,25 nm> também estio 

presentes .. 

5.i.4.2. Microscopia dtica

A rocha 

O exame da limina de rocha básica da Região 

Norte revelou o domínio de plagioclásio e piroxtnio como 

minerais essenciais; 

opacos produtos 

hidrotermalu 

subordinadamente ocorrem minerais 

de al t eraç:ãr.> predominantemente 

Trata-se de uma rocha holocristalina, com 

grãos subeu�dricos e textura subof(tica midia. 

Os feldspatos (labradorita> apresentam 

fraturas basais ao longo dos cristais preenchidas por 

produtos de altera�lo de natureza certamente hidrotermal 

(pré-metedrica); esse material tem coloraçlo cinza

amarelada }' alta birrefringtncia e i microcristalino, sendo 

que em alguns locais parece Já ter substituído totalmente o 

cristal original. 

A presen�a desses produtos de alteraçlo fora 

dos locais considerados como t (picos ae altera�io 
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lntempérica (planos de clivagem, gemlnaçlo, etc) i uma 

evldtncia da origem hidrotermal desse material. Também a 

existtncia de minerais opacos alterados e com formas 

irregulares, reentrincias e fraturas pode ser indicativo da 

existtncia de uma alteração pré-meteórica nessas rochas, 

GROGUI, C.(*). Ao contr�rio, os piroxfnios parecem estar em 

início de alteraçlo intermpérica, mostrando ao longo de 

seus planos de clivagem a formação de um material de cor 

vermelho escura (ferruginiza�ão>" 

O córtex de altera.ão 

Na topossequtncia da Regiio Norte, como Ji 

visto, nio existe no sopéum solo raso, de característica 

lit6lica, onde seria possível encontrar toda a sequtncia 

de transforma�io in situ da rocha, passando por camadas de 

alteraÇ.io (alteritas, horizonte C>, até se atingir os 

horizontes do solum. Assim, naquele local nio foi possivel 

se observar a passagem geralmente gradual da rocha para o 

solo. 

Entretanto, os solos da Região Norte 

situados nas partes média e inferior da encosta são ricos 

em blocos e fragmentos de rocha b,sica intemperizada ao 

longo dos seus perfis. Esses blocos normalmente contem um 

ndcleo de rocha intacta circundado por virias camadas 

conctntricas (exfolia�5es) F as quais se encontram em 

(Instituto de Geocilncias /USP r São Paulo) 
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Comunica�lo pessoal, 1989. 

difel"entes níveis de altera;lo intempdl"ica(cdrtex 

altel"a�lo>. Assim, torna-se passive] amostyar locais onde 

se tem rocha macroscopicamente intacta em contato brusco 

com um material Ji alterado, fyi,vel, de cor amal"elada. Foi 

feita uma l&mina desse contato, figuya 19. 

Figura 19. Esquema de um fragmento de rocha básica da 

Amazbnia, mostrando a camada intemperizada 

(córtex de altera;lo) em contato com a 

rocha intacta .. 

t possivel se observar no espa;o de alguns 

milímetros uma abrupta mudan;a mineraldgica; assim, na 

faixa alterada os piroxlnios se encontram ferruginizados, 

com cor vermelho escura, mas ainda mantendo a forma do

cl"istal original. 

o pseudomorfismo tambdm ocorre com � os 
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feldspatos, os estão quase que totalmente 

transformados em gibbsita microcristalina, de cor cinza 

amarelada, restando ainda ndcleos do mineral original 

(litorelíquias ) na massa gibsítica (fotomicrogrfia n. 1). 

Os solos 

Inicialmente d interessante colocar que o 

expressivo teor de óxidos de ferro em se;5es delgadas de 

solos de rochas b,sicas tende, segundo BREWER ( í 976) a 

mascarar fei�Bes dteis na identifica�lo e classifica;io 

principalmente das estruturas plásmicas, o que pode ser 

creditado ao caráter dtico predominantemente isdtropo 

desses constituintes de ferro, aliada � sua cor vermelho 

escura .. 

Como visto, na parte inferior da encosta da 

Região Norte predomina a Terra Roxa Estruturada, ficando a 

Terra Roxa Estruturada Latoss61ica restrita ao topo do 

relevo. Na topossequ�ncia estudada, a Terra 

Estruturada está representada por dois perfis, BN e CN, e a 

Terra Roxa Latossólica pelo AN. 

Os tl"es perfis serão microscopicamente 

descritos dos horizontes profundos para os superficiais, 

iniciando-se com o perfil da parte

(perfil CN) .. 

inferior da encosta 

O horizonte Bt do perfil CN caracteriza-se 

pela predominancia de um plasma contínuo de cor vermelha. O 

esqueleto 4 pouco possui pequenos grios subangulosos e 
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fraturados de quartzo, além de minerais opacos dispersos no 

fundo matricial. A dlstribui�lo relativa entre plasma e 

grãos é porflrogrlnica. Os vazios são representados por 

longas fissuras, as quais �s vezes separam fases do plasma 

com cores diferenciadas; essas fissuras normalmente se 

comunicam atrav4s de pequenas clmaras. O plasma mostra 

em profundidade nuances de cores vermelha e amarela, essa 

dltima relacionada a processos de hidromorfia, o que foi 

constatado a nível de campo (mosqueamento no perfil). A 

estrutura pl,smica predominante pode ser classificada como 

argilasépica, na qual os agregados de minerais argilosos 

não mostram orienta;5es preferenciais, 

manchas difusas na matriz. As 

ocorrendo como 

pedo 1 Óg i cai;; 

(BREWER,1976) ou estruturas associadas (CURI et alii,1985) 

mais importantes nesse horizonte são as glébulas; 

apresentam-se em tamanhos variados, com forma arredondada e 

cor vermelho escura. A inexisttncia de estruturas internas 

identificáveis ao microscópio permit i1J detalhar a

classifica�io dessas fei;5es como nddulos ferruginosos. 

Apesar de, a nível de campo, este solo estar 

classificado como uma Terra Roxa Estruturada, solo com 

horizonte B argílico característico ? microscopicamente nlo 

se observaram revestimentos argilosos (c1Jtãs> bem 

definidos r que particularizam um horizonte 

FEDOROFF & ESWARAN(i985), ESWARAN < i 972 >.

O horizonte superficial do perfil CN j� se 
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apresenta diferenciado do horizonte de profundidade em 

vários aspectos. O plasma se apresenta cont(nuo com cor 

vermelho escurap o esqueleto se caracteriza pelo alto 

percentual em quartzo. chegando a 50¾ em v�rios locais da 

limina r sendo esse mineral de tamanhos variados e bordas 

subangulosas (fotomicrografia n.2); alim do quartzo� comum 

a presen�a de minerais opacos subansulares. A distribuiçlo 

relativa entre grãos e plasma� tipicamente porfirogrlnica. 

Os vazios desse horizonte apresentam configura�io complexa. 

mostrando-se �s vezes como canais de forma irregular e 

aspecto vermiforme, e �s vezes como cavidades de formato 

subarredondado. sendo essas dltimas entretanto de tamanho 

inferior aos canais. A estrutura plásmica d asstpica. �s 

vezes isdtica. sendo dif(cil. mesmo nos maiores aumentos. 

identificar domínios na massa argilosa escurecida pelos 

óxidos de ferro. Como estruturas associadas ident iflcaram

se basicamente os nódulos ferruginosos de forma arredondada 

e granulometria variada. Não se observaram revestimentos 

argilosos v provavelmente tamb�m devido ao mascaramento 

propiciado pela abundante impregna�io dos dxidos de ferro. 

O solo da meia encosta, o BN, apresenta um 

horizonte de subsuper�(cie caracterizado por coloraçlo 

vermelho escura • O esqueleto. mostra grios subangulosos de 

quartzo e opacos dispersos em uma massa argilosa v 

definindo uma relaçio plasma/grios do tipo porfirosrAnica. 

Os vazios são do tipo fendas ou fissuras, as quais se 

interconectam, separando os agregados estruturais, formando 
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�s vezes clmaras. O plasma d isdtico r devido� riqueza em 

dxidos de ferro. Nddulos ferruginosos e cutls de iluvia;io 

slo as estruturas associadas reconhecidas v essas dltimas 

ocorrendo nas paredes dos vazios. 

J' no horizonte sup,rficial desse solo (BN>r 

a cor vermelha , predominante. O esqueleto i constitu(do 

por quartzo subanguloso de tamanhos variados, ocorrendo 

tambim minerais opacos em menor propor;io e tamanho; o 

quartzo � abundante nesse horizonte v sendo a distribui;io 

relativa porfirogr�nica. Os vazios são pouco 

representativos, ocorrendo como canais localizados. O 

plasma d contínuo, sendo a estrutura pl�smica argilas�pica. 

Os nódulos representam as estruturas associadas,ocorrendo 

sob a forma arredondada, nlo tendo sido identificados 

revestimentos (cutls> nesse horizonte. 

Quanto ao solo de topo de encosta da Regiio 

Norte, representado pelo perfil AN r mostra um horizonte de 

subsuperf(cie <Bw> caracterizado pela cor vermelho escura. 

O esqueleto apresenta alto teor em quartzo fraturado (20% 

? ) , o qual tem formas subangulosas, alim de cristais de

tamanhos bem variados; grlos minerais opacos 

subarredondados também ocorrem imersos na massa plismica, 

definindo uma distribui�lo relativa porfirogrAnica. 

Os vazios ocupam mais da metade da llmina, 

com formas e tamanhos variados, desde grandes cavidades de 

formas irregulares a poros de empilhamento compostos. O 
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plasma d descontrnuo. caracterizado por micro-peds de forma 

arredondada r os quais se coalescem, colando-se uns aos 

outros Cfotomicrografia n. 3); essa caracter(stica de 

aglutina�lo entre os micro-agregados tem sido descrita como 

uma fei�io t (pica de horizonte B latossdlico. 

LIMA & ESWARAN (1987>r 

(1987). 

CARVALHO et alii (1983), 

CARDOSO DE 

GONÇALVES 

A estrutura plismica i isdtica, nio tendo 

sido observadas estruturas associadas. Entretanto, essas 

caracter(sticas latossolicas nlo sio com�ns a todo o 

perfil; em superfície, na profundidade de 7 a 63 cm, 

encontra-se um horizonte com fei�5es típicas dE B textural, 

mostrando um plasma contínuo de cor vermelha, rico em 

quartzo subanguloso e com vazios em forma de fissuras. Uma 

estrutura plismica argilasipica foi identificada, notando-

se como estruturas associadas nódulos ferruginosos e raros 

cutis associados a vazios; essa observa�io confirma a 

exist&ncia de um horizonte B textural definido previamente 

em campo, sobreposto a um horizonte B latossólico. 

Em superfície, um material com plasma de cor 

vermelho escura predomina. O esqueleto é bem representativo 

nesse com grios subangulosos de quartzo 

perfazendo aproximadamente 60% da mostrando 

granulometria bem variada. Os vazios s�o principalmente 

canais e cavidades, sendo a estrutura pl,smica isdtica. Nio 

se identificaram estruturas associadas. 
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5.i.4.3" Microscopia eletr&nica

Os resultados das observa��es em microscopia 

eletrenica de varredura (N.E.V.) e de transmissio <N.E.T.> 

serio apresentados em conjunto de maneira a facilitar a 

interpreta�io. 

Para a Regilo Norte foram observadas 

amostras de solos e de um córtex de alteraçio obtido de um 

fragmento de rocha b,slca alterada coletado no horizonte B

textura] da Terra Roxa Estruturada de sopé da encosta. 

As primeiras fases de alteraçio 

da rocha b�sica da Regilo Norte foram observadas em amostra 

de um bloco com exfoliaçio esferoidal (córtex de altera;io 

1987) coletado no 

horizonte B da Terra Roxa Estruturada (perfil CN>; a 

amostra macroscópica apresenta mudança abrupta do ndcleo 

intacto ? de cor cinza r maci�o, para uma camada superficial 

friável e de cor amarela� esse córtex de altera;io foi 

observado e microanalisado quimicamente ao M.E.V.r a qual 

mostra uma organiza;io em dois componentes principais: uma 

massa microcristalina e densa de composi�io síl ico-

alumlnosa (caulinita?> em contato brusco com um material 

poroso de estrutura alveolar e rico em ferro, sugerindo um 

"box-work" de um antigo piroxtnio em avan;ado processo de 
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altera�lo, facilitado p ela alta porosidade presente. 

Os solos 

Como visto pelos difratogramas de raios XT 

nos solos da topossequ&ncia da Regiio Norte predomina a 

caulinita. Entretanto v esse mineral pelo seu tamanho 

reduzido e orgkniza�lo em agregados cristalinos dificulta 

sua identifica�lo em M.E.V, aparecendo em grandes massas 

compactas, o que pode ser visualizado na fotomicrografia 

n.7 onde um cristal de quartzo com comprimento aproximado

de 24 microns 

caulinrticê:\ do 

est� envolvido pela 

horizonte B arg(lico de 

Estruturada da meia encosta. 

As vezes d possivel se 

referida 

uma Terra 

observar 

morfologia em l&minas com disposi;io desordenada, 

massa 

Roxa 

uma 

tipo 

castelo de cartas < PEDR0,1987 >, cuja composi�lo sílico

aluminosa � confirmada pela microsonda. 

Em microscopia eletrbnica de transmissio 

(M.E.T.) torna-se possível observar com mais clareza a 

parag&nese mineralógica dos solos da Regiio Norte. Na 

fotomicrografia n. 8 tem-se uma vislo de conjunto do 

horizonte B dxico do solo de topo da vertente ( Terra Roxa 

Estruturada Latoss6lica v 

observar- os cristai s  

per f i 1 AN >::

de caulinita 

predominantemente hexagonal r associados 

nela podem-se 

com 

aos 

hábito 

grlos 

subarrendodados e opacos de dxidos de ferro; a foto tambdm 



88 

mostra um agregado cristalino de vermiculita, mineral que 

apresenta grande dimenslo e leva � formação de alta 

porosidade ao seu redor. O elevado teor de ferro desse 

horizonte d comprovado pela microanilise de conjunto desse 

material, figura 20, o qual tamb,m mostra concentraç5es de 

titlnio, cilcio, pot�ssio, boro e cloro. 

o 

Si 

Al 

Figura 20. Microanálise do horizonte B latossdlico da 

Região Norte.
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O ferro desses solos está cristalizado 

principalmente como goethita, o que foi confirmado pelos 

cálculos de microdifra�lo. Entretanto esse mineral nlo está 

presente como cristais isolados, mas sim em grandes 

agregados, como mostra a fotomicrografia n. 9.

A goethita que forma esses agregados pode 

1 
apresentar granulometria vari�vel como se observa na figura 

anterior: no conjunto localizado no canto superior direito 

da foto a goethita é mais grosseira, em contraste com 

granulometria mais fina do agregado ferrf�ero da parte 

inferior da foto. Esse tipo de organiza�io de goethitas 

também foi descrito por AMOURIC et ali i (1986), trabalhando 

com Ô>:i do�; de f'erro do Seneg;,\l. 

A M.E.T. também per m i t i u e on f i r· mar a 

presen�a de vermiculita nos solos da Regiio Norte; na 

tem-se a microan�lise feita para esse material, 

onde pode··-�;;e também observar a i mporh,rnc ia do fE:rro e do 

ti t �n i o, elementos que se encontram dispersos em todos os 

materiais desses solos. 
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o Si 

Al 

Ti Fe 

Figura 21 : Microanálise de uma vermiculita do horizonte B 

latossólico da Região Norte. 

obtidos 

5.1.5. Dinãmica atual dos solos: resultados 

experimentais 

Nesse� ítem serão apresentados os resultados 

experimentalmente atravis da 1.1t i 1 i zação dos 

minerais teste (vermiculitas) e das resinas trocadoras de 

ions. A não ser para os minerais teste, os quais foram 

estudados química e mineralogicamente. as resinas 

forneceram resultados unicamente químicos. 
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5.1.5.i. Minerais teste 

tabela i::· 
,.J 

a.. Caracter i zaç;io qu. ra i ca 

est�o os resultados das 

análises químicas para a vermiculita usada como mineral 

teste na RegiSo Norte; na linha Inferior, em destaque, tem

se os resultados analíticos da vermicul ita testemunho 

(mineral original>, sendo que na tabela como um todo 

mostram-se os resultados químicos para os minerais que 

foram introduzidos nos diferentes solos e amostrados após 

um ano de permanlncia nos mesmos. Nessa tabela tambdm se 

colocaram os resultados de Fe, Al e Si, para o mineral 

testemunho, extraídos pelos mdtodos CBD e tricitrato. 

Inicialmente, observando-se os dado�;; 

químicos do testemunho, nota-se a predominlncia do ion 

magn�sio no complexo de troca da vermicul ita original, o 

qual est� presente com um teor de 44,33 eqmg/i00g material; 

em seguida vem o cálcio, com i,97 eqmg, enquanto os outros 

cátions mostram-se todos com teor menor que i eqmg/i00g. A 

Capacidade de Troca de Cátions (CTC) do mineral teste 

original foi caltulada, por somat6ria, em 46,7 eqmg/100g 

material. Observa-se tamb�m que o teor de carbono total da 

vermiculita inicial é de 0,11%. 

Comparando-se os resultados experimentais 

obtidos para os tres solos da sequ•ncia da Regiio Norte com 

o mineral inicial, figura 22, observa-se principalmente 



Tabela 5. Resultados das analises qui1icas dos 1inerais teste instalados na Regiao Norte, 
apos uma ano no solo ( referente as epocas seca e chuvosa acumuladas} 

-------------------------------·--- ---·---------------

HOR. PROF. pH 
INSTAL. 

Ca++ 

COMPLEXO SORTIVO 

Na+ 
------------------

IH Al+++ CTC 

e 

cm -----------------eqmg/ittg material--------------------------- ----% ----

Terra Roxa Estruturada Latossolica (perfil AH) 

Bt 2t 7,3 1,63 6,79 t,69 0,t5 t,25 e,e2 9,43 t,17 0,03 
Bw 75 7,2 3,54 6,66 0,78 0,i2 t,23 0,06 U,39 t,36 e,12 

Bw 140 7,4 2,03 6,85 t,74 t,i2 t,24 t,07 10,05 0,32 0,14 

Terra Roxa Estruturada (perfil BN) 

Bti 17 7,7 3,95 7,03 0,65 0,12 0,30 0,t3 i2,t8 0,19 e,t6 
Bt2 75 7,6 2,56 6,07 e,74 0,10 t,25 0,02 9,74 t,14 t,t4 

Bt3 160 7,2 2,t5 6,35 0,74 0,12 t,35 0,t4 9,65 t,16 t,10 

Terra Roxa Estruturada (perfil CN} 

A3 20 7,4 3,t9 4,91 0,69 0,23 0,33 0,06 9,31 0,17 0,09 
Bt2 i00 7,7 2,08 6,09 1,22 0,i5 0,20 0,02 9,76 0,18 0,06 
Bt3 160 7,5 2,87 7,44 i,00 0,10 0,40 0,03 ii,84 0, i9 0,05 

------------------------------- --------------------------------------------------------------------·-

TESTEHUNHO 7,3 i,97 44,33 0,12 0,05 0,21 0,03 46,71 0,ii 0,03 
(mineral inicial) 

---------------------- -----------------------------------------------------------------

HOR.: horizonte de instalaçao do mineral teste 
PROF.IHSTAL.: profundidade de instalaçao 
CTC: capacidade de troca de cations 

Coapleaento da tabela 5. Analises quiaicas do mineral teste inicial 
pelos ■etodos CBD e tricitrato 

------------------------------------------------------------------------

&todo CBD Metodo tricitrato 

Fe AI Si Fe Al Si 

% 

Mineral inicial t,74 t,5t t,20 t,3t 0,14 0,64 
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C.T.C.

e<imt;i l'°°V 

50 

40 
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� Mq++ 

• eo++ 

D E (No+ ,K+. H+, Ai+++.; 

Bt Bw Bw 8t1 8t2 8t3 
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A3 8t2 8t3 

1 
l20cml flOOc:m} (l60c:ml 1

Temi Roxo Eatrutu-

rodo (tlOl)é). 

Figura 22 • Varia�io da CTC e dos principais cátions 

adsorvidos nos minerais teste instalados na 

Regiio Norte y em rela;io ao testemunho 

que houve diminui�io significativa dos teores de magnisio 

e da CTC do mineral teste apds permanfncia no solo, 

como aumento relativo nos teores de sódio e 

adsorvidos nas vermiculitas para os tres solos. 

assim 

cálcio 

Partindo-se do teor de masndsio de 44 7 33 

eqmg da vermiculita testemunho� nota-se uma dimlnul�io no 

teor desse elemento de modo semelhante para as vermiculitas 

instaladas nos tres solos da Regilo Norte y nas quais restou 

um teor médio de 6 a 7 eqmg de Mg retidos nos sítios de 

troca do mineral teste. A CTC da vermicullta macrosc6pica, 

ini�ialmente com um valor de 46,71 eqmg/1009, tamb,m variou 
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de maneira semelhante nos tres solos da sequ�ncia para 

valores médios de 9 a 12 eqmg ou seJa v houve diminuiçio por 

um fator aproximadamente de quatro vezes. 

O sddio, com um teor inicial de 0,12 eqmg 

adsorvido, aumentou por um fator mínimo de seis para as 

vermiculitas instaladas nos tres solos. 

O cilcio mostrou enriquecimento relativo 

principalmente nos horizontes menos profundos dos solos da 

encosta, passando de 1,97 eqmg no testemunho para 3,95 

eqmg/1009 no horizonte Bt1 da Terra Roxa Estruturada da 

meia encosta; e para 3 v 09 eqmg no horizonte A3 da Terra 

Roxa do sopé da encosta. Para o solo do topo da vertente o 

enriquecimento em c,lcio se deu, ao contririo, em horizonte 

de profundidade (B 6xico), onde a vermiculita adsorveu 3,54 

eqmg Ca/100g material. 

Para os demais elementos <K+, H+, Al+++) as 

varla��es dos teores quando comparados com o mineral 

testemunho nio foram marcantes. 

Quanto ao carbono total, notou-se em geral 

aumento do percentual desse elemento em relaçlo � amostra 

testemunho. sendo que nos horizontes inferiores do solo de 

topo da encosta da Reglio Norte esse incremento foi mais 

significativo, passando de 0,11% no testemunho para valores 

em torno de 0,30% nos horizontes B daquele solo. 

demais solos da encosta o aumento foi r em média, 

Para os 

em torno 

de 50%, atestando entretanto r razoável "circulaçio" de 
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carbono no ambiente pedogenético. 

significativa. 

mineralógicas 

A varia�io do pH em não foi 

b. Caracterização aineraldgica

Para se estudar as 

ocorridas no mineral teste 

transformaç5es 

sua 

permanência no solo (modifica;5es estruturais e qu(micas> 

foi empregada a difratometria de raios-X. 

Na figura 23 tem-se os difratogramas 

obtidos para o mineral testemunho (vermiculita original>� 

assim como para as amostras instaladas nos solos da Região 

Norte, após os pri-tratamentos empregados. Trabalhou-se 

somente com a difra�io de maior intensidade do mineral 

Inicialmente nota-se que o mineral 

testemunho saturado com K+ � temperatura ambiente mostra 

dois picos, um componente mais �epresentativo a 1,38 nm e 

um outro a i,26 nm; i interessante colocar que a amostra 

testemunho natural, sem pré-tratamento, tambim mostrou 

picos nessas mesmas posi�5es. 

A satura�io com Mg++, assim como a 

glicolaçio, unificou os picos, deslocando-os praticamente 

para a mesma região, ou seja, próximo a i,5 nm. 

Os aquecimentos também mantiveram os picos 

unificados, deslocando-os igualmente para i,i nm. 
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Assim, 

na satura�lo com K+, 

o mineral testemunho se caracterizar

por um espaçamento predominante de

ir-

K•2!5"C 

·�1M.9•· 

1,47nm 

56719IO 

28 

TERRA flOXA 

ES� 

LATOSSÕLICA 

horizonte ew 

1,44nm 

1.··•1-

a.69º

1,38nm 

M(l++qlicol 

horlmnte Al 

�42nm 

K•25"C 
1 nm 

-l,lenm 

M9++ 

t,47m, 

5 IO 

28 

1.40111'11 

�-k 
t,47nm 

Mo♦♦ 

1,10nm 

l,47MI f\_,., 7K•550-C 
5 IO 

28 

Figura 23. Di�ratogramas de raios X das vermiculitas 

instaladas na Amaz8nia, em comparaçlo ao 

mineral inicial (testem1Jnho). 
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praticamente l r 4 nm entre suas llminas v sendo que algumas 

se fecham a iv2 nm; a glicola�lo com Mg++ expande 

uniformemente o espa�amento a nm, sendo q1.1e os 

aquecimentos aproximam igualmente as llminas a i v i nm. O 

esquema da figura 24 procura ilustrar o comportamento

estrutural das llminas do mineral testemunha r apôs os 

tratamentos empregados. 

1 ·- .:_:_ -==.:==--==--='·�- 7 

f 1.e•} M9++ e

-----
Mg++ glicol 

. 

' 

------

- l,IMII

} I(• 350°C 
e 550°C 

Figura 24. Comportamento do mineral testemunho face aos 

tratamentos empregados 

Nlo se conseguiu o fechamento das llminas da 

vermicullta _testemunho a 1,0 nm r mesmo empregando-se 

tratamentos a quente na saturaçlo com K+. Nos trabalhos 

consultados na literatura tal fato se verifica, RANGER et 

alii (1986), RANGER e ROBERT(i985>. 

Para a Regi�o Norte foram obtidos resultados 

para os minerais teste instalados nos solos de topo e meia 



98 

encosta; para a Terra Roxa Estruturada da encosta foi 

poss(vel estudar os 

profundidade ( Bt 2). 

horizontes de superf(cie (Ai) e 

Para a Terra Roxa Estruturada 

Latossdlica situada no topo da encosta. somente o horizonte 

B latoss61ico (Bw> foi monitorado, Ji que os saquinhos 

instalados nos horizontes superficiais foram destruídos por 

animais do solo .. 

Assim, pela figura 23 pode-se observar que 

para o horizonte Bw da Terra Roxa Estruturada Latoss61ica o 

mineral teste instalado e saturado com K+ a 25 ºe nlo 

mostrou varia�lo significativa em relaç�o ao testemunho, 

mantendo picos a 1 v 4 nm e 1,2 nm. Na satura�io com Mg++ e 

na glicola�io notou-se alguma modificaçlo na posiçio dos 

picos em compara�io ao testemunho, o pico do Mg++ indo a 

1 y 47 nm e o da glicola�io a 1,38 nm. A varia;io marcante, 

entretanto, se verificou nos aquecimentos , onde a 350
°

C a 

maior parte das llminas se fechou a 1,2 nm, sendo que 

algumas permaneceram a 1,4 nm; a 550
°

C, apesar de ter sido 

mantido o pico a 1,1 nm, notou-se um pequeno pico a 1,4 nm 

indicando provavelmente bloqueio ao fechamento total das 

llminas a 1,1 nm como verifica.do para o 

aquecido .. 

testemunho 

Região Norte, 

Para a Terra Roxa Estruturada de encosta da 

monitorada nos horizontes Ai e Bt22, nota-se 

que para o tratamento com K+ a 25
°

C não se evidenciaram 

diferen�as em superf(cie nem em profundidade, na compara�lo 

com o t�stemunho. Na satura�io com Mg++ somente no 
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horizonte Ai verificou-se um deslocamento do pico a 1,38 nm 

em comparaçlo a 1,52 nm do testemunho� na saturaçlo com 

Mg++ e glicola�lo o horizonte Bt22 i que imprimiu variaçlo 

na posi�lo do pico, o qual se deslocou para 1,57 nm em 

comparação 

tratamento-

a 1,47 nm do mineral inicial no mesmo 

Foram os aquecimentos que, tambim para esse 

solo, mostraram as varia�5es mais significativas em rela;lo 

ao mineral testemunho. Para o horizonte de superfície da 

Terra Roxa Estruturada nota-se que a 350
°

C coexistem dois 

1,44 nm e 1,24 nm; e mesmo a 550 °C mantem-se 

o pico a i,42 nm.

fecharem a 1 r 13 nm. 

apesar de grande parte das llminas se 

Comportamento praticamente semelhante se 

observa nos aquecimentos para o horizonte de profundidade 

desse solo: a 350
°

C veem-se dois picos, 1,42 nm e 1,16 nm, 

enquanto a 550
°

C predomina o espa�amento de 1,1 nm entre as 

lãminas, apesar de permanecer tambdm um pico a i,47 nm 

nesse tratamento. 

Em de maneira a se tentar 

esquematizar os resultados obtidos para o comportamento do 

mineral teste instalado nos solos da Região Norte, fez-se o 

esquema da figura 25, no qual as barras representam os 

picos suas intensidades relativas nos diversos 

tratamentos utilizados; as setas horizontais indicam os 

deslocamentos relativos ao mineral testemunho. 
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Figura 25. Comportamento dos picos principais dos minerais 

teste instalados nos diversos horizontes 

dos solos da Região Norte 

5.i.5.2. Resina trocadora de fons

Para as resinas catienicas amostradas 

Juntamente com os minerais teste apds um ano de permanênci� 
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no solo, os resultados químicos apds extraçlo com HCl N 

estio na tabela 6. 

Tabela 6. Resultados das dosagens qui■icas para as resinas cationicas 
instaladas na Regiao Norte, apos u■ ano no solo 
(extracao e■ coluna de percolacao co■ HCl H) 

------------------------------------------------------------------------

HORIZ. PROF. Ca++ Kgtt K+ AI+++ Fe++t tlnH 
------------------------------------ --------------

CI ------------------ eq■g/1009 ■ateria] ----------------

Terra Roxa Estruturada Latossolica <AN) 

Bt 20 e,79 e,41 e,e1 e,es e,ee e,e4 
Bw 140 e,47 e,42 e,ea 0,03 e,-00 e,e2 

Terra Roxa Estruturada CBN) 

Bti 17 1,66 1,43 e,e2 e,e3 e,ee e,e2 
Bt2 75 e,11 t,51 e,e1 e,03 .... e,e3 

Terra Roxa Estruturada (CN) 

Bt2 1ee 1,24 e,97 e,e3 0,84 e,ee e,e2 

Constata-se que cálcio e magnésio foram os 

elementos mais retidos pelas resinas, para os tres solos 

estudados, com teores variando de 0,47 a i,66 eqmg/i00g 

para o cálcio e de 0,41 a 1,43 eqmg/i00g para o magnésio. 
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Nota-se que os horizontes superficiais de 

topo e meia encosta apresentaram os maiores teores de 

c,lcio. 

O HCl N não extraiu ferro das resinas r o 

qual ou nlo foi retido por não estar em soluçlo ou se 

encontra adsorvido sob outras formas nlo retiráveis pelo 

extrator usado. 

Alumínio r mangants e potásssio extraídos 

mostraram baixos teoresr em torno de centisimos de 

miliequivalentesr o que indica uma solu�lo do solo pobre

nesses elementos. 

5.2. Região Norte: discussão 

Os resultados obtidos serio agrupados e 

discutidos de modo a se definir as organiza�aes ou sistemas 

pedoldgicos característicos de cada área estudada r LUCAS 

(1989) r SOUBIES & CHAUVEL (1984-1985). Segundo esses 

autores r entende-se por sistema pedológico todo conjunto 

estruturado de volumes que correspondem� sequtncias de 

organiza�Bes elementaresr ordenadas no espa�o e no tempo. 

Os volumes pedológicos serio definidos 

principalmente em fun�lo das características macro e 

micromorfológicas descritas ao longo de cada vertente r

sendo que o conjunto desses volumes ir, definir o sistema 

pedológico da região. Será visto como variam as 
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características físicas e químicas ao longo de cada 

slstema r e como se organiza a mineralogia nos diferentes 

níveis de observaçlo utilizados. Em seguida cada sistema 

seri caracterizado atravds da dinlmica registrada pelos 

procedimentos experimentais. E finalmente esses sistem-• 

pedoldgicos serio comparados entre si. 

5.2.i .. O sistema pedoldgico da Região Norte 

Para a área estudada na Amaz&nia, foram 

definidos seis volumes pedológicos: a) horizonte B textural, 

b) horizonte B latossdlico, c) camada com mosqueamento, d)

liteira, e) horizonte A, e f) cdrtex de alteraçlo; esses 

volumes serio descritos a seguir. 

5.2 .. i.1 .. Hacro 

mor�oldgica dos volumes pedoldgicos 

A nível de paisagem, a organizaçlo dos 

volumes pedoldgicos da Regiio Norte foi esquematizada como 

mostra a figura 26. 

a) Horizonte B textural 

Pode-se constatar o predomínio do volume 

pedoldgico representado pelo horizonte B textural, o qual 

se estende ao longo de toda a vertente, caracterizando-se a 

nível macroscóp i cc> pela cerosidade, est rut uraç:ão 

principalmente prism,tica e coloraçlo bruno avermelhada 
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<2r5 YR 4/4). Esse horizonte J' se inicia na · cobertura 

. ...

pedológica situada no topo da encosta r em pos I çac> 

normalmente ocupada por material de composi�lo latossdlicar 

ALTITUDE 

1ml 

200 1 
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100 

REGIÃO 
NORTE 

IOOOm 

n Profll'ldiclode 

V 1cm1 

40 
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160 

200 

LEGENOo\ 

- liteira (harizonte orgâiicol

� horizont. /4 

� fro�onto1 • bloCol dt rocha bénico 
inttmptl"izodo 

IS 

.Q. localizoçõi, dol perfis ostuclodol

(:;'f,:J horizonte 8 toto1sélica 

� hClrizontt 8 ttxturot 

BIIlD Cll"IIOdO com mo� 

Figura 26. Organiza�lo pedoldgica ao longo da vertente 

da Região Norte 

como constataram CURI & FRANZMEIER (1984), BRAVARD & RIGHI 

(1989), e MONIZ & BUOL (1982), estudando latossolos em 

várias regiões do Brasil. 

Esse volume pedológico� mais espesso na 

meia encosta; é enriquecido à Jusante de blocos e

fragmentos de rocha b,sica lntemperlzada. Em profundidade, 
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esse horizonte apresenta transi►ão gradual para um material 

latossdlico no topo da encosta; J' na meia encosta seu 

contato se dá em profundidade com uma camada mosqueada. 

A organiza�ão interna desse volume 

pedológico, evidenciada pela mlcromorfologia, 

caracteriza por um plasma contínuo, de cor vermelha, 

associado � presença de grãos subangulosos de quartzo e 

minerais opacos, o que pode indicar retrabalhamento

incipiente, SUGUIO (1973). Entretanto, MABESOONE (1983) 

observa que nlo existem conclus5es definitivas sobre os 

efeitos dos agentes de transporte e intemperismo no 

arredondamento de grios. 

Na porção desse volume situada na meia 

encosta, ocorrem cutls iluviais associados a vazios; essa 

característica pode Indicar movimentação de argila, ESWARAN 

(1972), apesar de em poucos locais ser possível observar 

com clareza sua orienta�ão e diferencia;ão da matriz 

argilosa. 

observaram 

devido ao 

No sopé da encosta, entretanto, não se 

revestimentos argilosos bem 

mascaramento pelos dxldos 

definidos, 

de ferro, 

talvez 

segundo BREWER (1976), geralmente acontece quando se 

observam llminas de solos ricos em ferro. 

Já a presen�a de nódulos ferruginosos 

arredondados e de cor vermelho escura , uma característica 

comum ao longo desse volume pedológico, podendo indicar 
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processos de movimenta�io do plasma em ciclos pedoldgicos 

anterioresr FEDOROFFr N. (*)• 

A organiza�ão pedoldgica que ocupa o 

segundo lugar em volume no sistema estudado na Região Norte 

está representado pelo horizonte B latossdlico, mostrado na 

figura 26. 

b) Horizonte B latossdlico

Esse horizonte está restrito à cobertura 

pedológica do topo da encosta; sua estrutura�io i micro-

granular com aspecto maci�o poroso 

friabilidade, e colora�ão bruno avermelhada (2,5 YR 4/4); 

está sotoposto ao horizonte B textural e separado deste por 

transição gradual. Nlo apresenta fragmentos e blocos de 

rocha no seu interior r os quais provavelmente Já foram 

totalmente intemperizados devido ao avan�ado estigio 

evolutivo apresentado por materiais latossólicos, VOLKOFF 

<1984-1985), MOLLER & KLAMT (1983). 

Esse volume apresenta característica 

singular ao microscópio ótico, organizando-se em um plasma 

descontínuo e lsdtico, �ormado por micro-peds coalescentes, 

os quais são separados por cavidades e poros de 

FEDOROFF,N. (Institut National Agronomique/Grignon/France) 

Comunicação pessoal, 1989 
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empilhamento composto r feiç:ões típicas de horizonte B 

latossdli�o, CARDOSO DE LIMA 8 ESWARAN (1987), GONÇALVES 

(1987). Não se ldent ificaram feições pedológicas nesse 

volume; a presenç:a de quartzo subanguloso com diferentes 

granulometrias1 indica r segundo MABESOONE (1983), um,:\ 

seleção imperfeita para esses grãos, o que pode estar 

relacionado com um sedimento que não sofreu retrabalhamento 

marcante .. 

e: ) Camada .com mosqueamento 

Um terceiro volume pedológico que compõe o 

sistema da Região Norte está representado por uma camada 

subsuperficial com ruosqueamento, figura 26, a qual estj 

sotoposta ao horizonte B textura]; vai da meia encosta até 

o soP� vertente. !identificada no campo por mosqueado

de cor amarela <SY 8/8); apesar 

predominantemente prismitica, mostra um aspecto quebradi�o, 

desfazendo-se em pequenos blocos. Esse volume pode ter se 

diferenciado devido à influ�ncia do lençol freático na 

área, como constatou VIEIRA (1975), para outros locais da 

Amaztm ia, Já que sua oscilação origina condições de . 

hidromorfia .. 

As características micromorfológicas desse 

volume pedológico assemelham-se às do horizonte B textura], 

diferenciando-se deste somente pela coloraç:ão mista 

vermelho escura e ci�za avermelhada ou amarela, resultante 
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do mosqueamento. Entretanto, admite-se, como observa BOUMA 

(1984), que esse mosqueado seja posterior à gtnese do 

horizonte B textural, sendo apenas uma modifica�lo deste 

por processos de hidromorfia. 

Ao longo da parte superficial da cobertura 

pedológica dessa irea definem-se dois outros volumes 

pedológicos cont(nuos: a liteira e o horizonte A. 

d) Liteira

A liteira mostra contato abrupto com os 

demais volumes na meia encosta e sop, da vertente, com 

apenas tres cent (metros de espessura e cor escura. Nessa 

liteira, o material fino apresenta o maior peso (38%), 

seguido em percentual pelas folhas, 34% (figura ii); 

MARTINS (1987) 

Amarelos tambim 

aproximadamente 

encontrou para liteiras de 

da Amaz8nia, predom(nlo dos 

vindo em seguida as 

aproximadamente 30% em peso. 

e) Horizonte A

Latossolos 

galhos com 

folhas com 

Abaixo da liteira tem-se o volume pedoldgico 

representado pelo horizonte A (figura 26), com sete 

cent(metros de espessura no topo e meia encosta, aumentando 

para trinta cent (metros no sopd. Mostra estruturaçlo em 

blocos e cor predominantemente bruno avermelhada escura 

(2,5 YR 3/4), estando em contato gradual com os volumes 
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inferiores .. 

A micromorfologia mostra caracter(sticas 

distintas para esse volume pedológico superficial: o plasma 

• cont(nuo e muitas vezes isdtico; segundo BREWER (1976) 

isso pode ser devido aos altos teores de óxidos de ferro. 

O quartzo d abundante nesse volume superflclal r com bordas 

subangulosas e granulometria variada, chegando a 

aproximadamente 50¼ em virias l�minas observadas. Os vazios 

são predominantemente canais, sendo que as fel ,õ.:�s 

pedológicas estio ausentes na por,lo de topo desse volume; 

na encosta e aparecem nddulos ferruginosos 

arredondados de diferentes dilmetros; segundo BEAUOOU et 

ali i ( 1987) r isso pode indicar mecanismos complexos de 

glnese dos solos. 

Todos esses cinco volumes pedoldg i cot=. 

definidos para a Região Norte estio ordenados no espa,o de 

maneira contínua, interligados ao longo da vertente atravis 

de características comuns. Entretanto, a continuidade 

espacial não d um requisito obrigatdrio para a demarca,lo 

de um volume pedol6gico r pois como observam BEAUOOU & 

CHATELIN (1977> r pode-se definir o tipo de volume em fun�lo 

da fixa�lo de uma escala e de características particulares 

do domínio pedoldgico considerado. 

f) Cdrtex de altera�ão

Pelo exposto pode-se considerar que 
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concentra�lo de fragmentos e blocos de rocha b,sica 

lntemperlzada nas partes m,dia e inferior da encosta 

ser classificada como um sexto volume pedoldgico, 

pode 

de 

natureza descontínua r para o sistema da Regilo Norte. Pode

se definir rnelhor1ou refinar esse volume considerando-se 

que esses fragmentos tem em comum a presen�a de camadas 

conclntricas de alteraçlo ( exfoliaç5es esferoidais), as 

quais podem ser visualizadas como cdrtex de alteraç�o, 

GONÇALVES (1987>. 

Assim, esse cdrtex pode ser considerado como 

um volume pedoldgico descontrnuo, cujas caracterrstlcas 

principais a nível macroscdpico slo a cor amarela r a 

friabilidade e a disposi�lo em camadas conctntricas. 

A micromorfologia desse volume revelou 

mecanismos de altera�lo intempirica da rocha bisica da 

regilo, onde o pseudo■or�is■o i o processo predominante; 

cristais de piroxlnio revelam sua forma original, mantida 

por uma massa ferruginizada; tamb,rn os feldspatos estio 

quase totalmente pseudomorfisados por gibbsita 

ruicrocristalina, sendo que litorel(quias permitem ainda a 

identifica�lo do mineral original, fotomicrografia n. i. A 

presen�a de gibbsita nesse tipo de cdrtex de alteraçlo 

indica, segundo GONÇALVES (1987), processos Intensos de 

dessilifica�lo e de ferruginizaçlo, devido aos elevados 

teores de alumínio, resultantes da acumulaçlo relativa 

desse elemento. 
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5.2.i.2. Rela�ões entre os volu■es 

pedoldgicos e a evolução geo■or�oldgica 

A an,lise inicial da estrutura;lo macro e 

microscópica dos volumes pedológicos, aliada 

características geomorfoldgicas da irea de estudo na regilo 

amaz6nica possibilita algumas considera;5es. Conforme 

BOULET et ali i (1982), apenas a an,lise macroscdpica das 

rela�5es espaciais entre os volumes pedoldgicos pode, na 

maior parte dos casos, orientar e direcionar o raciocínio. 

Sabe-se que o relevo atual desta área da 

Amaz6nia est� em fase de disseca;lo, na qual o planalto 

pleistoc&nico d entalhado pela drenagem, formando vales com 

a profundidade regida pelo nível de base atual, 

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇ�O MINERAL (1974). Pode-se 

entio admitir para a regilo a existtncia pret�rita de uma 

superfície aplainada terci�ria, de composi;lo latossdlica, 

VOLKOFF (1984-1985), a qual, pelo entalhe dos rios originou 

formas de relevo com maior declividade, favorecendo o 

desenvolvimento de coberturas pedológicas diferenciadas. 

MONIZ & BUOL (1982) confirmam essa evolu�lo atravds de 

provas fornecidas pela própria pedog@nese, colocando que as 

rela�&es espaciais entre Ultisols e Oxisols no Brasil slo 

controladas pelas mudan�as geomorfoldgicas. � medida que a 

declividade se acentua devido� uma mudan;a do nível d� 

base, o processo de fluxo lateral da ,sua , desencadeado; 
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a consequlncia � que o solo situado na superf(cie em 

declive sofre compressão pela dessecaçlo-saturação 

alternadas, originando uma estrutura�ão mais desenvolvida 

(horizonte B textural>, a partir da coalesclncia dos micro

peds granulares (horizonte B latossólico) do antigo plat&. 

A observa�ão da disposição e inter-relação 

espacial dos dois principais volumes pedológicos estudados 

no sistema da Regilo Norte, o horizonte B textura] e o B 

latossólico, sugere exatamente isso, onde uma cobertura 

latossdlica localizada no plat& encontra-se em processo de 

transformaçlo para um material arg(lico (volume do 

horizonte B textural), o qual, inclusive Já começa a 

u

invadir
u 

o domínio latossdlico, o que , atestado pela 

cunha de material bem estruturado sobreposto ao horizonte B 

latossdlico no topo da encosta ( figura 26 ). A 

micromorfologia refor�a essa hipótese, pois mostra a 

transi�lo lateral de uma organização porosa, em micro peds, 

do volume latossólico, para um arranjo caracterizado por um 

plasma contínuo e denso do volume arg(lico. Assim, a 

análise das características e relações espaciais dos 

principais volumes da regilo amaz&nica permite levantar a 

hipótese de se tratar de um sistema pedológico em 

transforma�io, ou seja, em desequilíbrio com as condições 

atuais, como constataram LUCAS (1989), SOUBIES & CHAUVEL 

(1984-1985), e LUCAS et ali i (1984), para outras áreas da 

Amazônia. 
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5.2.1.3. Varia�ão das caracter(sticas 

físicas e quí■icas no siste■a pedoldgico 

As I curvas de isoteores de areia, silte e 

argila mostradas na figura 10 ilustram o comportamento 

dessas subfraç8es ao longo do sistema pedoldgico da Regilo 

Norte. Nota-se concordancia entre essa distribui►lo e o 

posicionamento espacial dos volumes pedológicos 

anteriormente definidos. 

Com relaçlo � areia total verifica-se um 

teor mais elevado dessa subfra►lo ao longo das camadas 

superficiais da cobertura pedológica, o que est� coerente 

com os maiores teores de quartzo observados ao microscópio 

ótico para o volume pedoldgico representado pelo horizonte 

A (figura 43), 

predominante na 

Já que se sabe que o quartzo é 

fra►io areia desse material, 

PESQUISA PEDOLÕGICA (1973a). 

o mineral 

OIVIS�O OE 

Nota-se que a diminui►lo vertical da areia 

em profundidade na parte alta e na meia encosta I gradual. 

No sopé essa variação é brusca, o que é atestado pela 

proximidade das isolinhas nesse local. Assim, pode-se 

admitir com base em BIRKELAND (1974) e HALL (1984), uma 

concentra►io residual do mineral resistente desta fração na 

maior parte da encosta devida � evolução pedogenética� 

no sopé da vertente, intretanto, pode ter havido aporte 
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externo de sedimentos por eroslo de material� montante, o 

que explicaria a maior concentraclo de areia em superf(cie 

(30¾), a qual decai de modo relativamente rápido para 8¾ em 

profundidade. 

Quanto ao silte, observa-se que o teor 

mínimo dessa subfra,lo, em torno de 22¾, esti praticamente 

distribuído ao longo do volume representado pelo horizonte 

B textural ; esse fato tamb,m se verifica para o teor 

m,ximo de argila (65¼), o que mostra a estreita rela;la 

entre essas duas subfrac!es e o horizonte B textura]. O 

acdmulo de argila nessa zona da cobertura pedoldgica da 

Regilo Norte parece estar relacionada aos processos de 

gênese do horizonte arg(lico, como constatou ESWARAN 

(1972) estudando esse tipo de mecanismo, o qual se 

caracteriza pelo acdmulo da subfra;lo argilosa, o que foi 

constatado pela micromorfologia. 

BOULET et ali i (1982) tambim constataram 

correlaclo entre as curvas de isoteores de argila e volumes 

pedológicos argilosos, concluindo que tais volumes avan;am 

em direclo montante como resultado da evolu;lo de sistemas 

pedológicos em transforma,lo. 

Por outro lado constata-se que os menores 

teores de argila e areia, e consequentemente os maiores 

valores de silte, concentram-se no volume mosqueado situado 

em profundidade no sopé da encosta, fato que tambdm mostra 

a íntima correla,lo entre os componentes granulomdtricos e 

os volumes pedológicos do sistema da Regilo Norte. 
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A densidade do solo é uniforme no volume 

de superfície (horizonte A>, com valor de i,4 

diminui�lo em profundidade na cobertura 

de topo de encosta pode ser explicada pelo 

mate"ial mais poroso, de plasma descontínuo, presente no 

volume designado por horizonte B latossdlico. Da mesma 

maneira, um aumento relativo da densidade nas camadas mais 

profundas da meia encosta provavelmente se relaciona com o 

maior teor de argila desse local, associado a um plasma 

contínuo e consequentemente mais denso. 

As características químicas estudadas, 

resumidas nas curvas de isovalores da figura 12, mostram 

que para o sistema pedoldgico da Regiio Norte n�o sio as 

argilas minerais, mas sim a matéria orgAnica a principal 

responsável pelos maiores teores de bases, maior CTC e pH 

dos volumes pedoldgicos daquela regilo, como tambim 

verificaram JORDAN (1985), OEMATT! <1988), GOLLEY et alii 

(1978) e MARTINS (1987>. A CTC e o valor S apresentam os 

maiores valores em superfície, principalmente nas partes 

mais altas da topografia; a menor reatividade e teor de 

bases do sistema estio localizados nas camadas profundas da 

cobertura pedoldgica onde estio o horizonte Bw o Bt. Os 

valores de pH tambim mostram essa tendlncia, apesar de n�o 

ser tio clara para o pH em igua. Entretanto, a maior 

variabilidade apresentada por esse pH, como coloca 

FASSBENDER- (1984) para solos da Amirica Latina, pode ser a 
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expl ica�lo para tal comportamento. A figura 13 atesta essa 

constataçlo, J' que os maiores teores de carbono estio 

concentrados nas camadas superficiais do sistema da 

Amazonia, ou seja, ao longo do horizonte A, os quais 

decrescem bruscamente em profundidade. 

Tamb4m se observa que ao longo dos volumes 

representados pelos horizontes Bt e Bw, no local de máximo 

acdmulo de argila, se encontram menores valores de soma 

CTC efetiva e pH em KCJ, confirmando o 

baixo teor em bases dessa subfra�io no sistema pedoldgico 

da Regi�o Norte. 

o 

5.2.1.4. Mineralogia da 

pedológica 

volume pedológico 

cobertura 

descontínuo 

caracterizado para a Regi�o Norte representa o cdrtex de 

altera��º da rocha bisica para aquela regiio, o qual 

forneceu indícios mineralógicos dos mecanismos intempiricos 

atuantes nas primeiras fases de altera�io da rocha. 

Constatou-se que o pseudomor�ismo 1 o 

principal processo de altera�io mineralógica atuante, 

como tamb�m verificaram GLASSMANN & SIMONSON (1985}, 

ILDEFONSE (1987); os �eldspatos r observáveis aos raios X 

também na sua estrutura original de labradorlta, se 

transformam diretamente em caulinita ou gibbsita 

m icrocristalinas ( fotomicrografia n. 1 ), sendo que para a 

g&nese desse segundo mineral GONÇALVES (1987) admite uma 
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acumulaçlo relativa de alumínio do mineral original, 

relacionada ao mecanismo de transfer�ncias 

intracristalinas" 

Tambdm os piroxtnios slo pseudomorfisados, 

mas por um material ferrugin�so, isdtico, disposto em rede 

tipo "box-work", GONÇALVES (1987), ILDEFONSE (1987), a qual 

mant,m a estrutura original do mineral. 

Constata-se que os difratogramas de raios X

feitos em material apds elimina;lo do ferro para esse 

córtex da regiio amaz&nica mostraram uma baixa concentraçlo 

de gibbsita, a qual entretanto est, totalmente ausente para 

os solos daquela regilo. Assim, apesar da constataçio desse 

mineral nas primeiras fases de altera�io da rocha, admite-

se que o mesmo nio seja estive] naquele ambiente, 

constituindo-se, como mostra KOUNESTRON (1976), em uma fase 

transitdria, a qual d progressivamente substituída pela 

caulinita, que aparece ao M.E.V. organizad� em uma massa 

densa e microcristalina, nlo sendo possível observar mesmo 

em grandes aumentos, a forma de seus cristais isolados. 

A existtncia de um filossilicato de 

estrutura provavelmente mic�cea (0,96nm), constatado aos 

raios X para o córtex de altera;io da Regilo Norte pode ser 

explicada levando-se em conta os processos de altera�io 

hidrotermal (pr�-metedrica) que atuaram nessas rochas 

básicas , como mostraram ROISENBERG et ali i (1984), LEMOS & 

VILLAS (1983), KOUNESTRON (1976), -SMITH (1962). 
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A ocorrlncia de ■icas d relativamente comum 

nas sequlncias de evoluçio de rochas bislcas, QUEIROZ & 

KLAMT (1985), MONIZ & OLIVEIRA (1974), a qual i admitida 

como proveniente diretamente da rocha que sofreu 

previamente altera;io prd-metedrica, KITAGWA & MOLLER 

(1979), originada de cristal iza�io a partir do potássio 

presente em soluç5es hidrotermais percolantes, MONIZ & 

OLIVEIRA (1974)" 

Um outro filossilicato de provivel origem 

hidrotermal, tamblm identificado nos difratogramas de raios 

X, d a ver■iculita; o padrão de comportamento dos picos 

desse mineral, mostrando que o espa�amento a 1,0 nm só foi 

conseguido a 550
°

C é uma indica;io de se tratar de uma 

vermiculita hidroxialuminosa ou vermiculita ncloritizada
n, 

BARNHISEL (1982), EMBRAPA (1984), sendo que esse mineral 

tem sido comumente encontrado na fraçio argila de solos de 

rochas bisicas do Brasil, MOLLER & KLAMT (1983), KITAGAWA & 

MOLLER (1979), LIMA (1979)" 

Aldm de uma provenilncia direta da rocha, 

como verificado por KITAGAWA & MOLLER (1979), admite-se a 

g@-nese da vermicul ita atravds da altera-;io da mica, LIMA 

(1979), MOLLER & KLAMT (1982), ou de feldspatos, SMITH 

(1962). Entretanto essa dltima hipótese parece nlo se 

confirmar para o caso dessa pesquisa, pois se constatou a 

alteraçio de feldspatos diretamente em caulinita e/ou 

gibbsita .. 

o sistema pedológico da Região Norte 
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caracteriza-se pela homogeneidade mineralógica de seus 

volumes pedológicos contrnuos. Os métodos empregados 

mostraram o predomínio de caulinita e goethita, ocorrendo 

secundariamente veraiculita r quartzor opacos e he■atita. 

O predom(nio de caulinita em solos de rochas 

bisicas é comum no Brasil, GALHEGO & ESPINDOLA (1979), 

PAVAN et ali i (1985). Para os solos em estudo foi possível 

constatar em M.E.T. o reduzido tamanho, baixa 

cristalinidade e diferentes granulometrias desse mineral, 

caracterizado 

preferencial • 

por faces hexagonais mal definidas 

orientaçio em massas homoslneas sem 

A M.E.T. tamb�m permitiu observar que 

cristais desse mineral parecem não estar cimentados por 

óxidos de ferro, como observaram SCHWERTMANN & KAMPF 

(1985). 

A alta estabilidade da caulinita nesse 

tipo de sistema, como demonstraram MOLLER & KLAMT (1983), 

provavelmente d mantida pelo nrvel de H4Si04 em soluçio, 

GOEDERT et ali i (1975). A presen�a marcante nesses solos de 

quartzo, o qual seria o fornecedor do ácido sil(cico, e a 

austncia de gibbsita, a qual nlo teria se formado por 

excesso de sílica no meio, parecem confirmar essa hipótese. 

A goethita � o dxido de ferro predominante 

nos solos de rochas básicas estudados na Amaz8nia. Além de 

estar presente na fra�lo sllte, figura-15, sua ocorrtncia i
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mais disseminada na fraçlo argila dos volumes pedológicos 

partículas estudados, onde ocorre como agregados de 

predominantemente subarredondadas e isodimensionais, 

como tambdm mostraram SCHWERTMANN & KAMPF (1985). 

Esses agregados 

vários microns, formados por 

podem atingir dilmetro de 

cristais de diferentes 

granulometrias, AMOURIC et ali 1 (1986), os quais podem 

se dispor lado a lado como mostra a fotomicrografia n. 9. 

MELFI et ali i (1979) confirmam o predomínio 

de goethita para solos sob clima mais dmido do norte do 

país, mineral que tambdm pode ocorrer com outras formas 

naquela regiio, KITAGAWA (1983), associando-se ou nio � 

hematita, BIGHAM et ali i (1978), BITOM (1988). 

A vermiculita identificada para o sistema 

pedológico da Região Norte, fotomicrografia n. 8, i 

alu■ inosa, EMBRAPA (1984), sendo que seu espaçamento de 1,2 

nm no aquecimento a 550
°

C indica, segundo BARNHISEL (1982), 

um alto grau de preenchimento por hidróxidos de alumínio. 

Esses polímeros de alum(nio, precipitados 

nos espa�os interfoliares do mineral, slo responsiveis, 

conforme MOLLER & KLAHT (1983), pela alta estabilidade 

dessa vermiculita em solos icidos e bem drenados. 

Os volumes pedológicos da regilo amazBnica 

contém um teor relativamente alto de quartzo principalmente 

na suas fra��es silte e areia, o qual foi identificado por 

todos os métodos empregados. 

A pol&mica em torno da origem desse mineral 
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em solos de rochas b,sicas d uma constante na literatura, 

QUEIROZ & KLAMT (1985), SINGER (1966), LIMA (1979), 

WILDING, SMECK & DREES (1982). 

A micromorfologia mostrou que a maior 

concentra�lo de quartzo se di no1 volume pedoldgico de 

superfície, representado pelo horizonte A, fotomicrografia 

n. 2, onde se apresenta em cristais subangulosos de 

diferentes granulometrias. 

Os volumes situados em· profundidade no 

sistema tambdm contim esse mineral, o qual se encontra em 

íntima associa,io com os agregados cauliníticos como se vf 

na fotomicrografia n. 7, obtida em M.E.V. Esse mineral foi 

identificado tambim na fra;io argila, mas somente em 

amostras após elimina;io do material silicatado, figura 18; 

esse fato concorda com uma cita�io de WILDING, SMECK e 

DREES (1982), na qual o quartzo nio i evidente na fra;io 

argila devido ao mascaramento pelos argila-minerais, 

geralmente os componentes principais. 

Com rela�lo � �onte do quartzo para esses 

solos, a predomin&ncia de formas subangulosas, aliada � 

possibilidade de uma sil icificaçio secundiria, LIMA (1979), 

QUEIROZ & KLAMT (1985), SINGER (1966), apontam para uma 

origem aut(gena desse mineral. Tal idiia i fortalecida pela

identifica�io do quartzo como mineral acessdrio nas rochas 

da região, como fez o DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUC�O 

MINERAL (1974b, 1977), o qual entretanto ocorre muito 
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disperso na rocha, não tendo sido identificado na limina de 

rocha observada nessa pesquisa. 

5.2.1.5. Dini■ica atual do sistema 

A utillza�ão dos métodos do ■ineral teste e 

da resina trocadora de tons mostrou as tend�ncias gerais do 

funcionamento atual do sistema pedológico da Regiio Norte. 

o mineral 

ver■ i cul ita ■acrosccSpica 

utilizado trata-se 

hidroxi-aluminosa r 

de 

BARNHISEL 

(1982), J' que a amostra testemunho, além de nio se fechar 

a 1,0 nm mesmo no aquecimento a 550
°

C, apresentou teor de 

alum(nio extra(do pelo método CBD relativamente elevado, 

HATTON et ali i (1987> r o que permite afirmar que trata-se 

de um mineral com bloqueio inter�oliar hidroxialu■inoso. 

Esse bloqueio se reflete nas caracter(sticas 

químicas do mineral testemunhar 

baixa deve ser considerada 

cuja CTC comparativamente 

como relativa para 

fllossilicato, J� que outras vermiculitas descritas na 

literatura apresentam CTC bem mais elevada r FELIX (1987). 

Além disso, o pico a 1,2 nm na amostra 

testemunho saturada com K+ a 25
°

C deve tratar-se de camada 

interestrati�icada tipo niica-clorita, a qual também vai 

influir no comportamento estrutural desse mineral quando 

introduzido no solo. 

Os resultados qu(micos obtidos com as 

resinas i&nicas caracterizam a solução do solo, BINKLEY 

(1984), a qual para o sistema pedológico considei�do



revelou alta mobilizaç:ão de cálcio magnésio .. 

principalmente no volume pedológico superficial (horizonte 

A>, sugerindo um ambiente geoquímica alcalino a neutro. 

As modificaç:8es estruturais do mineral teste 

instalado amostrado após um ano no solo foram 

relativamente semelhantes para todos os volumes pedológicos 

monitorados na região amaz&nica. 

Essas se tornaram mais 

evidentes nas amostras aq1Jecidas a 350 °C e 550ºt .- reveland<:> 

de maneira geral uma llcloritiza�ion dos minerais, com o 

aparecimento de picos a i .- 4 nm, que é o pico da clorita, 

BESOAIN (1985) .. 

Esse processo pode ser explicado levando-se 

em conta a riqueza do meio em magnésio, ion que teria 

penetrado entre as llminas de vermiculita estabilizando-as 

como uma camada bruc(tica, a qual não foi extraída mesmo, 

temperaturas elevadas. 

O bloqueio da vermlculita pelo alumínio, 

aliado � estabilizaçlc desse mineral pelas pontes de 

magnésio da camada bruc(tica, BARNHISEL (1982), são fatores 

que podem explicar a dr,stica reduçlo da CTC do miAeral 

teste instalado no sistema da Região Norte. 

Verifica-se pela figura 22 que o complexo 

sortivo do mineral teste foi preenchido predominantemente 

pelos íons cálcio e magnésio, fato que confirma o ambiente 

geoquímico definido pelos resultados obtidos com as resinas 
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cati&nicas. 

Pode-se dizer que a confrontaçio dos 

resultados químicos com a evoluçio mineraldgica da 

vermiculita revelou-se coerente para o sistema da regilo 

amaz&nica; resta entretanto definir o mecanismo geoqu(mico 

que controlaria a dinlmica atual da organizaçio 

mineraldgica da Regilo Norte. 

As bases para interpreta�io dos resultados 

obtidos ati agora com a utilizaçic de minerais teste, 

RANGER & ROBERT (1985), HATTON et ali i (1987>, FELIX (1987) 

e RIGHI et ali i (no prelo), tem se apoiado no trabalho 

experimental de ROBERT et alii (1979): em um meio ,cido e 

co■plexante (podzoliza�io) a vermiculita seria submetida a 

um processo de desestabilizaçlc, com sua CTC 

progressivamente saturada com magn,sio por acumulaçio 

relativa. Em um aeio ,cido nio coaplexante, o alumínio 

tenderia a se acumular entre 

formando vermiculita hidroxialuminosa. 

llminas do mineral, 

Mas para o caso dessa pesquisa a vermiculita 

inicial (testemunho) Já era aluminosa, o que torna mais 

complexa a interpreta�io, podendo inclusive mascarar a 

caracteriza�lo de um meio geoqu(mico ,cido nlo complexante, 

caso esse ocorresse" 

Entretanto, a riqueza da solu,ic do solo em 

magn,sio e cilcio, aliada �s características de satura,ic 
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relativa da vermicul ita ,. invalidam 
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� desestabiliza;la 

aquela hipótese, 

parecendo mais coerente a idiia de se estar frente a um 

meio ,e ido com maior tendtncia � coaplexa�io do que� uma 

acid61 ise simples ., ROBERT et ali i (1979>. 

Os teores relativamente elevados do carbono 

orglnico encontrados para as camadas superficiais dos solos 

da regilo podem talvez reforçar essa hipdtese, sendo que 

uma maior disponibilidade de compostos orglnicos 

favoreceria a forma�io de complexos organo minerais, HARTER 

( 1982) .. 

Entretanto nlo se trata de uma afirma,io de 

que esteja ocorrendo podzol iza�lo nos volumes da irea, mas 

sim de uma tend.ncia que estaria atualmente favorecendo 

esse processo .. 

5.3. Região Sul: apresentação dos resultados 

Pela figura 3 e tabela i v&-se que a irea de 

estudo ao sul do país localiza-se na regilo de Londrina, no 

Paran, ., onde o clima � subtropical dmido, com temperatura e 

pluviosidade midias anuais de 22,5 ºC e 1615 mm. O relevo i

do tipo planalto ,. sustentado por basaltos mesozóicos; a 

vegeta�io natural ia floresta tropical. 

5.3.1 .. Os solos da topossequincia 

Na figura 7 tem-se a lo�aliza�lo dos solos 
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estudados na Regilo Sul. No Aptndice 1 esti a descriçlo 

morfológica completa para esses solos. 

o perf' i 1 da parte mais alta da 

topossequ�ncia, AS, figura 27, mostra homogeneidade 

morfológica; esti em relevo suave ondulado e sob irea em 

pousio com capim. ! um solo profundo, acentuadamente 

drenado, onde foi possível se separar os horizontes Ap, AB 

e Bw .. 

o horizonte Ap, com apenas 5 cm de 

espessura, se caracteriza por uma estrutura�lo fraca e 

grumosa; sua colora�lo d bruno avermelhada escura a seco e 

Terra Roxo 

Loto11010 Aclco Estruturado SOio Litólico 

(AS) (IS) CCS) 

Prof. Ap o 

Cem) 
o -- - -ÂÍ 

AS 
40 A3 

. ·. : .·· 
:"\ ·• -.:. 

80 
:• .. : ·.-. 81 : : . \ .·:. .. .. 
·.·: .:•·-

Bw C2 ...... • 

120 .. : ..... . . . .. .. . . . . . . 
. · ... : .

160 :.·.·· :,� . . .

:'.:,.:.. Bt2 
:=· .. = ::·. 
: , ....

Figura 27. Cortes esquem�t icos dos perfis AS, BS e CS. 

a dmido, e esti separado do horizonte seguinte, o AB, por

uma transi�lo bem vis(vel e plana. 

o horizonte AB mant,m a cor de se•J 
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antecessor r mas mostra uma estrutura mais resistente e de 

maior tamanho (blocos), que parece imprimir nessa porçlc do 

solo um aspecto adensado" 

À partir da profundidade de 45 cm inicia-se 

o horizonte Bw r o qual i homogtneo e se estende ati no 

mínimo 200 cm de profundidade. Sua coloraçio i vermelho 

escura e a estrutura se desfaz em granular com aspecto 

ap,dico in situ. Trata-se, a n(vel de campo, de um solo com 

horizonte B latossdlico <B dxico), podendo-se classifici-lo 

como um Latossolo Roxo, OLIVEIRA e MENK (1984>.0s 

Latossolos Roxos slo comuns nas ireas de rochas b�sicas do 

sul do Brasil, LEMOS (1976), DEMATT! <1973). O perfil 

descrito nessa pesquisa tem características morfológicas e 

ambientais semelhantes �s apresentadas por aqueles solos, 

inclusive quanto � presença de camada adensada nos 

horizontes superficiais, SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E 

CONSERVAÇ�O DE SOLOS <1984). 

O solo em BS (figura 17), situado na porçio 

média da encosta em relevo ondulado e sob cobertura de mata 

natural, apresenta maior diversidade de horizontes 

minerais ; esses estio recobertos por uma camada de liteira 

(horizonte orglnico) de 4 cm de espessura, de cor escura e 

composta de mistura de fragmentos vegetais em est,sios 

variados de decomposi�io. Uma transiçio abrupta separa essa 

camada do horizonte mineral Ai, de cor bruno avermelhada 

escura e estrutura em grumos. 



O horizonte seguinte, A3, de mesma cor P 

consist&ncia fri�vel, Ji apresenta estruturaçlo composta de 

blocos e granular , separado do horizonte 81 por transi�lo 

gradual .. 

No hor i zc>nt e 81 nota-se mudança da 

consist&ncla e da cor para vermelho escura, mantendo-se 

entretanto 

sobreposto .. 

a mesma estrutura�lo do horizonte a 

O horizonte Bti começa a partir dos 90cm de 

profundidade, caracterizado por estrutura�lo mais 

desenvolvida e prism,tica, aldm de cerosidade abundante, 

permitindo classific,-lo como o diagndstico desse solo, 

sendo um B te}-d:ural ou B arg (1 ico, CAMARGO et ali i ( 1.987), 

e o solo como uma Terra Roxa Estruturada. 

Apds transiç;lo gradual, a paFtir da 

PFofundidade de 150 cm, entretanto, nota-se uma mudan�a na 

cor PFedominante paFa bFuno escura, com mosqueado amarelo 

laranja; além disso ,. a estrutura se torna mac: i ç: <":\ 

desfazendo-se em blocos, mantendo contudo a cerosidade 

forte e abundante; admite-se que a oscilaçlo do lençol 

fre,tico influenciou nas características desse horizont� 

mais PFofundo. Características morfoldgicas como estrutura 

pr-ismática, cero�. idade cor, aliadas à pos i ç:ão 

topográfica, sio parlmetros de campo diagndsticos ·da Terra 

Roxa Estr-uturada, solo semelhante ao da presente pesquisa e 

que também ocorre em grandes ireas do sul do pa(s ,. DEMATT!, 

(1973), SERVIÇ�O NACIONAL DE LEVANTAMENTO E CONSERVAçr..o DE 
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SOLOS (1984>r MONIZ & OLIVEIRA (1974), PEDRO et ali i 

(1976). 

Na parte inferior da encosta, em relevo 

ondulado e sob cobertura remanescente da mata natural est, 

o perfil CS (figura 27), o qual repres�nta um solo raso com

sequfncia de horizontes Al r Ci e C2. 

o horizonte superficial r com 30 cm de 

espessurar apresenta cor bruno avermelhada escura a seco e 

a dmido r estrutura em grumos e conslsttncla friivel; alguns 

fragmentos de rocha básica encontram-se dispersos nesse 

horizonte. 

Uma transi�io clara separa esse horizonte 

das camadas inferiores de alteritar subdividida em 

horizontes Cl e C2. O Cl, uma aloterlta com espessura de 

70 cm, mostra colora�io amarelo avermelhada em seus 

fragmentos de rocha em decomposiçio, os quais encontram-se 

intercaladüs por um material de cor bruno avermelhada 

escura, com estrutura composta de blocos e grlnulos. Após 

uma transiçio irregular tem-se o horizonte C2, uma 

isalterlta de basalto, de cores bruno clara e amarelo 

avermelhada. A estrutura�io d maci�a. mas encontra-se 

fraturada subverticalmente, por onde penetram faixas de 

material friivel. Encontram-se ndcleos de rocha bisica 

intacta ao longo dessas camadas de alterita, os quais vio 

se soldando e aumentando em volume com a profundidade, ati 

provavelmente formar a massa de rocha intaçta . Esse solo 
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pode ser classificado no campo como um Litdlico de rocha 

básica. Em ,reas de topografia acentuada pode ocorrer esse 

tipo de solo, independentemente da rocha subjacente; em 

ireas de rochas bisicas, os solos litdlicos podem abranger 

solos com horizonte A diretamente sobre a rocha até solos 
1 

com horizonte B pouco desenvolvido, com presen�a ou nio de 

horizonte C, GALHEGO & ESPINDOLA (1979), SERVIÇO NACIONAL 

DE LEVANTAMENTO E CONSEf�VA,��O DE SOL.OS ( 1984), DEMATT� 

(1973). Os solos desctitos nessa pesquisa, desse modo, 

fazem parte dessa classe de solos. 

5.3.2" Caracterfsticas �fsicas dos solos 

Os resultados das análises f(sicas feitas 

para os solos da Regiio Sul estio na tabela 7. 

A nio ser para o horizonte Ai do perfil CS, 

onde a granulometria acusou um teor de 4% em cascalho, os 

outros dois solos, representados pelos perfis AS e BS, 

mostraram predomínio da TFSA ao longo de seus horizontes. 

Os teores de areia total para os solos 

mostraram-se relativamente baixos, variando de 3 a 6% para 

o perfil AS e de 5 a 7% para o BS; somente o perfil CS 

apresentou teor de areia total pouco maior que 10%. Tambdm 

para a subfra�io argila esse solo se destacou dos demais, 

com um teor no horizonte Ai de 53¾" 

Para os outros dois solos, os teores de 

argila sempre foram superiores a 70%, nio mostrando 
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Tabela 7. Resulhdos para as anal ists físicas dos .solos dll: Reg iao Sul 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORIZONTES CASCALHOS AREIA SILTE ARGILA TEXTURA ARGILA GF Ds 
------------------ ------------------------ EN 

AGUA 
Siabolo Prof. grossa aedia fina 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIII ---------------- % -------------------------

Ap t-5
5-45

Bw 45-2H+

Ai t-25
A3 25-6t
81 60-9t
Bti 93-150
Bt2 i5t-24t+

Ai i-3t
Ci 3t-i0t
C2 1H-13t+

• 

• 

• 

e 

• 

e 

• 

• 

Latossolo Roxo (perfil AS) 

1 1 2 16 Bt rato.arg. 
i 2 21 76 ato.arg, 
i 3 it 84 111to.arg. 

Terra Roxa Estruturada (perfil BS) 

• i 5 16 78 ato.arg. 
1 1 4 21 73 ato.arg. 
• 1 4 19 76 ato.arg. 
i i 3 16 79 1to.arg. 
2 2 3 16 77 ato.arg • 

Solo Litolico (perfil CS) 

2 s 7 38 53 argila 

--------
% ---- g/ca3 

27 66 1,29 

3 96 1,14 
1 99 1,t4 

3 96 1,23 
e itt 1,23 

17 78 1,25 
3 96 i,43 

1 99 i,47 

33 38 i,23 

-------------------------------------------�------------------------------------------------

Gf: grau de floculacao;Os: densidade do solo ; ato. arg. : auito argiloso 
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entretanto grandes varia�5es ao longo do perfil. Altos 

teores de argila, geralmente acima de 50%, tem sido também 

encontrados para os solos de rochas b,slcas profundos e bem 

drenados da regilo; entretanto, para o horizonte A de solos 

litdlicos, o percentual dessa subfraçlo i bem variivel, 

DEMATTÊ (1973), SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E 

CONSERVAÇ�O DE SOLOS (1984). 

A classe textural foi predominantemente 

multo argilosa, a nlo ser, novamente, para o perfil CS, com 

classe argila. Também para os solos da Regilo Sul o 

gradiente textural não representou 

relacionadas ao tipo de solo, mantendo-se no valor i,0 

tanto para o solo com horizonte B textural como para o solo 

com horizonte B latossdlico. 

Também para a Regiio Sul foram feitas as curvas de 

isoteores para areia, silte e argila, figura 28. Verificou

se que: a> a areia aumenta em dire;lo Jusante; b) o silte 

aumenta·� Jusante e em direçlo aos horizontes de superf(cie 

do solo de sopé, e c) a argila diminui � Jusante e em 

direçlo �s camadas superficiais do sopd da encosta. 

A floculaçlo do horizonte Ai do perfil CS 

mostrou-se relativamente baixa, 38%, enquanto que para os 

dois outros solos esse parlmetro de maneira geral aumentou 

em direçlo aos horizontes mais profundos. 

A densidade do solo para o perfil AS passou 

de 1,29 g/cm3 no horizonte Ai para 1,04 g/cm3 no B2, o que 
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est, de acordo com as caracterrsticas morfoldgicas desse 

m 

[ 

Sl.TE(%) 
[ 

ARGILA(%) 
[ 

1,21(,n 

Figura 28. Curvas de isoteores de areia, silte e argila 

para a vertente da Regilo Sul 

solo, que apresenta material mais poroso em profundidade. 

Tamb�m para o perfil BS os resultados refletem as condi,�es 

do perfil, onde a densidade do solo de 1,23 g/cm3 em 

superfrcie atinge i,47 g/cm3 no horizonte Bt22, o qual, por 

estar provavelmente influenciado por oscila�aes do lençol 

freático, desenvol ve•J mac iç:a 
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consequentemente mais densa. 

Fez-se também, dentro da caracteriza;lo 

física dos solos 7 um estudo dos componentes da liteira 

do solo sob mata da Regi•o Sul, figura 29. 

MATERIAL 

FINO 

t<2mml 

Figura 29. Oistribui�io dos componentes da liteira da 
Regi io Sul 

Nota-se que predomina o material fino <menor 

que 2 mm> r com 61¾. Uma fra�io nlo identificada na liteira 

da Regiio Norte constitui-se no material indiferenciável 

(maior que 2 mm>r no qual r apesar do tamanho, nio d 

possível se separar galhos, folhas ou raízes, devido ao 

est�gio de decomposi;lo; na liteira da Regilo Sul esse 

componente vem em segundo lugar com 13¾r seguido de perto 

(12¾) pelo teor de galhos. Os fragment6s organo minerais 



representam 7% do total da liteira, 

mesmo quando somadas, folhas 

sendo que as 

con1pr idas + 
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folhas, 

folhas 

arredondadas, nao atingem mais de 6¾. As rarzes, como na 

liteira estio em dltimo lugar em 

1 percentual, cont 1% .. 

5.3.3. Características químicas dos solos 

Os resultados químicos obtidos para os solos 

da Região Sul estio nas tabelas 8 e 9 .

Inicialmente, observando-se os dados 

químicos do complexo sortlvo da tabela 8, nota-se que para 

o Latossolo Roxo situado no topo da vertente os teores de 

cálcio para os horizontes superficiais variam de 2,53 

(horizonte Ap) a 3,60 eqmg/i00g solo (horizonte AB>, sendo 

que em profundidade (horizonte B dxico) o teor cai para 

0 ,82 eqmg .. 

O teor de magnisio no horizonte superficial 

atinge 0,82 eqmg, decrescendo em profundidade a 0,13 

eqmg/1009 no horizonte B dxico. Os teores de sddio se 

mostram relativamente baixos ao longo da topossequancia; no 

topo da encosta tem-se um teor de 0,09 eqmg ao longo de 

todo o perfil do solo. O potássio de maneira geral mostra 

teores abaixo de 0,5 eqmg ao longo de toda a sequancia de 

solos, a não ser para o horizonte Ap do solo da parte alta 

da vertente, o qual atinge 0,87 eqmg/1009 solo; entretanto 

ern1 prof'undidade os teores nio ultrapassam 0,04 eqmg. 
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A somatória de bases (valor S) apresenta o 

Tabela 8 .  Resultados para as analises químicas do complexo sortivo dos solos da Regiao Sul 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORIZONTES 
------ ----

Simb. Prof. 

COMPLEXO SORTIVO VALOR 
---------------------------------------------------------------------------

Ca++ Hg++ K+ Na+ Valor S <H+) + Al+++ CTC 7 V 

--------- -------------------------------------------------------------------------------------

cm ---------- eqmg/100g solo -------------- % 

Latossolo Roxo (perfil AS) 

Ap t-5 2,53 0,82 t,87 0,09 4,31 6,1 10,41 41,40 

AB 5-45 3,60 t,12 0,04 0,10 3,86 6,1 9,96 38,75 

Bw 45-200+ 0,82 0,13 0,03 0,09 1,07 6,4 7,47 14,32 

Terra Roxa Estruturada (perfil BS) 

Ai t-25 14,72 0,74 0,17 0,09 15,72 2,1 17,82 88,22 

A3 25-6t 17,92 0,65 0,28 0,10 18,95 4,5 23,45 80,81 

B1 60-9t 17,61 t,77 t,tb t,12 18,56 4,t 22,56 82,26 

Bti 90-150 15,23 0,74 0,07 0,99 16,13 3,6 19,73 81,75 

Bt2 150-240+ 16,69 0,92 0,08 0,08 17,77 3,7 21,47 82,77 

Solo Litolico (perfil CS) 

Ai t-39 8.60 2.03 t,12 0,09 it.84 3,i 13,94 77,76 

Ci 39-100 3.54 1.39 t,97 0,16 5.16 1,2 6,36 81,13 

C2 109-130+ 3.t3 1.57 t,t9 0,13 4.82 1,2 6,02 8t,t7 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Valor s: somatoria de bases 

CTC 7: capacidade de troca de cations a pH 7 

VALOR V: porcentagem de saturaçao de bases 
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menor valor para o solo situado no topo da encosta, 

variando de 4,31 em superfície a 1,07 eqmg/1009 solo no 

horizonte B 6xico. 

A acidez potencial, praticamente constante 

para o Lato�solo Roxo, com valores em torno de 6 eqmg/100 g 

solo. 

A CTC do solo do topo da encosta apresenta 

os valores mais baixos de toda a topossequtncia, indo de 

10,41 eqmg em superfície para 7,47 eqmg/1009 solo em 

profundidade (horizonte 8 6xico). 

Tambiru o percentual de satura�lo em bases d 

menor para o Latossolo Roxo, diminuindo bastante em 

profundidade; de 41,40% em superfície chega a 14,32% no 

horizonte Bw" 

Para o solo de meia encosta situado sob mata 

natural, nota-se um aumento significativo nos teores de 

cilcio, o qual varia de 14,72 eqmg no horizonte Ai a 17,92 

eqmg/1009 no horizonte A3, sendo que em profundidade os 

valores permanecem elevados, com 16,69 eqmg/1009 solo no 

horizonte Bt2. JJ o magndsio mostra valores de 0,65 a 0,74 

eqmg nos horizontes superficiais (Ai e A3>, notando-se um 

incremento no horizonte Bt2, onde esse elemento chega a 

0,92 eqmg/1009 solo. O pot,ssio na irea sob mata i mais 

rico nos horizontes superficiais (varia�lo de 0,17 a 0,28 

eqmg/1009), sendo que em profundidade seus teores vão de 

0,06 a 0,08 eqmg. - Os teores de s6dio variam pouco ao longo 
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da Terra Roxa Estruturada situada sob mata natural, com 

0,09 eqmg em superf(cie, um ligeiro aumento atd 0,12 eqmg 

no horizonte B1, mas voltando a 0,09 eqmg/1009 solo em 

profundidade. 

O solo sob mata apresenta o maior status em 

bases de todos os solos da sequlncia, com valor S variando 

de 15,72 eqmg (horizonte Ai) ati um máximo de 18,95 eqmg no 

horizonte A3u 

A acidez potencial para o solo de meia 

encosta é variável; iniciando-se com 2,1 eqmg no horizonte 

Ai, sofre uma duplica�io nos horizontes mldios, decaindo em 

seguida para valores em torno de 3,6 eqmg/100 g solo no 

horizonte arg(lico. 

A CTC do solo sob mata da meia encosta 

apresenta os maiores valores da topossequlncia, os quais 

se iniciam em superfície com 17,82 eqmg, aumentando para 

teores em torno de 23 eqmg nos horizontes médios e decaindo 

em seguida no horizonte arg(lico para aproximadamente 21 

eqmg/100 g solo. 

Tambim a satura�lo em bases (valor V) , 

maior para a Terra Roxa Estruturada, em rela�io aos demais 

solos da sequlncia, com um percentual máximo de 88,22% em 

superfície, decrescendo em profundidade para valores 

próximos a 81%. 

Para o solo litdlico situado no sopd da 

encosta constata-se um teor mediano de c,lcio para o 

horizonte Ai ( 8,60 eqmg/1009 solo) quando comparado com 
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os outros dois solos; entretanto, ao se atingir os 

horizontes C, o teor decresce atd 3,03 eqmg/1009 solo. O 

magnésio atinde valor de 2,03 eqmg no horizonte 

superficial; em profundidade, nas camadas de alteritar 

apesar de uma diminuiçlo no teor, esse elemento ainda 

mantém valores relativamente elevados quando comparados com 

os demais solos da sequtncia (1,39 no horizonte C1 e 1,57 

eqmg no C2>. Para o pot,ssio nota-se uma dimlnuiçlo dos 

teores em profundidade, partindo de 0,12 eqmg no Ai e 

decaindo para 0,07 e 0,09 eqmg nas camadas C. O sddio se 

mostra mais representativo nas alteritas do Litossolo C 

0.13 e 0,16 eqmg ) em compara;io aos demais solos; em 

superfície o teor desse elemento concorda com os outros 

dois solos, com valor de 0,09 eqmg/1009 solo. 

O solo de sopd da encosta da Regiio Sul 

mostra valores medianos em termos de soma de bases, em 

compara�io com os demais solos da sequlncia: 10,84 eqmg em 

superfície, 

horizonte C2. 

decrescendo para 4,82 eqmg/1009 solo no 

A acidez potencial para esse solo litdlico 

diminui em profundidade, partindo de 3,1 eqmg/ 100 g solo 

no horizonte Ai e chegando a i,2 eqmg nos horizontes C. 

A CTC está em torno de 14 eqmg em 

superfície, decrescendo para valores em torno de 6 eqmg/100 

g solo em profundidade. 

A satura�lo em bases para o solo de sopd de 
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encosta, com 77,76% em superfície, sofre pequeno acr,scimo 

em profundidade, chegando a percentuais em torno de 80%. 

Na tabela 9 estio os resultados de pH, 

elementos orglnicos totais e estoques de carbono. 

Para o pH em KCl, nota-se que para os solos 

de topo e meia encosta os valores oscilam entre 4,1 e 4,6. 

Para o Latossolo Roxo, situado no topo da vertente, nota-se 

uma tendtncia de aumento do pH em KCl em profundidade, 

partindo de 4,1 em superfície e chegando a 4,4 no horizonte 

Bw. Para a Terra Roxa Estruturada de meia encosta n�o se 

notam varia�5es marcantes do pHKCl ao longo do perfil, o 

qual se inicia em 4,5 em superfície, sofre uma reduçlo para 

4,2 no horizonte A3, mas depois se mantém em profundidade 

em torno de 4,5. O solo litólico de sopf de encosta 

apresenta os maiores valores de pH em KCl, mostrando 5,i em 

superfície e 5,4 no horizonte C1, decrescendo entretanto 

para 4,4 no C2. 

Usando-se a classificaçlo de Scheffer e 

Schachtschabel, FASSBENDER (1984) os solos de topo e meia 

encosta sio enquadrados como fortemente icidos com relaçlo 

medianamente icido. 

sendo o litossolo classificado como 

Para o pH em igua todos os solos da Regiio 

Sul mostram valores acima de 5,0. Entretanto pode-se 

separar os solos de topo e meia encosta, com pH em igua 

igual ou menor que 5,5 ao longo de seus horizontes, do solo 

de sopi de encosta com pH acima de inclusive chegando 
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Tabela 9 • Resultados do pff e analises quiaicas tohis para os solos da Regiao Sul 

---------------·-------------------------------------------------------------------------

HORIZONTES pH 
------------------ --------

Si111bolo Prof', KCl H20 

CII 

Ap 9-5 4,1 5,3 
5-45 4,3 5,2 

Bw 45-2tt+ 4,4 5,2

1\1 t-25 4,5 5,4 
A3 25-69 4,2 5,3 
81 61-9t 4,6 5,5 
BU 9t-15t 4,5 5,3 
Bt2 i5t-24t+ 4,4 5,6 

Ai t-3t 5,1 5,8 
Ci 3t-itt 5,4 6,6 
C2 1ti-13t+ 4,4 5,4 

6. ptl: pH KCl - pH H20
Dst densidade do solo

.611H CARBONO tUTROSENIO Ds ESTOU OE CARBONO 

por ac11111ulado 
horizonte 

------------------- ----------

-------- % -------- g/c1113 ---- ton /ha -----

Latossolo Roxo (perfil AS> 

-1,2 2,16 t,16 i,29 13,93 13,93 
-t,9 i,7i t,17 1,14 77,52 91,45 

-e,s t,9t t,t7 1,t-4 145,98 236,53 

Terra Roxa Estruturada (perfil BS) 

-9,9 2,t5 t.17 1,23 63,t4 63,t4 

-1,i i,st i,16 1,23 64,57 127,bi 

-t,9 t,91 t,it i,25 34,12 161,17 
-t,8 t,76 t,i9 1,43 65,21 226,94 
-i,2 t,93 t,12 1,47 123,t4 349,98 

Solo Litolico (perfil CS) 

-t,7 4,63 t,21 1,21 166,68 166,68 
-1,2 t,87 t,14 
-1,t t,st t,1t 

---------------
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o horizonte Ci a pH 6 r 6 ■ Usando-se a classifica�lo de Troug

<FASSBENDER,1984) para pH em ,gua r os solos de topo e meia 

encosta enquadram-se como muito ,cidos, e o litdlico como 

possuindo acidez fraca a média. 

Como para a Regilo Norte fez-•e as curvas de 

isovalores para algumas características químicas 

selecionadas da Regilo Sul, figura 30. 

Observa-se que para a soma de bases (valor 

S) e CTC a pH 7 as tendlncias slo semelhantes ao longo da

cobertura pedológica, isto d, as curvas de maiores valores 

concentram-se em profundidade na meia encosta. 

interessante destacar a distribuiçio 

mixima bimodal ao longo do solo da meia encosta para as 

duas características mencionadas. 

Para o pH em ,gua a tendlncia observada d um 

aumento do valor dessa característica em direçlo jusante da 

encosta r com o valor mínimo em profundidade para o solo de 

topou 

J' o pH em KCl apesar de se notar a mesma 

tend&ncia de aumento� Jusante, o valor mínimo se encontra 

na superfície do solo de topo de encosta. 

Para o carbono total r alirn das dosagens por 

horizonte, fizeram-se as curvas sistem,ticas para os tres 

solos da Regilo Sul, figura 31. 

Observa-�e inicialmente que para o Latossolo 

Roxo a diminui�lo do percentual de carbono em profundidade 
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m 

[ 

[ 

[ 

pH KCI [ 

1,2 Km 

Figura 30. Curvas de isovalores para a soma de bases (S> r

CTC a pH 7, pH em ,sua e pH em KCl para a 

a vertente da Regllo Sul 
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nio i muito significativa, pois o teor ds 2¾ nos primeiros 

10 centímetros diminui para aproximadamente 1,8¾ nos 20 

centímetros seguintes, sendo que atd os 100 centímetros de 

profundidade mantem-se em torno de 1% de carbono; a partir 

daí, ati a profundidade de 200 centímetros o per�entual 

oscila em torno de 0,7%. 

Ji a Terra Roxa Estruturada mostra um teor 

relativamente elevado nos primeiros 10 centímetros, 4,7¾ de 

carbono, o qual decresce quase� metade nos 20 centímetros 

seguintes. A partir dos 30 centímetros at� aproximadamente 

150 cent (metros de profundidade, nota-se um decrdscimo 

gradual do percentual do carbono, observando-se em seguidav 

ati a profundidade de 200 centímetros uma tendtncia de 

aumento no teor até um miximo de 1,1¾ de 190 a 200 

cent (metros de profundidade. 

O solo Litólico, situado no sopi da encosta 

apresenta o maior teor de carbono nos primeiros 10 

centímetros, 4,85¾, o qual cai para 4,3% de 10 a 20 

centímetros, mantendo-se em 2,85% na profundidade de 20 a 

40, para em seguida sofrer um decréscimo gradual ati 

atingir 0,45% aos 100 centímetros de proft..md idade. 

O c,lculo do estoque de carbono foi feito 

por horizonte e por acumula�io no solo como um todo. 

Considerando-se o Latossolo Roxo e a Terra Roxa Estruturada 

obtem-se uma mddia de 293,25 ton/ha de carbono para os 

solos profundos da Região Sul, sendo q1Je a Terra Rm:a 
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Figura 31. Oistribui�io em profundidade e estoque acumulado 

de carbono para os solos da Região Sul 
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Estruturada mostrou-se como o solo com maior reserva desse 

elemento. 

O solo Litólico, apesar do estoque ter sido 

calculado apenas para o horizonte A r mostrou uma reserva 

razoável de carbono r 166 r 68 ton/ha. 

Usando-se as curvas r pode-se inferir o 

estoque acumulado de carbono em qualquer profundidade; para 

o Latossolo Roxo r por exemplo, a 60 cm de profundidade tem

se um estoque acumulado de aproximadamente 110 ton/ha. 

5.3.4. Mineralogia 

Como feito para a Regiio Norte, neste (tem 

mostram-se os resultados da mineralogia obtidos com a 

difração de raios X e microscopias ótica e eletr6nica. 

5.3.4.1" Di�ratoaetria de raios X 

A fração argila dos solos após 

desferrifica�ão e tambim após concentra�ão de óxidos de 

ferro foi estudada neste ítem. Tambim o silte natural, 

assim como a alterita do solo do sopé da encosta foram 

observados por esse método. 

Alterita 

A figura 32 mostra os difratogramas do 

horizonte Ci, no qual a caulinita apresenta os picos 

representativos (0,72 nm e 0 r 35 nm> r os quais desaparecem 
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com aquecimento a 550 ºe. Tamb�m a gibbsita pode ser 

identificada nessa figurar com picos a 0 r 48 nm e 0,43 nmr 

0,36nm 

1,10nm 

IO 20 30 28 

Figura 32. Difratogramas de raios X da fra�lo argila 

da alterita <horizonte C> do solo litdlico 

da Região Sul 

que se tornam instáveis a partir da temperatura de 350 �e. 

Um terceiro provável mineral identificado i 

a vermiculita, cujo pico a 1,42 nm, entretanto, é imóvel 

mesmo saturado com magn,sio e glicolado; somente o 

aquecimento a 550
°

C deslocou o espa�amento daquele mineral 
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para i v i0 nm. 

Sil te 

A figura 33 mostra o difratograma obtido 

para a fra�io silte natural, sem extraglo de ferro. 

o,ssnm 

0,25nm 

IO 20 40 28 

Figura 33. Difratograma de raios X para a fra�io silte 

natural do horizonte Bt da Regilo Sul 

Identificaram-se a caulinita (0,71 e 0,35 

nm>, gibbsita (0,49 e 0,42 nm), quartzo (0,33 nm) e 

hematita (0,27 e 0,25 nm>" 

Solos 

Os difratogramas de argila desferrificada 

confeccionados para o horizonte argílico da Terra Roxa 

Estruturada de meia encosta da Regilo Sul eitio na figura 
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34n 

Predomina a caulinita a 0,72 nm e 0,36 nm 

(desestabilizando-se a 550
°

C), gibbsita a 0,48 nm e 0,44 nm 

(desaparecendo a 350 ºC> e tambim provave 1 n1ent e a 

ver■ iculita, a qual mostra um pico a 1,47 nm (tratada com 

potissio e gl icolaçio), que se desloca para 1,17 nm nos 

aquecimentos .. 

0,72mi 

IO 20 

Mg++ glicol 

30 28 

Figura 34. Difratogramas de raios X da fra�lo argila 

desferrificada do horizonte Bt da Região 

Sul. 
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O horizonte subsuperficial 

Roxo de topo de encosta, o B latossdlico

do Latossolo 

(figura 35), 

1,47nm 0,73nm 

1,19nm 

IO 

0,48nm 

0,43nm 

20 

0,35nm 

Mg ++ glicol 

K+ 550
°
C 

30 28 

Figura 35. Oifratogramas de �aios X da fra�lo argila 

desferrificada do horizonte Bw da Regilo Sul 

mostra em termos gerais a mesma mineralogia dos demais 

solos da sequlncia, apenas com diferen;as nas amplitudes 

dos picos de caulinita e vermiculita, além de uma maior 

imobilidade no espa�amento desse dltimo mineral, cujo pico 
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persiste a 1 r 47 nm sob satura�lo com potissslo, magndsio €

glicola�lo, deslocando-se a 1,19 nm somente com aquecimento 

a 550
°

C .. 

Nos horizontes superficiais dos solos da 

Regilo Sul a mineralogia tamb,m est� representada por 

caulinita r gibbsita e veraiculita. 

A fraçlo argila apds concentraçlo de dxidos 

de ferro mostrou, para os horizontes B textura] (Bt> e B 

latossdlico (Bw> a mesma composiçlo mineraldgica, figura 

36, representada pelos picos da heaatita a 0,27 e 0,25 nm. 

0,25nm 

0,27nm 

Bw 

Bt 

40 28 

Figura 36. Difratogramas de raios X da fra�lo argila apds 

concentra;lo de dxidos de ferro para os 

horizontes Bt e Bw da Regilo Sul. 

5.3.4.2. Microscopia dtica 

A rocha 
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A llmina de rocha da Regiio Sul mostra uma 

composi�lo caracterizada por plagiocisio e piroxtnio como 

minerais essenciais F como acessórios ocorrem minerais 

opacosr um mineral cor de mel �s vezes ferruglnizado e um 

produto de altera�lo provavelmente hldrotermal de cor cinza 

amarelada. 

Essa rocha d holocri�talina, com _grios 

subeuidricos e textura subof(tica fina. Os plagioclisios r

presentes na forma de ripas e com geruina�lo caracterrstica, 

estio fraturados na direção basal dos cristais; ao longo 

dessas fraturas observa-se um preenchimento por material de 

cor amarelada, provavelmente argiloso e de origem 

hidrotermal. Tamb,rn os minerais opacos, com contornos 

irregulares e reentrancias, estio parcialmente penetrados 

por produtos de altera�lo hidrotermal. 

A alterita 

transi�ão 

Na Região 

rocha-solo para 

Sul foi possrvel estudar 

um perfil situado no sopd 

a 

da 

encosta (perfil CS>; nesse perfil as alteritas estio 

representadas atrav�s dos horizontes C dos solos. 

A llmina do horizonte C2, o mais profundo 

nesse solo, mostra aspectos interessantes da altera�lo 

intemp�rica das rochas bisicas na região. A estrutura 

original da rocha encontra-se ainda preservada, observando-

se pseudomorfos de plagioclisio mantidos 

microcristalina de cor esbranqui�ada; 

por gibbsita 

os piroxlnios-
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encontram-se quase totalmente ferruginizados, exibindo 

cores vermelho escuras características .Grlos de minerais 

opacos xenom6rficos estio dispersos pela llmina. Canais e 

fissuras incipientes cortam todos os materiais 

llmina. 

dessa 

No horizonte Ci desse solo de sopi da 

encosta r a ferruginiza�lo se torna mais intensa, nlo sendo 

mais possível se reconhecer os piroxtnios pela sua forma 

original. Entretanto r os pseudomorfos de plagiocl,sio ainda 

permitem identificar a forma inicial desse mineral, a qual 

� mantida agora pela cristalizaçlo de caulinita em agulhas 

ou na forma radial, �s vezes dispostas perpendicularmente 

ao maior eixo do antigo mineral (fotomicrografia n. 4). 

Minerais opacos ocorrem dispersos pela llmina, a qual i 

cortada por grandes canais �s vezes tamb�m preenchidos por 

produtos de altera�lo intemp�rica. 

Os solos 

No solo litdlico da Regilo Sul hi uma 

mudan�a abrupta no perfil quando se passa das camadas de 

alterita (horizonte C) para o horizonte A: a estrutura da 

rocha subjacente desaparece completamente, passando a 

predominar um material de cor vermelho 

principalmente argiloso. Pequenos cristais de quartzo 

subangulosos estio dispersos na matriz S, assim como alguns 

grlos de minerais opacos xenomdrflcos. A distribui,lo 
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relativa pode ser classificada como plásmica . Quanto aos 

vazios, observou-se que de um lado da llmina a presen�a de 

uma raiz parece ter condicionado a forma►ão de canais 

longos e largos r os quais parecem estar se iniciando a 

partir da estrutura bloldgica ali presente. Na outra parte 

da llmina notam-se r sob aumento médio, 1 o predomínio de 

poros aplainados irregulares (CURI et alii,1985). O plasma 

vermelho escuro apresenta-se isótico, devido à 

ferruginiza�io marcante, com uma microestrutura densa. Nio 

se observaram estruturas associadas . 

O perfil da meia encosta da Regiio Sul (BS> 

apresenta em profundidade um horizonte B textural 

caracter iz.,\do pela cor predominantemente vermelha. o

esqueleto est� representado por grios de minerais opacos 

xenomórficos e de granulometria variada, além de pequenos 

cristais de quartzo subanguloso dispersos na matriz S. A 

distribui;io relativa d porfirogrlnica e os vazios são 

basicamente fissuras ou fendas que se interconectam, �s 

vezes através de clmaras; em certos locais essas fendas se 

alargam formando canais, que também estio unidos ao sistema 

de poros do horizonte. Algumas cavidades também �oram 

observadas .. 

O plasma se mostra contínuo e de cor 

vermelha; é isótico. A microestrutura é densa, podendo 

localmente se observar blocos separados por fissuras. A 

�ei�io pedológica predominante sio os revestimentos 

argilosos, observando-se também nddulos ferruginosos 
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subarredondados de cor vermelho escura. Os revestimentos 

argilosos ou cutis estio disseminados por toda a limlna, 

concentrando-se localmente nas paredes dos vazios e �• 

vezes preenchendo-os totalmente; em certos locais como o da 

fotomicrografia n. 5, pode-se observar cutis internamente 

diferenciados, em camadas finas sobrepostas (microlitos), a 

que atesta o mecanismo de movimenta;lo e ac•.ímulo 

progressivo das característica t (pica de 

horizontes B texturais ou argílicos, como mostram ESWARAN

(1972), FEDOROFF & ESWARAN (1985). 

O horizonte de superfrcie desse solo, o Ai, 

mostra uma organiza�lo bastante diferenciada. A cor dos 

agregados � vermelho escura. Pequenos grios s�bangulosos de 

quartzo e minerais opacos encontram-se dispersos na matriz 

C' 
�-> • A porosidade i importante nesse horizonte, perf'azendo 

mais de 50¾ em termos de área na limina. Sio de dois tipos: 

os mais representativos slo os poros de empilhamento 

composto <CURI et ali i, 1985), de for-mas irr-egulares e 

tamanhos variados, que separam os agregados estruturais; em 

segundo lugar tem-se os vazios intrapedais, representados 

PDF por-os aplainados, q1Je cortam cada unidade 

micr-oestr-utural de um lado a outr-o. 

Quanto ao plasma, este est� organizado em 

peds vermelho-escuros de formas ar-redondadas, ovóides ou 

circulares, de contornos nítidos e separados uns dos outros 

pelos amplos poros de empilhamento, fotomicrografia n. 6 
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A n(vel macroscdplco, de campo, essa estrutura�lo foi 

classificada como grumosa, sendo sua origem mais provável a 

biológica, FEDOROFF, N.<*>· A estrutura pl,smica d isdtica. 

Como estruturas associadas Identificaram-se alguns 

revestimentos 

estruturais. 

argilosos em torno dos microagregados 

Para o perfil situado no topo do relevo 

(AS), notou-se, para o horizonte de profundidade 82 uma 

coloração vermelho escura. O esqueleto i representado por 

pequenos grãos subangulosos de minerais opacos e raros 

cristais de quartzo. A distribui�lo relativa seria 

porfirogr&nica; entretanto a dominlncia absoluta do plasma 

em detrimento do esqueleto permite classific,-la como uma 

distribui�lo plásmica , CHAUVEL, A. <•>. O alto percentual 

de vazios (}50¾?>, representados por poros de empilhamento 

composto, confirma a alta porosidade deste horizonte 

constatada no campo. O plasma, de cor vermelho escura, est, 

organizado em micro-peds arredondados que se coalescem, 

mostrando estrutura plismica isdtica; essas fei�5es slo 

caracter(stlcas para latossolos, GONÇALVES (1987), CARDOSO 

DE LIMA & ESWARAN (1987). Nlo se identificaram estruturas 

associadas. 

Para o horizonte de superfície desse solo, a 

cor vermelho escura predomina. Pequenos grãos de quartzo e 

opacos subangulosos estio disseminados na matriz, a qual 

* FEDOROFF, N. (Institut National Agronomique/Grignon/

France) Comunica�lo pessoal, 1989 
* CHAUVEL, A. (INPA/Manaus> Comunica�lo pessoal, 1989
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pela sua abundlncla permite classificar a dlstribui�lo 

relativa entre gr•os e plasma como sendo do tipo 

pl,smica. A porosidade d mantida por poros de empilhamento r

notando-se tamb•m canais longos e interconectados. O plasma 

vermelho escuro • isdtico e descontínuo. Nddulos 

ferruginosos arredondados e raros revestimentos argilosos 

�oram observados como estruturas associadas. 

5.3.4.3ff Hicroscopia eletr&nica 

Para a Regi•o Sul foram observadas amostras 

de solos r da rocha intacta e de um fragmento de rocha 

básica alterada situado no horizonte C do solo de sopi ds 

encosta .. 

A rocha 

Amostras de rocha da Região Sul foram 

observadas em M.E.V. Apesar de macroscopicamente parecerem 

intactas ,. a microscopia eletr&nica revelou processos 

de a 1 t eraç:ão nessas rochas. Alguns cristais de 

plagioclásio r por exemplo r mostram fraturas basais bem 

desenvolvidas ,.

faces .. 

alim de figuras de dissolu�ão em suas 

O piroxenio r outro importante componente 

mineraldgico dessa rocha ,. tambim Já mostra aspectos de 

intemperismo ,. revelando processos de altera�ão química ao 

longo de seus planos de clivagem. A caracteriza�ão desses 

min�rais foi confirmada pela microan,Hise- química .. 
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O córtex de alteraGio 

A passagem da rocha considerada 

macroscopicamente intacta, de cor cinza escura e maciça, 

para um material de consist&ncia fri�vel e cor amarela 
1 

(córtex de alteraçlo ), pode tambdm se dar como nos f�cies 

nem bolas" da Regilo Norte, de maneira brusca, no espaço de 

alguns centímetros, figura 37. 

córtex de local do omostraoem

-.�·72:�!1 mtocto � l 
1cm 

•I

Figura 37 . Esquema de um fragmento de rocha básica da 

Regilo Sul mostrando a camada intemperizada 

Ccdrtex de alteraçlo> em contato com a rocha 

intacta" 

Amostras desse cdrtex de alteraçlo foram 

estudados em M.E.V., revelando uma paragtnese de caulinita 

e gibsita, com predomínio do primeiro mineral. 

O tamanho extremamente reduzido da caulinta, 

entretanto, nlo permite a observaçlo individualizada dos 

cristais fundamentais, os quais se organizam-em agregados 
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cristalinos de apar�ncia maci;a. 

A gibbsita � outro mineral im�ortante desse 

córtex de altera;lo, o qual se apresenta como grandes e bem 

desenvolvidos cristais prismáticos de base hexagonal, 

fotomicrografia n. 10. Nessa foto o cristal de gibbsita se 

mostra seccionado pelos planos basais de clivagem, 

revelando um avan�ado estigio de intemperiza;lo f(sica. 

Uma fei�ão interessante observada para o 

córtex de altera,ão das rochas bisicas da Regilo Sul foi 

uma dlstribui�ão de ubolasu com dilmetro midio de i micron 

e composi�lo química predominantemente ferr(fera, �s vezes 

também com alum(nio associado. Tal fei;lo nlo foi poss(vel 

classificar mineralogicamente, a qual parece também ter 

sido observada por ESCHENBRENNER (1988) em M.E.V., que 

denominou-a produto ferruginoso nlo identificado. 

A alterita 

Na Região Sul, a existtncia de um solo 

litdlico no sopi da encosta permitiu a amostragem das 

alteritas (horizontes C) desse solo, material importante 

para se estudar a transição rocha-solo. O prosseguimento do 

intemperismo mineralógico nesse material leva� forma;io de 

interessantes fei�ões observadas ao microscópio eletrônico. 

Podem-se observar complexos arranjos 

mineralógicos de alta porosidade, cujas estruturas slo 

mantidas por um material de composi�lo sílico-aluminosa, �s 

vezes recoberto por ferro. Trata-se de organiza�ões em 
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nbox-work" r provavelmente resultantes do processo de 

alteraçio de plagioclislo. Como sugerido pelos estudos de 

microscopia dtica, o plagiocl�sio pode se alterar, na 

profundidade do horizonte C, em gibbsita ou caulinita, essa 

dltima , mostrando-se geralmente em grandes agregados 

cristalinos de estrutura maciça. 

o quartzo Já se torna mais comum na 

alterita, tendo sido observado em M.E.V. no horizonte C do 

solo litólico .. 

Os solos 

t n:\nsm i ssão (M.E.T.) 

da 

foi 

microscopia 

poss(vel 

eletr8nica de 

a i dent i f i caç:lo 

morfológica de alguns minerais presentes nos solos da 

Região Sul, aliada � sua caracterização química. 

A caulinita, dependendo de sua orienta�io em 

relaçio � direção do corte da limina, pode-se apresentar 

ora como hexágonos de granulometria vari,vel e coloração 

mais clara, ora como prismas de cor cinza escura. O óxido 

de ferro se mostra como cristais isolados opacos ou em 

agregados. Alguns cristais cdbicos de titinlo tambdm são 

identificáveis. Na figura 38 tem-se a microanilise qu(mica 

global para o horizonte B textura] da Terra 

Estruturada da Regilo Sul. 

Aldm dos altos teores em ferro e oxigfnio 

(relativos a-os <SNidos de ferro), e do sil(cio e alumfoic> 
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(caulinita>, notam-se alguns picos de pot,sslo, c,lcio, 

bismuto. cloro, titlnio e mangants . 

o Fe 

Si 

AI 

Figura 38. Microanálise do horizonte B textural da 

Região Sul 
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Para o horizonte dxico do Latossolo Roxo da 

Regilo Sul pode-se avaliar a lmport&ncia da porosidade, 

mantida gra�as ao arranjo entre os cristais hexagonais de 

caulinita e os micro-agregados cristalinos de goethlta, 

( fotomicrografia n. 11). 

Apesar de nlo detectada nos difratogramas de 

raios X, provavelmente devido, segundo OIXON <1982), �s 

suas características estruturais desordenadas e curvas, 

identificou-se a haloisita no horizonte superficial do solo 

de sopi da encosta da Regiio Sul, fotomicrografia n. 12. 

Esse mineral apresenta arranjo estrutural 

complexo, mas i poss(vel reconhecer na foto organizaç5es 

tubulares. nas quais as llminas se disp5em de forma 

conc�ntrica. t possível observar virias 
ll 

organiza�io das lAminas, as quais se mostram dispostas como 

llpacotes
n 

laminares alongados e retilíneos, passando por 

uma fase levemente curva, até o fechamento completo das 

llminas na forma de c(rculos conc�ntricos. 

químicos 

5.3.5. Dinàmica atual dos solos: resultados 

experimentais 

dos 

5.3.5.1. Minerais teste 

Na tabela 10 

a. Caracteriza�ão química

mostram-se os resultados 

minerais teste instalados na Região 
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Tabela itResultados das analises qui1icas dos 1inerais teste instalados na Regiao Sul, 
apos u1 ano no solo ( referente as epocas seca e chuvosa acu■uladas) 

-------------------------------------------------

COMPLEXO SORTIVO e HOR. PROF. pH 
INSTAL. -----------------------

Ca++ ffg++ Na+ K+ H+ Al+++ CTC 

---------------------------------------------------------------------------------------

CI 
---------eq19/10091aterial --------------------------- %

AB 
Bw 

Ai 
A3 
Bti 
Bt2 

Ai 
Ci 

20 
160 

10 
60 

100 
200 

7,2 
7,3 

7,4 
7,5 
7,3 
7,1 

15 7,3 
80 7,8 

TESTEMUNHO 7,3 
(1ineral inicial) 

0,43 
8,74 

4,29 
0,60 
1,28 
1,44 

3,03 
2,34 

i,97 

Latossolo Roxo (perfil AS) 

21.19 0.14 
28.67 0.10 

e.ea

t.04
t.41
e.57

Terra Roxa Estruturada (perfil BS) 

24.51 t.13 0.45 
19.56 0.12 0.07 
26.79 t.14 0.05 
26.78 e.10 t.06

Solo Litolico (perfil CS) 

23.79 t.13
21.87 0.12 

44,33 e,12 

e.ea

t.31

0,05 

0.42 
0.29 
0.30 
0.46 

0.36 
0.46 

e,21 

e.e2

e.e5

e.02
0.02
e.01
0.t4

t.07

t.t4

e,e3 

22.21 e.ea

30.17 ••• 7 

29.82 e.12
20.66 0.07 
28.57 e.e9
28.88 e.e?

27.46 e.e6
25.14 e.ea

46,71 t,11 

----------------------------------------------------------------------- - -----------------------------

HOR. : horizonte de instala.ao do mineral teste 
PROF.INSTAL.:profundidade de instalatao do 1ineral teste 
CTC:capacidade de troca de cations 
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Sul do Brasil; como na Região Norte essas narmadilhasn

permaneceram por um ano no solo, sofrendo os efeitos de uma 

estação seca e uma estação chuvosa acumuladas. Os 

resultados obtidos para o testemunho (mineral inicial) são 

repetidos na parte inferior da tabela por conveni�ncia na 

apresenta�lo dos resultados. 

Destaca-se a diminui�lo, pela metade, da 

CTC para o mineral teste instalado, a diminui�lo do 

magnésio adsorvido, tambim por um fator de dois, e o 

aumento relativo do hldroglnio retido pelas vermiculitas, o 

qual, em m�dia, dobrou para todos os solos da sequfncia. 

Quanto aos outros elementos, o c,lcio 

mostrou comportamento variável, tendo empobrecido nos 

sítios de troca dos minerais teste instalados no solo de 

topo da encosta (latossolo Roxo); para a Terra Roxa 

Estruturada da meia encosta, esse c�tion foi bastante � 

retido no horizonte Ai, tendo entretanto empobrecido no 

complexo de troca dos horizontes mais profundos. O sddio, o 

potássio, o alumínio e o carbono total nio mostraram 

varia�!es marcantes em comparaçlo com o mineral inicial, o 

mesmo acontecendo com o pH em água. A figura 39 procura 

evidenciar esses resultados. 

Para as vermiculitas instaladas nos solos da 

Região Sul determinou-se tambim ferro, alumínio e silício, 

usando-se os métodos de MEHRA e JACKSON (1960) e TAMURA 

(1957), tabela 11. 
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Para os dois mitodos de extraçio e para os 

dois solos estudados constatou-se uma pequena diminui�io de 

ferro e silício adsorvidos nos sítios de troca dos 

minerais teste com rela�io ao testemunho. Tal fato nio se 

40 

20 

10 

Mntrol AB 8w 

� Mq++

• eo++

D tE (No+, K+, H•, At+++) 

AI AS Btl Bt2 
lnlclOI I l20anl ll60cml, ,llO<:ml l60a1i IDOQ-ri (200cm), 

(testel'IUlhol Latouolo Roxo Terra Roxo Estrutwodo 

AI CI 
, U5anl fl0cml1
Solo Utólico 

Figura 39. Varia�ão da CTC e dos principais cátions 

adsorvidos nos minerais teste instalados na 

Regiio Sul, em relação ao testemunho 

1 verificou com o alumínio extraído pelo método de MEHRA e 

JACKSON (1960) r o qual se manteve percentual 

relativamente estável, sendo que para o alumínio extraído 

pelo mdtodo de TAMURA (1957) houve uma ligeira redução 

quanto ao mineral Inicial. Entretanto essas varia�ões não 



devem ser encaradas como significativas. 

Tabela 11. Resultados das dosagens co1ple1entares• de ferro, alu1inio 
e silicio para as ver1iculitas (testeaunho e ■inerais teste) 
instaladas e■ alguns solos da Regiao Sul 

------------------·--- , ___________________________ 

HORIZ. 

PROF. ---------tletodo CBD ------- --------Ketodo Tricitrato

Fe Al Si Fe Al Si 
--------------------------------------------

-
---------------------------

CI 
---------- X ---------------------------

Solo Litolico 

Ai 15 t,6t 9,42 9,16 t,22 9,12 t,45 
Ci se t,59 t,43 t,16 t,22 t,12 t,48 

Terra Roxa Estruturada 

Ai it t,82 t,52 t,12 t,22 t,13 t,44 
A3 6t t,63 t,51 t,19 t,26 0,14 t,55 
Bt1 100 0,66 0,43 0,16 t,24 0,13 9,46 
Btê 200 0,71 0,49 0,15 0,24 0,13 0,47 

Testeaunho 0,74 t,50 0,20 0,30 0,H t,64 

*: usando-se os 1etodos citrato-bicarbonato-ditionito (CBD) de 
KEHRA &JACKSON <1960) e tricitrato de sodio, de TAKURA <1957) 

b. Caracterização mineraldgica
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Na figura 40 tem-se os difratogramas obtidos 

para os minerais teste instalados na Regiio Sul; por 

convenitncia para compara�lo repetiu-se os difratogramas do 

mineral inic ial (testemunho) .. 

Para a Regi�o Sulr alim do horizonte B 

latossdlico de topo e dos horizontes Ai e Bt2 da Terra Roxa 

Estruturada de encostar monitorou-se tamb�m o solo litdlico 
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através de seus horizontes Ai e Ci. Entretanto, 

LATOSSOLO 
ROXO 

horizonte ew 

''K:nm 

}
�oe 

'·"""' 

1(+550"C 

5 10 

29 
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. 
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1,ffllffl
. 

1,!151111

�

<·.· . 

. . . .
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J 
�9••9licol 

... ,. 
2ffll 

5 .· .10 
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horizonte 8t2 

·---

1,55nm 

-l,44nm 

57···· 

29 

SOLO LllÚ.ICO 

hortzont. Al 

1,4111111 

1t2S-c 
}�

""' 

· 
-i,31nm
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. 
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28
.
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.d 

Figura 40. Difratogramas de ralos X das vermlculitas 

instâladas na R��ião Sul ,, em comparaç:ão 
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ao mineral inicial (testemunho) 

para o horizonte B latossdlico e para os horizontes do 

solo litólico não foi poss(vel se obter resultados dos 

tratamentos com Mg++ e glicola�lo, devido� problemas de 

falta de material r J' que a necessidade de repetiçlo de 

algumas an,lises qu(micas consumiu parte do 

destinado para observa�lo aos raios X. 

material 

Inicialmente, para o horizonte B latossólico 

da Regilo Sul, Ji se notam variaç�es no tratamento com K+ a 

25 •e em compara�lo ao testemunho, no qual os picos se 

encontram a 1,52 nm e l r 38 nm. Apesar de nlo se ter os 

tratamentos com Mg++, os aquecimentos possibilitaram a 

v i sua 1 i zação de outras modifica,�es estruturais nos 

minerais instalados; a 350 ºC um pico a 1,49 nm se manteve ,.

sendo que o fec:hament o da maior parte das l�mini:\S do 

mineral se deu a 1,33 nm. Mesmo a 550 ºe permaneceu um 

pequeno pico a i,52 nm, a maior parte das l�minas se 

fechando a 1,26 nm. 

Para a Terra Roxa Estruturada o horizonte B

textural nlo imprimiu variaçlo no mineral teste tratado com 

K+ a 25 ºC e Mg++, em rela�lo ao testemunho; mesmo na 

glicolaç:lo a , variação de espa,amento de 1,47 nm 

(testemunho> para i,44 nm nesse solo parece nlo ser 

significativa. Entretanto, os aquecimentos mostraram 

na persisttncia de um pico a 1,4 nm, 

acompanhando picos a 1,17 nm (a 350 ºe> e a 1,09 nm (a 550°

e>. Para o horizonte superficial dessa Terra
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Estruturada da Regilo Sul a saturaçlo com K+ a 25 ºe Ji 

mostrou deslocamento para picos a i,47 nm e i,28 nm. Na 

saturaçlo com Mg++ nlo se detectou varlaçlo, sendo que na 

glicolaçlo um pequeno deslocamento do pico de 1,47 nm 

(testemunho) para 1,42 nm nesse horizonte parece nlo ser 

significativo. No aquecimento a 350 ºe dois picos bem 

marcantes a 1,47 nm e i,22 nm se diferenciam do espaçamento 

a 1,26 nm do testemunho para esse tratamento. E a 550 ºe, 

apesar do espaçamento praticamente semelhante ao testemunho 

a i,17 nm, nota-se um pequeno pico diferenciador a i,31 nm. 

Para o solo Litdlico de sopi da encosta 

nota-se que os minerais teste instalados no horizonte Ai • 

com K+ a 25 ºC nlo sofreram modificaçlc saturados 

estrutural em rela�lo ao mineral inicial. Já 

aquecimentos denotaram mudan�as: picos dnicos a 1,38 nm ( a 

350 ºe) e i,22 nm ( a 550
°

C > mostram um provável bloqueio 

que impediu o mineral de se fechar a 1,1 nm como aconteceu 

para o testemunho em ambas as temperaturas. 

Para o horizonte C1 desse solo, o tratamento 

com K+ a 25 ºe revelou um pico dnico a i,47 nm. O 

aquecimento 

representativo 

a 350 ºC mostrou dois picos: um 

nm, 

mais 

uma 

diferencia�io bem marcante com rela;lo ao testemunho (pico 

a 1�16 nm). J' a 550 ºe nlo houve variaçlo com relaçlo ao 

testemunho. 

Os resultados obtidos estio esquematizados 



na figur-a 41 .. 
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Figura 41. Comportamento dos picos principais dos minerais 

feste Instalados nos diver-sos horizontes dos 



171 

solos da Reglao Sul 

5.3.5.2. Resina trocadora de (ons 

Para as resinas catibnicas instaladas 

na Regiao Sul e analisadas apds extra;la com HCl 0,05 N 

1 

(para Ca++, Mg++ e K+) e KCl CH+ e Al+++) os resultados 

estão na tabela 12. 

Tabela 12. Resultados das dosagens qui1icas para as resinas cationicas 
instaladas na Regiao Sul, apos um ano no solo 
extracao co■ HCl e,es N para Ca, Kg e K, e KCl para H e AI 

-------------------- ----------------------------------

HORIZ. PROF. Ca++ Kg++ K+ H+ Al+++ 
--------- ---------------------- -------------

CI ------------------eq1g/1t0g ■ateria!---------

Latossolo Roxo (AS) 

AB 20 0,20 0,10 0,30 2,30 1,26 
Bw 160 0,07 1,01 t,14 1,42 e,s2 

Terra Roxa Estruturada CBS> 

Ai 2t t,13 e,e6 2,es t,90 e,20 
Bti itt e,e1 3,21 e,14 e,86 e,32 

Solo Litolico (CS) 

Ci 0,14 0,14 e,01 e,76 0,17 

----------------------------------------------

Para os tres solos da sequtncia, nota-se 

uma maior "circula�io" de hidrostnio, o qual d mobilizado 

de maneira descendente na seguinte ordem, para os solos 

estudados: latossolo Roxo>Terra Roxa Est rut 1Jrada )Sol o 

Lit<Sl ico. Nota-se para a Terra Ro>ta Estruturada uma 
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mobiliza�lo relativamente alta do potissio (2,05 eqmg/ 

1009 material) em superfície, assim como o masndsio (3,21 

eqmg) em profundidade. O alumínio no horizonte AB do 

Latossolo Roxo, assim como o magnislo no horizonte dxico 

do mesmo solo apresentaram teores acima de 1 eqmg. Para os 

demais horizontes, as quantidades dos citions adsorvidos 

pelas resinas foram sempre inferiores a 1 eqmg/1009 

material. 

5.4. Região Sul= discussão 

5.4.1. O sistema pedoldgico da Região Sul 

As características ambientais onde se 

insere o sistema pedológico da Regilo Sul podem ser vistas 

na tabela 1. Para essa regilo foram definidos seis volumes 

pedológicos, os quais serio descritos a seguir. 

5.4.1.1. Macro e 

mor�oldgica dos volumes pedoldgicos 

. . -

m1cro-organ1zaçao 

Na figura 42 se encontra a disposiçlo dos 

volumes pedológicos ao longo da encosta da Regi�o Sul. 

Para essa ,rea as organizaçaes pedoldgicas 

representadas pelos horizontes B textura] e B latossdlico, 

dividem a predominlncia em volume no sistema como um todo. 

a> Horizonte B latossdlico

O volume latossdlico ocupa a maior parte da 
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Figura 42. Organiza�lo pedológica ao longo da vertente 
da Região S1.11 

cobertura pedológica de topo da encosta, 

mapeada de 150 cm. Mostra-se friável com cor vermelho 

escura (10 R 3/6) e estr1.1tura�lo micro-granular com aspecto 

de maci�a porosa in situ. Está sotoposto por t r ans i ç:I<:> 

gradual somente ao volume superficial, o qual ser, definido 

O volume representado pelo horizonte B 

latossdlico é bastante homogtneor o que é característico 

dos materiais latossdlicos� VOLKOFF <1984-1985). 
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A micromorfologia revelou para esse volume 

um plasma caracterizado por micro-peds 

arredondados coalescentes, como tambim observaram CARDOSO 

DE LIMA & ESWARAN (1987); estio separados entre si por um 

alto percentual de 'poros de empilhamento composto. Grlos de 

opacos subangulosos e raros cristais de quartzo constituem 

o esqueleto, definindo uma dlstrlbui�lo relativa pl�smica

(CHAUVEL,A. *>, devida � dominlncia quase absoluta da massa 

argilosa sobre o esqueleto. 

Fei�5es pedoldgicas nlo foram identificadas 

nesse volume pedológico, talvez devido ao mascaramento por 

óxidos de ferro, BREWER (1976). 

b) Horizonte B textura}

O outro volume de igual import&ncia ao 

anteriormente descrito para o sistema do sul está 

representado pelo horizonte 8 textura), o qual se disp5e 

predominantemente em profundidade na meia encosta. Está 

separado do volume superior por transi�lo difusa e

sobreposto ao volume inferior por transi�lo gradual. 

Sua cor & vermelho escura (10 R 3/6), 

apresentando macroscopicamente estrutura 

predominante e cerosidade forte. 

* CHAUVEL, A.(INPA/Manaus) Comunica�lo pessoal, 1989
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A mlcromorfologia mostra um plasma 

isdtico contínuo, mas recortado por fissuras e fendas que 

se unem através de cimaras. O esqueleto d representativo 

com cristais dispersos de quartzo subanguloso e opacos 

xenomdrficos. As estruturas asssociadas slo marcantes, 

tendo sido observados nódulos ferruginosos arredondados 

vermelho escuros e cutls de vazios na forma de microlitas, 

fotomicrografia n. que slo indicativos claros de 

movimenta;lo e acdmulo progressivo de argilas, FEOOROFF e 

ESWARAN (1985). 

e) Horizonte A

O terceiro volume pedológico em importincia 

da Região Sul d o horizonte A, o qual ocorre em superfície 

ao longo de toda a encosta, com espessura média em torno de 

50 cm. 

Mostra colora�lo uniforme bruno avermelhada 

escura (2,5 YR 3/3) e estrutura�lo em grumos arredondados, 

fotomicrografia n. 6 ,  característico de retrabalhamento 

biológico, FEOOROFF,N. <*>. No sopd da encosta esse volume 

se enriquece de blocos e fragmentos de rochas básicas 

intemperizadas, originados provavelmente das alteritas que 

se encontram prdximas � superfície. 

A micromorfologia revelou um plasma isdtico 

descontínuo, com micropeds arredondados de 

* FEOOROFF, N. (Institut National Agronomique/Grignon
France> Comunica�lo pessoal,1989 

origem 
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biológica. O esqueleto possui pequenos e poucos grlos de 

quartzo subanguloso e opacos subarredondados, fato que, 

segundo SUGUIO <1973), 

retrabalhamento incipiente. 

d uma poss(vel evidtncia 

A porosidade I é alta, com vazios 

de 

de 

empilhamento, �s vezes aplainados. Estruturas associadas 

como nddulos arredondados e raros cutls só foram 

identificados na por,io de topo da encosta desse volume, 

provavelmente devido ao mascaramento pelos óxidos de ferro 

ao longo da encosta, BREWER (1976). 

d) Horizonte C

No sopé da encosta, sotoposto ao horizonte A 

e dele separado por transi,io clara encontra-se o volume 

pedológico representado pelo horizonte e. ! um volume 

contínuo mas de estrutura;io complexa, formado por 

fragmentos arredondados e coalescentes, com exfolia�ão 

esferoidal, tendendo � uma estrutura;io maci;a em 

profundidade, com cor amarelo-avermelhada (7,5 YR 6/6). 

Ocorrem intercala;5es de material friivel com estrutura em 

blocos e colora�io bruno avermelhada escura <2,5 YR 3/4), o 

qual parece representar o início da pedoplasma;io, processo 

descrito por FEDOROFF et ali i (1985) para outros materiais. 

Esse volume i na verdade a alterita da rocha 

b,sica dessa regiio, concordando com GONÇALVES (1987), que 

também trabalhou com esse tipo de material, para o qual a 
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micromorfologla mostrou processos de pseudomorfismo na 

alteraçlo intempdrica, e incipitncia na formaçlo de vazios 

e plasma. 

e) Camada coa mosquea■ento

Uma camada com mosqueamento situada em 

profundidade na meia encosta foi separada como um outro 

volume pedológico, devido às suas características 

macroscópicas singulares de cor bruno escura (7,5 YR 3/4) e 

mosqueado amarelo-laranja (10 YR 8/8), além de sua 

estrutura�lo com aspecto maciço e quebradiço. 

colora�lo 

como de 

Pela rnicrornorfologia, fora as diferen�as de 

devidas aos processos descritos por BOUMA (1983) 

oscila�io do lençol freitico, as outras 

características sio semelhantes ao horizonte 8 textural. 

f) Liteira

O dltimo volume definido para a Regilo Sul 

est� representado pela liteira (horizonte orglnico), que 

ocorre ao longo da meia encosta e se sobrep5e, em contato 

abrupto, ao volume do horizonte A. Tem espessura de apenas 

4 cm e colora;io escura, com predomínio absoluto de uma 

material fino ((2mm> em sua composi�lo, o qual apresenta 

percentual de 61¼ em peso. 

5.4.1.2. Rela�ão entre os volumes 

pedológicos e a evolu�ão geomorfoldgica 

Com base nas observa�5es de BOULET et alii 
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(1982), e com o apoio da geomorfologia, � possível se fazer 

algumas inferlncias Iniciais sobre o sistema pedoldgico da 

Regi ão Sul. 

O relevo local, caracterizado por planaltos 

entr·emeados por formas ondu 1 adas, MAACK < i 981 > ,1 mostra

topos que constituem testemunhos de uma antiga superfície 

de aplainamento esculpida, segundo LIMA (1979), ao final do 

Terciário e início do Quaternário; esse peneplano era 

mantido, segundo VOLKOFF (1984-1985) por uma cobertura 

latossdlica muito evoluída, a qual foi dissecada pelo 

entalhe dos rios, iniciando a forma�lo de solos com 

horizonte B textura] nas encostas, como mostra SANCHEZ 

( j_ 981 ) , para outras áreas tropicais, prc>cesso esse: 

desencadeado pelo fluxo lateral da água, o qual, segundo 

MONIZ & BUOL (1982) origina uma estrutura�ão mais 

desenvolvida a partir da coalesc�ncia da estrutura micro

granular dos latossolos. 

A disposiç:ão espac ia 1 dos vol ume.'s 

pedológicos da Regiio Sul pode ser usada, segundo LUCAS 

(1989) para confirmar essa evolução geomorfoldgica, onde o 

antigo plat6 

pedológica do 

latossó1ico, remane�»cent e 

topo da vertente está sendo 

na cobertura 

paulatinamente 

substituído na encosta por um material com estrutura;ão 

mais desenvolvida (horizonte B textura]), a qual entretanto 

ainda � relativamente pouco representativa em termos do 

sistema como um todo, ocupando apenas a meia encosta da 



i79 

cobertura pedológica. 

! inevit,vel a comparaçlo desse volume 

estruturado com o correspondente da Regilo Norte, o qual, 

naquela ,rea, ocupa toda a parte mddia e inferior da 

encosta, J' inclusive "invadindo" a parte de topo da 

cobertura pedológica daquela regilo. 

A proximidade da superfície do volume de 

alterita, além da maior espessura do horizonte A da Regilo 

Sul, tamb4m podem ser considerados como ind(cios, com base 

nas afirma�5es de BIRKELAND (1974>, de que o sistema da 

Região Sul esti num estigio evolutivo inferior em 

compara�lo ao sistema amaz6nico. 

Assim, também para a Regilo Sul admite-se a 

hipótese do sistema estar em transformaçlo, LUCAS (1989), 

com a substitui�lo progressiva do volume latossdlico por 

um material mais estruturado, representado pelo horizonte B 

textura}, atravds do mecanismo de regressio das encostas, 

como mostraram SOUBIES & CHAUVEL (1984-1985) para sistemas 

semelhantes. 

5.4.1.3. Varia�ão das características Tísicas 

e químicas no sistema pedoldgico 

A figura 28 mostra o comportamento dos 

teores de areia, silte e argila ao longo do sistema 

pedológico da Regilo Sul. Nota-se uma distribuiçlo gradual, 

na qual as invagina�5es caracter(sticas dessas lsolinhas se 

sucedem de maneira regular, sem zonas de acdmulo ou de 

empobrecimento localizados ao longo da encosta. 
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As curvas de isoteores para as tres 

subfra�5es mostram coerincia com os volumes pedoldgicos 

definidos, ou seja: os maiores teores de argila r e 

consequentemente os menores percentuais de silte e areia r

estio localizados no volume latossdlico, o que d devido 

certamente ao avan�ado estigio intempdrico desse material 

pedológico, como colocado pelo SERVIÇO NACIONAL DE 

LEVANTAMENTO E CONSERVAÇ�O DE SOLOS (1984) e LIMA (1979). 

� medida que se desce na encosta observa-se 

um aumento nos teores de silte e areia, ao mesmo tempo que 

diminuem os percentuais de argila. Isso pode ser explicado 

pelo fato de que no sopf da encosta os processos 

pedogenéticos estão incipientes, com a presen�a de 

alteritas e aus&ncia de horizontes B, fato que segundo 

GONÇALVES (1987) e o SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E 

CONSERVAÇ�O DE SOLOS (1984), condicionam um baixo teor de 

argila e percentuais mais elevados de areia e silte. 

LUCAS (1989) constatou um padrlo semelhante 

para o comportamento das curvas de isoteores de argila de 

um sistema pedoldgico da regllo amaz8nica, atribuindo a 

essa fei�lo uma das evidências de um sistema de 

transforma�lo de um material latossdlico no topo da encosta 

para um material podzolizado situado no sopé. 

A densidade do solo mostrou-se com valor 

uniforme ao longo do volume superficial (horizonte A), com 

1,2 g/cm3. Sua diminui��º vertical relativa na cobertura 
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explicada 

descontínuo 

pelo 

do com maior porosidade e 

latossóllco al r presente. Ji o aumento vertical 

em profundidade no volume da encosta 

provavelmente devido ao material mais estruturado e denso 

do horizonte B textural. 

As curvas de isoteores confeccionadas para 

as características químicas selecionadas da Reglio Sul 

parecem indicar que a matéria orglnica tem uma influtncia 

relativa, principalmente nos teores de bases e CTC dos 

volumes pedoldgicos estudados, sendo tamb,m relevante o 

papel do ambiente intemp�rico. 

Observando-se a figura 3i e confrontando-a 

com as isolinhas das características qu(micas, nota-se que: 

i. para o volume pedológico representado pelo horizonte B

textural, observa-se que o percentual de carbono orglnico, 

apesar de uma queda gradual em profundidade, ainda mantém 

percentuais da ordem de 1% a 2 metros; essa matéria 

org&nica, aliada a um ambiente lixiviante menos agressivo i 

provavelmente a responsável pelos altos valores da CTC e do 

valor S ao longo desse volume pedológico, como explicaram 

GOLLEY et ali i (1978) e MARTINS (1987); 2. para o volume 

latossdl ica, apesar da manuten�lo de um razoivel teor de 

carbono orglnico mesmo em profundidade, a CTC e a soma de 

bases apresentam os menores valores do sistema da Regilo 

Sul; isto pode ser talvez explicado pela preponder&ncia da 

agressividade intemp,rica dos ambientes oxídicos, como 

mostrou BIRKELANO (1974), sobre a capacidade de reten�io 
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dos compostos orglnicos, devido , uma alta taxa de 

lixivia�lo dos cátions básicos que acontece nesse tipo de 

solo� 

O decrdscimo gradual do pH em ,sua e KCl em 

dire�lo Jusante do sistema explicar-se-la tambdm pelas 

caracterfsticas geoqu(micas dos ambientes pedoldgicos do 

sistema, a saber r mais agressivo e lixiviante na cobertura 

de topo, e com tendtnciade uma maior concentra�lo em 

c,tions b�sicos nos volumes Inferiores da sequ�ncia, devido 

� proximidade do material de origem e menor grau evolutivo 

do material pedoldgico, como exemplificou HALL (1984) para 

solos semelhantes. 
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Entretanto r o papel da matéria orginica 

como lnfluenciadora das características qu(micas na Regilo 

Sul , também importante, como mostram os valores 

relativamente altos de estoque de carbono acumulado desse 

elemento ao longo dos volumes pedoldgicos dessa ,rea. 

5.4.i.4. Mineralogia da cobertura 

pedológica 

Para a Regilo Sul a observa�lo em M.E.U. de 

uma amostra de rocha considerada macroscopicamente como 

"intacta", Ji mostrou sinais de altera�lo intempérica, como 

figuras de dissolu�lo e neo-forma�lo de argila-minerais nas 

faces de cristais de plagiocl,sios e nos planos de 

clivagem de piroxtnios, ROISENBERG et ali i (1984). 

O prosseguimento da internperiza�lo desses 

minerais, bem visível nas camadas de alterita, mostrou que 

o pseudo■or�is■o é o mecanismo principal, GLASMANN e 

SIMONSON (1985). No horizonte Ci da alterita pode-se 

observar a substitui�lo isomdrflca do plagioclisio 

caulinita radial e/ou acicular, fotornicrografia n. 4. 

pela 

Também a gibbsita microcristalina 

pseudornorfisa o plagiocl,sio, corno acontece no horizonte 

C2 da alterita da Regilo Sul, ao passo que o piroxfnlo é

predominantemente substituído por uma massa ferruginosa de 

cor vermelha. 

Estruturas em "box-work" s(llco-alurninoso 
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tambdm foram identificadas, as quais mant4m a forma 

original dos feldspatos no processo de pseudomorflsa�lo. 

A gibbsita pode atingir v,rios microns de 

tamanho, na forma de prismas hexagonais, como acontece com 

o espdcime presente em um cdrtex d� alteraçlo da rocha 

básica do sul, fotomicrografia n. 10, na qual esse mineral 

entretanto se mostra em processo de desagrega�io f(slca ao 

longo de seus planos de clivagem basal. Nlo se encontrou 

explica�lo para o desenvolvimento desses macro-cristais, os 

quais entretanto slo comuns nesse tamanho nos trabalhos 

consultados de KOUNESTRON Ci976) e ILOEFONSE (i987>. 

A identifca,lo de quartzo subanguloso pela 

M.E.V. nas camadas de alterita, em (ntima associa,lo com 

caulin(ticos, constitui-se em um agregados 

favorável origem aut (gena desse mineral no 

argumento 

sistema da 

Regilo Sul, o qual pode ter se formado por processos 

deutiricos, Ji que o intercrescimento quartzo-feldspitico d 

uma evidtncia da g@nese desse mineral no res(duo final da 

cristal iza�ão dos basaltos da região, como atestam 

ROISENBERG et alii (1984) e LEMOS & VILLAS (1983)" 

Aldm da caulinita, gibbsita e quartzo, as 

camadas de alterita mostraram vermiculita aos raios X, a 

qual se comporta como aluminosa, con�orme procedimentos de 

identifica�ão propostos pela EMBRAPA (1984) e BARNHISEL 

(1982), Já que mesmo a 550
°
C seu espa,amento nio ufecha" a 

1,0 nm, mantendo-se mesmo �quela temperatura a 1,1 nm. A 
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provenilncia dessa vermicullta d provavelmente hldrotermal, 

devido � não identifica�io de mica no sistema, e à 

evid&ncia de atua�io de mecanismos de altera;io prd

metedrica nas rochas da área, como tambdm observaram 

ROISENBERG et ali i (1984) ..

Para o material pedoplasmado (solo> que 

comp5e os demais volumes da Regilo Sul, a mineralogia sofre 

algumas modifica��es em relação ao volume de alterita. 

Constatou-se o predomínio de caulinita e 

hematita, seguidos por vermiculita, gibbsita, opacos, 

quartzo e haloisita .. 

Caulinita i comum tanto na fraçlo argila 

como no silte, sendo em mineral altamente disseminado em 

solos de rochas básicas do Brasil, GALHEGO e ESPf.NDOLA 

(1979}, ANDRADE et ali i (1976). Como para a Regi'i�o Norte, 

esse mineral foi revelado ao M.E.T. como de bai�·{e\ 

cristalinidade, reduzido tamanho e organiza;io em agregados 

mal orientados, como também observou PEDRO (1987), os quais 

parecem nio ter o ferro como agente cimentante de suas 

partículas, fotomicrografia n. 11. 

A difratometria de raios X das fra��es silte 

e arg i 1 a most ro1.1. que a hematita é o ÓH ido de ferro 

predominante nos solos estudados de rochas básicas da 

regiio, concordando com os trabalhos de MELFI et ali i 

(1979) e POMBO et ali i (1982)" 

Entretanto ,. sabe-se que hemat i ta pode 

ocorrer associada� goethita, sendo impossível diferenciá-
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las quanto� forma mesmo em M.E.T., pois ambas podem se 

como part fculas subarredondadas 

isodimensionais, SCHWERTMANN &.KAMPF (1985). Assim, na 

�otornicrografia n. 11, podem-se observar os agregados 

de cor e scura formados por partículas 

subarredondadas, as quais admite-se tratar de um material 

predominantemente hemat (tico, com base tarnbirn nos 

resultados dos difratogramas de raios X e nas cores mais 

avermelhadas dos solos do sul, corno constataram CURI & 

FRANZMEIER (1984)" 

Tambdm para os solos da Regiio Sul a 

veraiculita i aluminosa, EMBRAPA (1984), cujo pico de 

1,1 nm a 550 ºe atesta razoável aproximadamente 

preenchimento interfol iar por pol írneros de alum(nio, 

BARNHISEL (1982), o que confere alta estabilidade a esse 

mineral de acordo com MOLLER & KLAMT (1982). 

A gibbsita também esti disseminada nas 

fra�5es silte e argila dos volumes pedológicos da Regiio 

Sul. Pela intensidade de seus picos pode-se inferir sua 

tendtncia � uma maior concentra;io no volume latossdlico 

daquela ,rea, o que esti coerente com a no;io geralmente 

aceita de que os materiais latossdlicos, em compara;io por 

exemplo com os horizontes argílicos, sio bem mais 

intemperizados. propiciando lixivia�io parcial da sílica e 

a consequente concentra�So dos dxidos de alum(nio e ferro, 

mecanismo descrito por BESOAIN (1985). 
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Apesar de ter sido constatada a origem da 

gibbsita atravis do pseudomorfismo dos feldspatos v seu 

enriquecimento em direGSo aos solo• mais intemperizados 

deve estar ligado r como demonstraram MOLLER & KLAHT (1983), 

a um empobrecimento da soluçSo do solo em s(llca r o que 

pode ser creditado tanto� lixlvla;So marcante como � 

diminul�io do quartzo naqueles solos, o qual funcionaria 

como fornecedor de sílica � solu�io segundo GOEDERT et ali i 

(1975). 

Quartzo subangular foi identificado em 

pequenas propor�5es nas fra,aes grosseiras da alterita atef 

os horizontes superficiais dos solos r ou seja. em todos os 

volumes do sistema do sul. 

A difratometria de raios X nlo detectou esse 

mineral na fra�lo argila, existindo, segundo WILDING, SMECK 

& DREES (1982>, duas hipóteses para explicar isso: 1. 

dissolu�ão, e 2. impossibilidade do intemperismo físico

para atingir essa granulometria. Entretanto, a M.E.V. 

denotou quartzo Ji no volume de alterita y enquanto a 

microscopia ótica evidenciou esse mineral em todos os 

outros volumes pedológicos, mas em pequenas quantidades e 

tamanhos; notou-se uma diminui�lo na concentra;lo desse 

mineral no volume latossólico. 

A presen�a de quartzo na alterita e em todos 

os solos estudados, sua forma subangulosa e a possibilidade 

de uma silicificação secundiria y como propuseram LJMA 

(1979> r QUEIROZ & KLAMT (1985> e SINGER (1966), apontam 
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pedol6gico da Reglio Sul. 

Apesar de não ter sido identificado na 

llmina petrogrifica da rocha bisica da irea, provavelmente 

devido� sua alta disperslo naquele material e ao exame de 

apenas duas llminas, as evldlncias encontradas, com base em 

BIRKELAND (1974) parecem indicar tratar-se de um mineral 

nio-transportado, o que sugere o desenvolvimento de solos 

autóctones na irea. Entretanto, um aprofundamento das 

pesquisas seria necess�rio e interessante para conclus5es 

definitivas sobre esse tema. 

A M.E.T. permitiu identificar haloisita 

tubular na por�io do volume pedo16gico representado pelo 

horizonte situado no sopé da encosta, fotomicrografia n. 

12 A morfologia observada sugere que os tubos se 

originaram pelo enrolamento de liminas, como tambfm 

observou DIXON (1982) para esse tipo de mineral. sendo que 

aos raios X ele apareceu com espa�amento de 0,7 nm, 

tratando-se provavelmente de aetahaloisita, citada por 

BESOAIN (i985)u 

A ocorrtncia de haloisita � comum em solos 

jovens de rochas b,sicas, GALHEGO & ESPINDOLA (1979), sendo 

sua origem relacionada diretamente a essas rochas por 

alguns autores. Outra hipótese I sua evolu�io a partir da 

caulinita, como demonstraram KITAGAWA & MOLLER (1979), 

CHURCHMAN et ali i (1984), podendo ocorrer instabilidade 
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desse dltlmo mineral em condições superficiais, em relaçlo 

� uma dinimlca diferenciada de água e à presença de matéria 

org�nica, ROBERT,M. <*> 

5.4.i.5. Diniaica atual do sisteaa 

O uso dos métodos do mineral teste e da 

resina cat i bn i ca mostrou características gerais do 

funcionamento atual do sistema pedol6gico da Regiio Sul. 

Os resultados químicos obtidos com a resina, 

considerados como uma amostra da solu�lo do solo, BINKLEY 

( i 984), revelou principalmente uma mobil iza�ão 

hidroglnio r o qual "circula" mais no volume 1atoss61ico, em 

seguida na camada B textura] e finalmente no volume de 

a 1 ter i ta .. o que está coerente com os ambientes 

intempiricos desses materiais, os quais forma descritos 

por BIRKELANO (i974) e ANDRADE et alii (1976). 

O comportamento químico e mineraldgico dos 

minerais teste instalados no sul mostrou-se complexo, tendo 

sido entretanto possível fazer considerações sobre as 

tendtncias de funcionamento atual do sistema daquela 

região. 

Pela química obser-vou-se um abaixaaento da 

CTC dos minerais teste instalados 7 tendo os srtios de troca 

permanecido predominantemente preenchidos por aagn,sioy 

* ROBERT, M. (INRA/Sclence du Sol/Versailles/France)

Comunica�lo pessoal, 1989 
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figura 39. Notou-se tendtncia de enriquecimento superficial 

biológica, GOLLEY et. ali i (1978). 

As modifica�Ões estruturais sofridas pelos 

minerais teste instalados foram complexas; entretanto 

tentou-se separá-las em dois padrões distintos: i. as que 

ocorreram no volume representado pelo horizonte 8 textural 

e no horizonte superficial do solo 1 itdlico (parte do 

volume representado pelo horizonte A situado no sopé da 

encosta) ,. 2 .. 

latossdl ico 7 no 

as que se manifestaram no 

volume de alterita e no 

volum<r 

horizonte 

superficial da Terra Roxa Estruturada (parte do volume 

representado pelo horizonte A situado na meia encosta). 

No primeiro caso pode-se dizer que houve uma 

■anutenç:ão das características de espaçamento da 

vermicul ita testemunho saturada com K+ a 25 C; a diferença 

recai nos aquecimentos, sendo que mesmo a 350 C o mineral 

amostrado nio "fechou" suas lAminas ,. sendo que isso 

aconteceu parcialmente 
o 

a 550 C para o horizonte Bt; no 

horizonte A do solo litdlico, entretanto, o espa;amento

o 

se manteve a 1 r 2 nm mesmo a 550 C, fato que, segundo RANGER 

& ROBERT (1985) indica forte bloqueio interfoliar dessa 

vermiculita. Esse fato pode explicar a queda da CTC 

observada na figura 39. 

O segundo grupo de mudan�as estruturais, 

atentando-se principalmente para a satura��º com K+ a 25
°

C, 
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foi considerado como uma 

vermicul ita r devido ao aparecimento de um pico marcante a 

1,5 nm, relacionado� montmorilonita por BESOAIN (1985). 

Essa "montmorilonita", mesmo quando aquecida a 550 ºe 

mostrou-se altamente bloqueada, J� que em apenas uma 

amostra (volume de alterita) o espa�amento f�I para i,i nm 

(espa�amento do mineral testemunho nessa temperatura); as 

outras duas amostras, a saber, do volume latoss6lico e do 

horizonte Ai da Terra Roxa Estruturada deslocaram-se 

respectivamente para 1 ,, 3 nm e 1,2 nm,, espaç ame�nt os 

indicativos, conforme BARNHISEL (1982), de uma alto grau de 

preenchimento interfol iar por algum agente bloqueante, 

Constata-se que o alumínio parece nio ser o

respons�vel por esse bloqueio, Ji que sua extraçio pelo 

método CBD (tabela :1.i) não mostrou mod i f i c açÕ<-:�s 

significativas em rela�ão � presença desse elemento no 

mineral testemunho, ao contr,rio do que observaram HATTON 

et ali i (1987). A presen�a do alum(nio nio i marcante nem 

na solu�io do solo (fato atestado pela resina), nem i 

proveniente de fonte endógena. Ji que nio foi extrardo pelo 

método CBD. RIGHI et a1 i i (no prelo).-

De qualquer modo, esse bloqueio por agente 

desconhecido pode explicar a diminuiçlo da CTC observada 

nos minerais instalados na Regiio Sul. 

Finalizando. e tendo como base o trabalho 

experimental de ROBERT et ali i (1979) 7 pode-se colocar que 

o melo ácido atestado pela mobilizaçlo de hidrogfnio na
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solu�lo do solo, aliado� acentua;lo dos mecanismos de 

bloqueio interfoliar, sugerem uma dinlmica geoqu(mica 

caracterizada por aciddlise siaplesv FEL!X (i987), o que

indica uma tendtncia � acidif'icaç;ão crescente para o 

sistema pedológico do sul. 

5.5 An,lise Coaparativa das �reas Estudadas 

A organiza�ão e distribui�ão espacial dos 

volumes pedol6gicos mostraram-se semelhantes entre as 

áreas, apesar de terem sido observadas algumas diferenças 

composicionais e de car�ter evolutivo entre os 

sistemas, como mostra a figura 43. 

dois 

As principais organiza;�es pedoldgicas, a 

saber, horizontes 8 latossdlico e B textura], horizonte A, 

liteira e caaada aosqueada existem nas duas ,reas; a 

diferenç;a está na presença de um volume de alterita no sopé 

da encosta da Regiaoo Sul, volume esse inexistente na 

vertente da Amaz&nia. Por outro lado, na Regiio Norte 

definiu-se um volume descontínuo representado pelo córtex 

de altera�ão presente nos fragmentos de rocha b�sica 

alterada dispersos na parte inferior da encosta daquela 

á:rea. 

Comparando-se os volumes correspondentes das 

observou-se que no norte o 8 textural 

predomina r ocorrendo ao longo de toda a encosta e inclusive 

Ji penetrando em forma de cunha�a cobertura de topo do 
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relevo .. 

No sul, o volume representado pelo horizonte 

B textura! est, presente na meia encosta. Tambdm o volume 

latossóllco é representativo nessa área, dominando a 

cobertura pedológica do topo da encosta, enquanto na 

Amaz6nia ele Já est, sendo "invadido" e substituido pelo B 

textura!, inclusive na cobertura do plate. 

Uma análise dessas inter-rela;5es, com base 

nos trabalhos de LUCAS (1989), MONIZ & BUOL (1982), VOLKOFF 

(1984-1985) e SOUBIES & CHAUVEL (1984-1985), permite se 

levantar a hipótese que ambos os sistemas pedológicos estio 

em trans�orma�io. concomitantemente � uma evolui�º 

geomorfológica de regressio das vertentes. 

Admite-se que os plat&s de idade 

pleistoctnica, DEPARTAMENTO NACIONAL OE PRODUÇ�O MINERAL 

(1974b), de composi�ão latossólica, VOLKOFF (1984-1985), 

estejam sendo dissecados pelo entalhe da drenagem. 

originando nas encostas dos vales um material mais 

estruturado, representado pelo horizonte B textural, o qual 

tende a se espessar � medida que prosseguem os processos 

geomorfoldgicos de escultura;�o das vertentes, como mostra 

SANCHEZ (1981) para áreas de clima tropical. 

! possível inferir que no norte o processo 

evolutivo parece estar mais adiantado que no sul r com a 

antiga cobertura latossól i ca já sendo s1.1bs t i t 1.1 r da mesmo no 

topo da encosta (plate> pelo material mais 
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(Btextural>r que se estende até o sopé da encosta, ao 

contririo da Regilo Sul, onde� Jusante ainda nlo aparecem 

nem mesmo um horizonte B incipiente, e o volume 1atoss61ico 

ainda domina o plate. 

A micromor�ologia confirmou que uma 

organiza�lo porosa, estruturada em ■icro-peds arredondados 

e coalescentes do volume latossdlico, GONÇALVES (1987), 

grada para um material com plas■a contínuo e denso 

(horizonte B textura)), o que atesta, segundo MIKLôS et 

ali i (1987 ) uma transformaEiD progressiva de um material 

1atoss61ico, para um tipo de organiza;lc com estrutura mais 

desenvolvida, densa e bem orientada (horizonte B textura)). 

Uma característica que pode contribuir para 

a hipótese levantada d a espessura do horizonte A; na 

Regilo Sul ele d mais espesso ao longo de toda a encosta, o 

que pode indicar uma menor taxa erosiva sofrida por esse 

material; ao contr�rio, no norte, mesmo sob floresta, esse 

volume � menos espesso, indicando ter sofrido mais erosio e 

contribuindo para explicar o grau mais avan�ado de evolu�io 

da vertente na regi�o amazdnica. 

Tambim a exist@ncia da alt�rita logo abaixo 

do horizonte A do material de sopé de encosta da Regiio Sul 

(solo 1 it61ico) y atesta que se trata de urna superf(cie 

erosiva mais Jovem, SANCHEZ (198i), do que a sua 

correspondente no norte. 

As características f(sicas e químicas dos 
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sistemas mostraram algumas diferen,as marcantes, realçadas 

pelas curvas de isoteores. 

Nota-se que no sul o percentual de argila 

decresce gradualmente à jusante, o que pode ser explicado

pelas sequ�ncias normais de intemperismor enfocadas por 

LIMA (1979) para solos semelhantes; entretanto na Amazônia 

essa subfra�lo se concentra na porçlo m4dia do horizonte B 

textural� o que i confirmado em microscopia dtica pela 

maior concentra�lo de cutls iluviais nesse local. Isso foi 

entendido como uma evid&ncia de um estigio mais avançado de 

evolu�lo do sistema da Regiio Norte, no qual a maior 

concentraçlo de argila anteriormente restrita ao plata 

(como acontece atualmente no sul) j' se desloca para o 

material mais jovem (B textural> r o qual centraliza a 

pedog@nese atual, concentrando a maior parte do plasma 

m6vel do sistema. 

Com rela�lo �s características químicas dos 

sistemas estudados r concluiu-se que a mat�ria orglnica foi 

o agente responsável pelo comportamento de parAmetros como 

a CTC. valores S, V e pH, ao longo do sistema da regilo 

amazônica, como tambim constataram JORDAN (1985) e MARTINS 

(1987>. os quais decrescem em profundidade naquela área. 

os parlmetros 

químicos foram direcionados pelos a■bientes inte■pdricos 

dos volumes estudados: � montante o llambiente
ll 

latossdlico 

condicionou menores valores de pH, CTC, 

aumentaram gradativamente � jusante, 

S e  V, os quais 

em dire�lo aos 



197 

ambientes menos agressivosr representados segundo BIRKELAND 

(i974> v pelos solos pouco desenvolvidos. 

A mineralogia de silicatos mostrou que para 

ambos os slstemasr independentemente do volume considerado, 

predomina a caulinita nas frações argila e silte; esse 

mineral est, amplamente distribuído em materiais 

pedológicos, fato explicado por DIXON (1982) como devido� 

sua alta estabilidade em praticamente todos esses tipos de 

ambiente. 

Nas fra;ões mais grosseiras o quartzo i um 

representante importante para as duas regiões, sendo que no 

norte esse mineral atinge elevados percentuais, em relaçio 

aos baixos teores da regi�o sul. 

As evid.ncias apontam para uma origem 

autígena do quartzo nos dois sistemas pedológicos 

estudados, como tambim concluiram LIMA (1979) e QUEIROZ & 

KLAMT (1985), o qual foi provavelmente enriquecido nos 

solos por concentra�ão residual. Ent ret ant o o teor 

relativamente alto desse mineral no sistema da Regiio 

Norte, sugere uma possível contribui�io tamb�m por aporte 

basalto. 

como verificou SINGER (1966) para solos de 

Com rela.:i<.') aos óxidos" algumas diferenç;as 

foram observadas entre os dois sistemas. 

Na. região amazenica não se constatou 

gibbsita nos volumes pedo16glcos 7 a não ser no córtex de 
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altera.ão das rochas da região. Ao contrário no sul esse 

mineral est, muito disseminado em todo o sistema estudado. 

A ampla ocorrlncia de gibbsita no sul 

poderia levar a se pensar em um sistema mais lntemperizado 

ou mais evoluído para aquela regiãov j' que a presença 

desse mineral segundo BESOAIN (i985> r é uma indicação de 

intemperismo avan�ado. 

Entretanto r a presença desse mineral no sul 

< e sua auslncia na Amaz8nia) pode ser creditada ao baixo 

teor de quartzo daquela região ( em contraste ao alto teor 

encontrado no norte), onde o sistema receberia um baixo 

influxo de H4Si04, fato que segundo GOEDERT et ali i (1975) 

e MOLLER & KLAMT (1985) �avorece a cristal iza�io dos óxidos 

de alumrnio. 

Portanto a presença de gibbsita no sistema 

da Região Sul nio deve ser vista como um indicativo de um 

sistema mais evoluído, mas sim devido� baixa taxa de 

sílica condicionada pelo reduzido teor de quartzo no 

sistema. o qual propiciou a gtnese desse mineral. 

Os óxidos de ferro também sio diferentes nas 

duas regi5es: na Amaz6nia predomina a goethita, a qual 

imprime cores mais llamareladasll para os solos daquela irea 

e i
1 explicada por MELFI et alli (1979) pelo regime mais 

dmido do norte do país. J� no sul a hematita� dominante, 

condicionando solos mais vermelhos e relacionada a meios 

bem drenados, onde as ,guas sio constantemente renovadas, 

como tambim relatam os mesmos autores. 
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A pedologia experimental constatou 

diferen.as na dinlmica atual dos dois sistemas pedológicos. 

Para o norte concluiu-se que atualmente 

acontece uma •podzoliza��o" do sistema como um todo, ROBERT 

et ali i (1979), entendendo-se por isso uma tendlncia 

intempérica ácido-coaplexante na evolução das 
. � 

organ1zaçoes 

Por outro lado no sul, estaria ocorrendo uma 

uma tend&ncia � acentua.ão de um intemperismo tipo 

latoss61ico, mais agressivo e 1 ixiviante. 



ó. CONCLUS�ES 

� partir do estudo de coberturas pedológicas 

sobre rochas básicas de duas regi5es do Brasil, uma na 

RegiSo Norte CAmaz8nia> r caracterizada por clima tropical 

dmido, relevo de planalto e floresta equatorial; e outra na 

Região Sul (Paran�>. sob clima subtropical dmido, relevo de 

planalto e floresta tropical, pode-se ressaltar 

seguintes conc1us5es: 

Região Norte 

* A cobertura pedológica desta regilo � composta por seis

volumes: horizonte B textura], horizonte 8 latoss6lico, 

camada com mosqueamento r liteira, horizonte A e córtex de 

altera�So. Os cinco primeiros desses volumes, os quais 

coincidem com os horizontes pedológicos, sio de natureza 

contínua no espa�o. sendo o dltimo <cdrtex> de natureza 

descont (nua. 

* As caracterfsticas físicas da cobertura pedoldgica 

mostraram que os maiores teores de argila. em torno de 65%, 

estio no horizonte B textura], o que foi relacionado com o 

estágio evolutivo desse volume, onde atualmente predominam 

mecanismos de movimenta�So e concentraçSo iluvial daquela 
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subfra�ão granulomitrlca. Os maiores teores de areiav 25 a 

30¾. de composi�lo quartzosa, encontram-se no volume 

pedológico superficial (horizonte A), devido principalmente 

� processos de concentra�ão residual. 

* O comportamento das características qu(ruicas como a CTC, 

valor S e  pH, , condicionado pela mat,ria orglnica, j� que 

atingem os maiores valores em superfície (CTC7: 16 

eqmg/1009 solo; valor s: 13 eqmg/100 g solo; pH KCl: 

5,5). Nos horizontes situados em profundidade como o B 

latossdlico e o B textura], os parlmetros qu(micos 

apresentam os menores valores <CTC7: 3 eqmg/100 g solo; 

valor S: i a  2 eqmg/100 g solo; pH KCJ: 4,9 a 5,3). 

* Os volumes pedológicos apresentam notivel uniformidade 

mineralógica, com caulinita, goethita, quartzo, vermiculita 

aluminosa, opacos e hematita, distribuídos igualmente em 

toda a cobertura; a ausência de gibbsita esti provavelmente 

condicionada pelo nível de s(lica em soluçio, fornecida 

pelo quartzo. 

* A presença de quartzo subanguloso, aliada � homogeneidade

mineralógica e morfoldgica dos componentes do sistema 

sugerem que a cobertura pedológica i autóctone. 

* As an,lises minera]dgicas mostraram que o pseudomorfismo 

o mecanismo que controla a stnese dos minerais 

secundários no sistema pedoldgico. 

* As rela�5es espaciais entre os volumes B textural e B 

latossólico, aliadas às caracter(sticas f(sicas e 

químicas 7 e aos conhecimentos geomorfoldgicos da irea 7
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permitiram inferir que a cobertura pedológica da Amazónia 

se encontra em avan�ado estágio evolutivo, tendo sido 

caracterizado como um sistema em transforma�lo. 

* Os resultados obtidos com os procedimentos experimentais

mostraram que atualmente o sistema da AmazBnia está 

submetido a processos de complex61ise, com tendtncia � um 

ambiente pedológico alcalino a neutro. 

Região Sul 

* A cobertura pedológica desta regilo comp5e-se de seis

volumes: horizonte B textura], horizonte B latoss61ico, 

camada com mosqueamento, liteira, horizonte A e horizonte 

C, todos de natureza contínua. 

* As características físicas mostraram que os maiores 

teores de argila, em torno de 84X, localizam-se no 

horizonte B latossdlico, o que i creditado ao ambiente 

intemp�rico mais agressivo desse volume pedológico. 

* A matiria orgAnica tem influfncia relativa no sistema, 

condicionando somente as características químicas do 

horizonte B textural r onde a CTC7 chega a 20 eqmg/100 g 

solo. Para o horizonte B latossdlico os parAmetros qu(micos 

parecem ser controlados pelo ambiente intempérico 

lixlviante desse volume pedoldgico r atingindo valores de 

CTC7 de 7 F 5 eqmg/100 g solo r pH em KCl de 4 r 2 a 4,4 e valor 

S de i eqmg/100 g solo 

* Os volumes pedológicos apresentam notivel uniformidade 
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mineralógica, com caulinita, hematita, gibbslta, 

vermicullta alumlnosa, encontrou-se 

haloisita no horizonte superficial do sop� da vertente. A 

existtncia de gibbsita foi correlacionada ao provavelmente 

baixo teor de sílica fornecida pelo quartzo ao sistema, 

favorecendo a formafãO de gibbsita. 

* A presen�a de quartzo subanguloso, inclusive na alterita,

aliada � homogeneidade mineralógica e morfoldgica dos 

componenetes do sistema, sugerem que a cobertura pedológica 

é autóctone. 

* As an�lises mineralógicas mostraram que o pseudomorfismo

o mecanismo que controla a gfnese dos minerais 

secundários no sistema pedológico. 

* As rela�5es espaciais entre os horizontes B textura] e B

latossólico, aliadas às características físicas e 

químicas, e aos conhecimentos geomorfoldgicos da área. 

permitiram inferir que a cobertura pedológica do sul se 

encontra em grau evolutivo médio, tendo sido caracterizado 

como um sistema em trans�orma�lo. 

* Os resultados obtidos com os procedimentos experimentais

mostraram que atualmente no sistema da Regiio Sul 

aciddlise, com tendlncia � acidifica;io do 

ambiente pedo16gico. 

ocorre 
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Compara�lo entre os sistemas das duas �reas 

* A an,llse comparativa dos sistemas pedoldgicos das duas

áreas mostrou que eles slo semelhantes em termos de 

componentes 

componentesu 

e organiza�lo espacial e interna desses 

* As características macro e micromorfoldgicas, a 

geomorfologia e os parlmetros físicos e químicos sugerem 

que o sistema da Amazenia mostra uma dinlmica de 

transforma�io mais avançada que o do sul. 

* Para cada regiio estudada, a existtncia de diferentes

volumes pedoldgicos nlo condiciona uma diferencia;io 

mineralógica entre esses volumes. 

* As diferen�as mineraldgicas entre os sistemas estio

provavelmente ligadas ao fornecimento de sílica 

quartzo e �s diferenças climiticas entre as regi5es. 

pelo 

* Os procedimentos experimentais mostraram que a din&rnica

atual do sistema pedológico da Regilo Norte favorece a 

complexa�io dos elementos químicos7 o que deve estar ligado 

ao papel da matiria orglnica naquela irea. O sistema da 

Região Sul encontra-se em processo de acidi�ica�lo, 

provavelmente devido ao desequil Íbrio ecoldgico causado 

pelo desmatamento e agricultura intensiva daquela ,rea. 
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APÊNDICE i 

DESCRIÇ�O MORFOLOGICA DOS SOLOS ESTUDADOS 

PERFIL - AN 

i.SOLOS DA REGIAO NORTE

i.i.Terra Roxa Estruturada

Latossólica Eutrdfica 

A.OESCRIÇ�O GERAL

225 

CLASSIFICAÇ�O - Terra Roxa Estruturada Latossdlica 

Eutró�ica, A moderado, textura argilosa, relevo suave 

ondulado 

LOCALIZAÇ�O - Mata secundária a leste da Fitopatologia da

ESTAL aproximadamente i00 metros dentro da mata a partir 

da bordadura leste do cacau. 

SITUAÇ�O,DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL 

trincheira situada no topo da eleva�io, com 3% de declive 

sob cobertura de mata secund�ria 

ALTITUDE - i90 metros 

LITOLOGIA - rochas básicas 

FORMAÇ�O GEOLdGICA - Diabisio Penatecaua 

PERIODO - Jurássico-Creticeo 

MATERIAL DE ORIGEM - produtos de decomposição de rochas 

básicas 

PEDREGOSIDADE - não pedregosa 
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ROCHOSIDADE - nmo rochosa 

RELEVO LOCAL - suave ondulado, com colinas de topo arredondado 

e vertentes convexas 

RELEVO REGIONAL - suave ondulado a ondulado 

EROS�O - laminar ligeira 

DRENAGEM - acentuadamente drenado 

VEGETAC�O PRIM�RIA - floresta equatorial subperenifdlia 

USO ATUAL - mata em regenera�io 

CLIMA - Aw (Koppen) 

Ap 

Bt 

Bw 

B.DESCRIÇ�O HORFOL6GICA

0-7cm,bruno avermelhado escuro(2,5YR 3/4 r

Jmido),bruno avermelhado(2,5YR 4/4,seco); 

argila; forte pequena a midia blocos angulares; 

duro, muito friável,ligeiramente plistico 

e ligeiramente pegajoso;transi�io plana e 

difusa. 

7-63cm,bruno avermelhado C2,5YR 4/4,dmido;

2,5 YR 4/6, seco); argila; forte grande 

blocos angulares; duro,friivel plistico e 

pegajoso; transi�io ondulada gradual. 

63-i98cm+ ,bruno avermelhado(2,5YR 4/4,dmido),

vermelho amarelado(5YR 5/8,seco);argila; fraca 

pequena a mddia blocos subangulares que se 

desfaz em forte multo pequena granular com 

aspecto de maci;a porosa in situ;l igeiramente 
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duro, fri,vel,pl�stlco e pegaJoso;transi;lo 

ondulada gradual. 

comuns fasciculadas no Ap.poucas fasciculadas 

no Bt,raras fasciculadas no Bw. 

ATIVIDADE BIOLÕGICA - formigas no Ap(pouca atividade),buracos

de 4 a 15cm ao longo do perfil com maior 

concentra�lo no Bw e Bt. 

OBSERVAÇÕES - perfil descrito e amostrado em dia ensolarado 

mas sob sombreamento de mata,auslncia de 

cerosidade r fragmentos arredondados milimétrlcos 

de carvio vegetal ao longo do perfil com maior 

concentra�lo no Ap e Bti.Muitos poros pequenos 

no Ap e Bt,poros comuns muito pequenos no Bt e 

Bw.Atra;io magnitica ao longo do perfil. 

1.2.Terra Roxa Estruturada Eutrd�ica 

A.DESCRIÇ�O GERAL

PERFIL - BN 

CLASSIFICAÇ�O - Terra Roxa Estruturada Eutrdfica, A moderado, 

relevo ondulado 

LOCALIZAÇ�O - mata situada entre a Fitopatologia da ESTAL e 

o igarapé 101,entrando pelo CPS no final da planta;io de 

cacau, seguindo a divisa com a mata;a 200 metros a norte 

da estrada do CPS entrada� esquerda seguindo 300 metros 

p_or· pi cada em d i re�lo ao igarapé 101. 



SITUAC-◊, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL 

trincheira situada no ter�o mddio da encosta com 12 % 

de declive sob cobertura de mata natural. 

ALTITUDE - 150 metros 

LITOLOGIA - rochas básicas 

FORMAC•o GEOLOGICA - Diabisio Penatecaua 

PERIODO - Jurissico-Cret�ceo 

MATERIAL DE ORIGEM - produtos de decomposi;io de rochas 

bêÜ,icas 

PEDREGOSIDADE - ligeiramente pedregosa 

ROCHOSIDADE - não rochosa 

RELEVO LOCAL - ondulado r em vertente convexa 

RELEVO REGIONAL - suave ondulado a ondulado 

EROS�O - nio aparente 

DRENAGEM - bem drenado 

VEGETAC�O PRIM�RIA - floresta equatorial subperenifdlia 

USO ATUAL - Reserva florestal 

CLIMA - Aw(Koppen) 

o 

Ai 

B.DESCRIC�O MORFOLOGICA

3·-0cm, mistura de mat er ia 1 em 

estigios diferenciados de desagrega;io 

física desde folha e galhos ati um pd 

bem fino de colora�io escura predominante 

0-6cm,bruno escuro(7,5YR 3/4,dmido),bruno 



Bti 

Bt2 

Bt3 
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(7,5YR 4/4 r seco)pfranco argilosapmoderada 

pequena a mddia blocos subangulares;ligeiramente 

duro v firme,pl,stico e ligeiramente pegajoso; 

transi�io ondulada gradual. 

6-26cm r bruno avermelhado escuro(5YR 3/6 r dmido),

vermelho �marelado(SYR 5/6 r seco>;argila;forte 

muito pequena a mddla blocos angulares; 

duro v fri,vel,plistico e pegajoso;transi;lo 

ondu 1 ada d i fusc\ 

26-150cm,bruno avermelhado(5YR 4/6,dmido>.

vermelho amarelado <SYR 5/6,seco); muito 

argiloso ; moderada pequena a mddia 

prismitica mista moderada pequena blocos 

angulares;cerosidade comum e 

1 igeiramene duro, fr iivel, plástico e 

pegajoso; transi�io ondulada difusa. 

150-210cm+, bruno avermelhado(2,SYR 4/6,

Jmido) vermelho(2,5YR 5/8,seco) mosqueado 

comum pequeno distinto amarelo(5Y 8/8,seco); 

argila siltosa ; fraca pequena a midia 

prlsm,tica mista fraca pequena a mddia blocos 

angulares;cerosidade forte e abundante;macio, 

muito friivel,pl�stico e pegajoso. 

muitas fasciculadas no Ai e Bti, poucas 

fasciculadas no Bt2,raras no Bt3. 

ATIVIDADE BIOLÕGICA - minhocas,formigas em muita atividade 

no Ai; buracos de 4 a 10cm no Bti 

nlo identificado) 

(animal 
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OBSERVAÇ�ES - fragmentam de rocha bisica alterada no Bt2 

PERFIL - CN 

CLASSIFICAC'AO 

e Bt3, poucos, grandes r d1.1ro1:;y 

arredonchldo1:>, cor cinza no núcleo a 

amarelo em superfície; apresentam exfolia;lo 

esferoidal em camadas conc:�ntr i cas de 

material Al 91.rns 

milirn,tricos de quartzo subangular estio 

presentes. A parte inferior do perfil a 

partir do Bt3 esti influenciada pelo lençol 

fre,H ic:o.A estn.1ti.1ra nessa profundidade 

mostra aspecto "quebr adi �:o". Perf i 1 

moderadamente drenado no Ai e Btl, bem 

drenado no Bt2 e Bt3.Muitos poros pequenos no 

Ai,poros comuns muito pequenos nos demais 

horizontes.Atraçio magn,tica ao longo do perfil. 

1.3.Terra Roxa Estruturada EutrdTica 

A.OESCRIÇ'AO GERAL

- Terra Roxa Estruturada 

moderado, relevo ondulado 

A 

LOCALIZAÇ�O - na mata entre a Fitopatologia e o igarapfÍ

101.Passando pela trincheira do BN e descendo na encosta

aproximadamente 230 metros em dire;io ao referido igarap, 

COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL 
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trincheira situada no terço inferior da encosta, com 15% de 

declive, sob cobertura de mata natural 

ALTITUDE - 110 metros 

LITOLOGIA.- rochas básicas 

FORMAÇ�O GEOLõGICA - Diabásio Penatecaua 

PERIODO - Jurássico-Cretáceo 

MATERIAL DE ORIGEM - produtos de decomposi,lo de rochas 

b<Ísicas 

PEDREGOSIDADE - pedregosa 

ROCHOSIDADE - moderadamente rochosa 

RELEVO LOCAL - ondulado em final de vertente convexa 

RELEVO REGIONAL - suave ondulado a ondulado 

EROSAO - nio aparente 

DRENAGEM - moderadamente drenado no Ai e A3, bem drenado no 

Bti, Bt2 e Bt3 

VEGETAC�O PRIM�RIA - floresta equatorial subperenifdlia 

USO ATUAL - reserva florestal 

CLIMA - Aw (Koppen) 

o 

Aí 

B.DESCRIÇ�O MORFOL6GICA

3-0cm, mistura de material em est�gios 

diferenciados de decomposi�io f(sica, desde 

galhos e folhas até um material fino dE 

colora�io escura. Transi;io plana e abrupta. 

0-i0cm, bruno avermelhado escuro (5YR 3/4 

dmido), bruno avermelhado (2,5YR 4/4, sece); 

argila, moderada pequena a média blocos 
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subangulares; 

1 igeiramente 

ligeiramente duro, 

plástico ligeiramente 

pegajoso; transi�lo ondulada e gradual. 

10-30cm, bruno avermelhado escuro (2,5YR 

5/6, dmido), vermelho (2,5YR 5/6, seco); 

argila, moderada, média blocos angulares; 

ligeiramente duro, 

pegajoso; transi�io ondulada difusa. 

30-60cm, bruno avermelhado escuro (2,5YR 

8/6, dmido), vermelho (2,5YR 5/8, seco); 

argila, moderada pequena prismática mista 

moderada pequena blocos angulares; 

1 igeiramente plástico e 

pegajoso; transi�io ondulada difusa. 

60-130cm, vermelho escuro (10R 3/6, dmido), 

vermelho (10R 4/8, seco); argila siltosa, 

moderada muito pequena a pequena prismática; 

cerosidade moderada comum; ligeiramente 

muito plástico e muito 

pegajoso; transi�io ondulada difusa. 

130-195cm+, bruno avermelhado escuro (2,5YR 

3/6, dmido), vermelho (2,5YR 5/8, seco); 

argila siltosa, mosqueado comum pequeno 

distinto amarelo (5Y 8/8, seco); fraca 

muito pequena a pequena prismática mista 

fraca pequena blocos angulares; cerosidade 

abundante e forte; macio friável, plástico e 
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pegajoso" 

comuns fasciculares no Ai e A3, poucas 

fasciculares no Bti 

ATIVIDADE BIOlõGICA - pouca atividade (formigas no Ai)

OBSERVAC�ES 

PERFIL - AS 

Fragmentos de carvlo vegetal arredondados 

com dilmetro de 0,5 a i  cm com concentraçio 

nos horizontes A3 e Bti. Blocos de basalto 

em decomposi;io com o ndcleo cinza intacto e 

camadas conc&ntricas fri�veis de cor amarela 

(exfoliaçlo esferoidal), com dilmetro desde 

poucos centímetros ati 50 cm distribuídos ao 

longo do solo. A parte inferior do perfil, 

a partir do Bt3 i influenciada pelo lençol 

freático, apresentando estrutura com aspecto 

Perfil descrito em dia 

ensolarado. Muitos poros pequenos no 

Ai.poros comuns muito pequenos no A3 e Bi, 

poucos poros muito pequenos no Bt2 e Bt3. 

Atração magndtica ao longo do perfil. 

2.SOLOS DA REGIAO SUL

2.i.Latossolo Roxo Epieutró�ico

A.OESCRIC�O GERAL

CLASSIFICAÇ�O - Latossolo Roxo Epieutrdfico, A moderado 
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textura muito argilosav relevo suave ondulado. 

l..OCALIZAC�O - 5 metros do lado esquerdo da estrada de terra 

que leva� sarda NW da UEL, passando em frente ao Ndcleo 

Esportivo, a 500 metros desse" 

SITUAC�O, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL 

trinch*ira situada na parte alta e suave da topografia ,. com 

4% de declive e sob cobertura de capim (irea em pousio). 

ALTITUDE - 595 metros 

LITOLOGIA - rochas bisicas 

FORMAÇ�O GEOLOGICA - Grupo São BE�nto, Formação Serra Geral 

PERIOOO - Creticio inferior 

MATERIAL DE ORIGEM - produtos de decomposi�io de rochas 

b.�� •• i cas

PEDREGOSIDADE - não pedregosa 

ROCHOSIDADE - não rochosa 

RELEVO LOCAL - suave ondulado, com colinas de topo 

arredondados, vertentes convexas de centenas de metros em 

"Uu aberto 

RELEVO REGIONAL - suave ondulado a ondulado 

EROS�◊ - laminar ligeira 

DRENAGEM - acentuadamente drenado 

VEGETAC�O PRIM�RIA - floresta tropical subperenifdlia 

USO ATUAL - área em pousio com capim 

CLIMA - Cfa ( Koppen ) 

B. DESCRIC�O MORFOLÕGICA

Ap 0-5cm ,. bruno avermelhado escuro(2 ,. 5YR 
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3/3, dmido; 2,5YR 3/6, seco); muito 

argiloso; fraca muito pequena a m�dia em 

grumos;macio muito fri,vel plistico e 

pegajoso;transi�lo clara e plana. 

5-45cm,bruno avermelhado escuro(2,5YR 

moderada pequena a média blocos 

angulares;ligeiramente duro firme,plástico 

e pegajoso;transi�lo gradual e ondulada. 

45-200cm+,vermelho escuro(10 R 3/6,dmido e

seco>;muito argiloso;fraca pequena a média 

blocos subangulares que se desfaz em forte 

muito pequena granular com aspecto de 

maci�a porosa no local(apddica);macio 

muito fri�vel plistico e pegajoso. 

muitas fasciculares com dilmetro 

milimétrico no Ap; comuns fasciculares com 

dilmetro milimitrico no AB e Bw. 

ATIVIDADE BIOLÕGICA - canais com diimetro variando de 5 a 

20 mm ao longo do perfil;intensa atividade 

d� formigas, minhocas e besouros no perfil. 

OBSERVAÇOES - muitos poros muito pequenos no horizonte Ap; 

poros comuns muito pequenos no AB e muitos 

poros pequenos a m�dios no Bw. 

Forte atra�lo magnitica em todos os 

horizontes" 



2.3.Solo Litdlico EutFd�ico 

A.DESCRIÇ�O GERAL

PERFIL - CS 

CLASSIFICAÇ�O - Solo Litól ico Eutrdfico, A moderado,textura 

argilosa r relevo ondulado 

LOCALIZAÇ�O - ,rea de silvicultura do campo experimental da 

UEL, a 3 metros da antiga estrada de terra que leva � 

saída sul da universidade, junto � cerca 

SITUAÇ�O. DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL 

trincheira situada no terço inferior da encosta,com 18% de 

declive e sob cobertura de remanescentes da mata natural 

ALTITUDE - 517 metros 

LITOLOGIA - rochas básicas 

FORMAÇ�O GEOLÓGICA - Grupo Sio Bento,Formaçlo Serra Geral 

PERIODO - Creticio inferior 

MATERIAL DE ORIGEM - produtos de decomposi��o de rochas 

básicas 

PEDREGOSIDADE - 1 igeiramente pedregosa 

ROCHOSIDADE - 1 igeiramente rochosa 

RELEVO LOCAL - ondulado 

RELEVO REGIONAL - suave ondulado a ondulado 

EROSAO - nio aparente 

DRENAGEM - acentuadamente drenado 

VEGETAÇ�O PRIM�RIA - floresta tropical subperenifdlia 



USO ATUAL - silvicultura 

CLIMA - Cfa <Koppen) 

Ai 

Cj_ 

C2 

B. DESCRIÇ�O MORFOLÕGICA

a ve.·r· me 1 h ad Cl 

��/3,1.ímido 2,5YR 3/4,seco);argila;moderada 

pequena a grande em grumos;l igeiramente 

dUl"O 1 igelramente p]�stico 

1 i 9f:-� i r·ament e 

ondulada .. 

pegajoso; transi�io clara e 

30-·1.00cm, cio 

intemperismo de rochas b,sicas ele coloraçio 

amarelo-avermelhada 6/ 6, 1i.m ido ) , 

intercalado por produto friável de cor bruno 

avermelhado escuro (2,5YR 3/4, dmido; 2,5YR 

se:co); fragmentos arredondados com 

dilmetro vari�vel 

esfE�lr oi d a l 

material fri.,{vE:-1 

apresentando exfoliaçlo 

intercalados POI'' 

com estrutura moderada 

média a grande blocos subangulares composta 

de moderada pequena granular;macia friável 

pl ,ftst i ca e pegajosa;transi;io 

i rre.•gu 1 ar· .. 

i\?0- i 30c m+, mat e'.t'· i e\ l dE:senvol vi do do 

intemperismo de rochas básicas de coloração 

bruno clara (7,5YR amare:1o 



RA1ZES 

avermelhada <7,5YR 6/6,dmido). Apresenta 

cortada por estrutura maci�a. compacta, 

fraturas subverticais por onde penetra 

material friivel das camadas superiores. 

Trata-se de isalterita de rocha básica com 

das estruturas da rocha 

subjacente. 

muitas,fasciculares, com di&metro de poucos 

mil (metros at� 30 mm no horizonte Ai; poucas, 

fasciculares,milimJtricas na massa do solo 

(entre os fragmentos da alterita) no Cip 

raras fasciculares,milimeftricas nas fraturas 

do C2 

ATIVIDADE BIOLÕGICA - intensa atividade de minhocas e 

formigas no perfil; buraco de tatu com 

ciilmetro de 20 cm no horizonte Ai ; canais 

milim�tricos no perfil;canal de dilmetro de 

20 mm preenchido por material cinzento no Ci 

OBSERVAÇnEs - poros comuns muito pequenos no horizonte Ai; 

atraçio magneftica ao longo do perfil • 

Fragmentos de rocha básica no Ai. 

2.2.Terra Roxa Estruturada Eutró�ica 

A.DESCRIÇ�O GERAL

PERFIL - BS 

CLASSIFICAÇ�O - Terra Roxa Estruturada Eutrdfica, A 
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moderado, textura muito argilosa, relevo ondulado 

LOCALIZAÇ�O - reserva florestal da UEL, por�lo sul, 50 

metros ao norte da mina d'água, entrando na mata 

SITUAÇ�O. DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL 

trincheira situada no ter�o m�dio da encosta, com 

10¼ de declive e sob cobertura de mata natural 

ALTITUDE - 537 metros 

LITOLOGIA - rochas básicas 

FORMAÇ�O GEOLÓGICA - Grupo 

PERIODO - Creticio inferi or 

Bento, Forma�lo Serra Geral 

MATERIAL DE ORIGEM - produtos de decomposiçio de rochas 

bisicas 

PEDREGOSIDADE - nio pedregosa 

ROCHOSIDADE - não rochosa 

RELEVO LOCAL - ondulado 

RELEVO REGIONAL - suave ondulado a ondulado 

EROS�O - nio aparente 

DRENAGEM - bem drenado 

VEGETAC�O PRIMARIA - floresta tropical subperenifdlia 

USO ATUAL - reserva florestal 

CLIMA - Cfa(Koppen> 

o 

8.DESCRIÇ�O MORFOLdGICA

4-0cm,camada escura composta de mistura de

fragmentos vegetais e animais em estigios 

variados de decomposi�io e/ou nio 

decompostos. Transi�io plana e abrupta. 
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Bti 
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0-25cm,bruno avermelhado escuro(2,5YR 3/3,

Jmido; 2,5YR 3/4,seco); muito argiloso; 

fraca pequena a média em grumos;macio 

friivel ligeiramente plistico e 1 igeiramente 

pegajoso;transi�io gradual e ondulada. 

�!.5····60cm, br 1.1110 a ver mel hado E:scur·o ( 2i, 5Ylx 3/3, 

dmido; 2,5YR 3/4,seco);muito argiloso;fraca 

média blocos angulares composta de fraca 

pequena a média granular;macio friivel 

plistico e pegajoso; transi;lo gradual e 

cmd•Jl .1da .. 

60-90cm,vermelho escuro(i0 R 3/6, dmido e

seco); argila;moderada média 

blocos angulares composta de fraca pequena 

a midia granular ; 1 igeiramente duro firme 

plistico e pegajoso;transi;lo difusa irregular. 

90-i50cm,vermelho escuro(10 R 3/6,dmido e seco);

muito argiloso;moderada pequena a média 

prismática composta de moderada muito pequena a 

média blocos angu1ares;cerosidade forte e 

abundante;] igeiramente duro firme plástico e 

pegajoso;transi�io gradual ondulada. 

i50-240cm+,bruno escuro(7,5YR 3/4,dmido),bruno 

(7.5YR 4/4,seco),mosqueado comum pequeno proemi-

laranja(j_0YR 8/8) ;mui t:o 

argiloso;maci�a quE se desfaz em moderada pequena 

a média bloco angulares;cerosidade forte e 



RA1ZES 

241 

abundante;ligeiramente duro firme pl,stico e 

pegajoso. 

muitas,fasciculares,com dilmetro de mil (metros 

at� 2cm no horizonte Ai;poucas fasciculares 

com dilmetro millm�trico no A3 e Bi;raras fasci

culares no Bti e ausentes no Bt2. 

ATIVIDADE BIOLÕGICA - atividade de formigas e besouros no 

perfil;buraco de tatu com dilmetro de 20cm 

englobando os horizontes Ai e A3. 

OBSERVAÇnEs - poros comuns muito pequenos em todo perfil. 

Atra�io magnitica nos horizontes do so

lum.Influ�ncia do len;ol fre�tico a 

partir do horizonte Bt2. 
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APÊNDICE 2 

PRANCHAS FOTOGRAFICAS i E 2 

Fotomicrografias ndmeros i a  12 



.. 

PRANCHA FOTOGRAFICA i 

Fotomicrografia n. 1. Córtex de altera;5o da 

R eg i 't,,o Norte, mostrando litorel(quias de 

p]agioclásio pseudomorfisado em gibbsita

(nicois cruzados r aumento de 100 X). 

Fotomicrografia n. 2. Cristais de quartzo no 

horizonte Ai da Terra Roxa Estruturada de sopé 

de encosta da Regi�o Norte (nicois cruzados, 

aumento de 35 X>. 

Fotomicrografia n. 3. Micro-agregados 

coalescentes do horizonte B latossólico 

da Regi�o Norte (nicois cruzados, aumento de 

3�5 X) • 

Fotomicrografia n. 4. Cristais de plagioclisio 

pseudomorfisados em caulinita na alterita 

(horizonte C> da Regiio Sul (nicais cruzados 

aumento de 100 X). 

Fotomicrografia n. 5. Cutis iluviais organizados 

em microlitas no horizonte B textura] da Região 

Sul (1uz nati.H"a1, e1. 1.1mento de 100 X) .. 

Fotomicrografia n. 6. Estrutura grumosa do 

horizonte Ai da Terra Roxa Estruturada da 

Regiio Sul (nicois cruzados, aumento de 35 X) 



f-'HAI\JCH A 1 

1 2 

4 

5 



PRANCHA FOTOGRAFICA 2 

Fotomicrografia n. 7. Cristal de quartzo envolto 

por massa caul in(tica no horizonte B 

textural da Terra Roxa Estruturada de encosta 

da Regiio Norte CM.E.V., aumento de 3200 X) 

Fotomicrografia n. 8. Parastnese mineraldgica 

(ver texto) do horizonte B latossólico da 

Regi�o Norte (M.E.T., aumento de 10500 X) 

Fotomicrografia n. 9. Agregados goethíticos com 

diferentes granulometrias no horizonte B latos

sólico da Regiio Norte <M.E.T., aumento de 

1. (1!500 X)

Fotomic:r-ogr·,,\fiê, n. 10. Cr·istal dE· gibbsita em 

desagrega�io física no cdrtex de altera;io da 

Regi�o Sul (M.E.V., aumento de 2500 X> 

Fotomicrografia n. ii. Paragtnese mineraldgica 

de caulinita e agregados de ferro (goethita F 

hematita�) do horizonte B latossdlico da 

Regi�o Sul (M.E.T., aumento de 51000 X) 

Fotomicrografia n. 12. Haloisita no horizonte 

superfi�ial do solo litdlico da Regiio Sul 

( M • E • T • r a 1.rnH� n t o d E· ti j_ 0(-.') 0 X ) 
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