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xx.

SOLOS INTERMEDIÁRIOS ENTRE LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO E

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ARGILA DE ATIVIDADE BAIXA:

CONCEITUAÇÃO E  DISTINÇÃO

RESUMO

Horizontes  diagnósticos de  sete perfis representati-

vos de Latossolo Vermelho-Amarelo e  Podzólico Vermelho-Amarelo

típicos e seus  intermediários  foram  examinados macro e micro-

morfológicamente e analisados para  caracterizações físicas, quí-

micas e mineralógicas.

Os solos  são  derivados  de  rochas  cristalinas ácidas,

predominantemente cauliniticos  e  apresentam  composição quími-

ca e nineralógica semelhante

A macromorfologia  mostrou-se operacional para distin-

ção destes solos, considerando-se o  tipo e grau de desenvolvi-

mento da estrutura, quantidade e grau de desenvolvimento da ce-

rosidade, espessura do "solum" e da  faixa  transicional AB/BA,

profundidades de início de mudança textural  mais  perceptível e

de horizonte diagnóstico mais característico e transições en-
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tre horizontes.

Para a distinção dos solos  típicos  e  intermediários,

latossólicos ou podzólicos,  consideraram-se  as  características

supracitadas associadas às feições   micromorfológicas, configu-

ração das curvas de distribuição de argila e ferro  livre em fun-

ção da profundidade e relação textural S/A. A  relação silte/ar-

gila em horizontes A e B, curvas  características   de retenção

de umidade a diferentes profundidades,  superfície  específica,

ponto de carga zero(PCZ), relação Fed/Fes(Fe-DCB/Fe-H2SOq),  ApI!

e mineralogia das argilas, mostraram-se adequadas somente para

distinção dos solos típicos.

De acordo com as  características  físicas e químicas,

pode-se estabelecer uma seqüência de evolução, segundo o grau

de intemperismo dos materiais  constituintes  dos solos, na se-

quinte ordem:

PV típico < PV latossólico < LV podzólico < LV típico

Constatou-se, nos solos intermediários, uma camada se

melhante a um horizonte B textural  quanto  às características

físicas, macro e micromorfológicas e de  propriedades químicas

e mineralógicas  próprias de um horizonte E latossólico.

Nos solos podzólicos intermediários para latossolo a-

quela camada foi observada até o horizonte transicional BC,

mas, com grau de desenvolvimento da estrutura e  da cerosidnde,

quantidade  de cerosidade e tamanho da estrutura diminuindo em
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profundidade.

Nos latossolos intermediários  para podzólico aquela

camada superpõe-se diretamente a horizonte B latossólico  bem

definido, quanto às carcterísticas morfológicas, físicas, quí-

micas e mineralógicas.
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SOILS INTERMEDIATE BETWEEN RED-YELLOW LATOSOL AND

RED-YELLOW PODZOLIC WITH LOW ACTIVITY CLAY:

DEFFINITION AND DIFFERENTIATION

Diagnostic horizons of  sevem  representative  profiles

of Red-Yellow  Latosol, Red-Yellow Podzolic soils and their

intergrades, were studied macro and micromorphologically  and

analysed  for physical, chemical and mineralogical characteriza

tion.

Those soils are originated from acid crystalline rocks,

predominantly  kaolinitic and exhibit similar chemical and

mineralogical  composition.

The macromorpholoyy has shown to be very operative for

distinction of those soils,  taking in account the type and

degree of devclopment of soil structure, amount and degree of

development  of  clay  skins  "solum"  and transitional zone

AB/BA thickncss, starting depths of more discernible  textural

ciange and the most characteristic diagnostic horizon and
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transitions among horizons.

For distinction  of  typical and intergrade Soils,

latossolic  or  podzolic, the   above  characteristics  were

considered, in combination  with   micromorphological  features,

configuration of clay and free  iron distribution curves as a

function of  depth and textural ratio B/A.  Silt/clay  ratios in

A and B horizons, point  of  zero net charge(PZC), moisture retention

curves, specific surface, Fed/Fes ratio, ii~3H  and  clay miner-

alogy were suitable, only for distinction of typical soils.

Based on physical and  chemical  characteristics and

clay mineralogy, a  developmental sequence according    to

weathering intensity was established as follow:

RYP typical < RYP latossolic < RYL podzolic < RYL typical

It was found out, in intergrade soils, a  layer  similar

to a textural B horizon, as to physical, macro and micro-

morphological   characteristics   but   with  chemical  and

mineralogical properties akinto alatossolic B horizon.

For the podzolic/latosol  intergrades  that layer was

observed down to the  transitional  horizon  BC, but, with degree

of development of  soil  structure  and  clay skins, size of

structure and ammount  of clay skins decreasing with depth.

For the latossol/podzolic integrades,that layer overlies

a well  defined  latossolic  B  horizon as to morphological,

physical, chemical and mineralogical characteristics.



1. INTRODUÇÃO

Solos  intermediários  entre  Latossolo Vermelho-Amarelo

e Podzólico Vermelho-Amarelo argila  de atividade baixa deriva-

dos de rochas cristalinas ácidas, na  maior parte constituídas

por gnaisses e migmatitos, são de ocorrência  bastante expres-

siva na Região Sudeste do  Brasil e  particularmente  no Estado

do Rio de Janeiro.

A carência fundamental para a  classificação destes so-

los, tem sido, ao longo  de anos, a inexistência  de  especifica-

ções mais precisas e  quantitativas de  características  diferen-

ciais para reconhecimento de classes  individualizadas em  ni-

veis hierárquicos mais  baixos  da classificação brasileira de

solos.

Em várias ocasiões ficou, evidente a necessidade de

critérios distintivos mais operacionais  para separação destes so-

los intermediários, com  base  em  características diferenciais

detectíveis  por  análises de  laboratório e  características ma-

cromorfológicas registradas  em  exames de  campo, conforme  expe-
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riência anteriormente relatada pelo SNLCS e as instituições

que lhe antecederam.

Em função destas necessidades foram coletados, no Es-

tado do Rio de Janeiro, 7 perfis de solos, sendo 2, de solos

representativos tipicos, extremos de  Latossolo Vermelho-Amare-

lo e Podzólico  Vermelho-Amarelo argila de atividade baixa e 5

de solos intermediários, para estudos  de macro e micromorfolo-

gia e caracterizações física, química e mineralógica.

Originariamente, os solos intermediarios entre Latos-

solo Vermelho-Amarelo e Podzólico  Vermclho-Amarelo argila de a

tividade baixa foram considerados como solos poligenéticos, pe-

la Comissão  de Solos do CNEPA, por apresentarem característi-

cas comuns a latossolos e a podzólicos,  sendo, por este motivo,

reunidos  em um grupo indiferenciado no levantamento pioneiro

de reconhecimento dos solos do Estado do Rio de Janeiro e anti-

go Distrito Federal.

São, portanto, prerrogativas da  Comissão de Solos do

CNEPA, a primordialidade  do reconhecimento,  registro e  descri-

ções de solos que não se enquadravam nas classificações nacio-

nais e internacionais vigentes nas décadas de 40 e 50.

Em anos recentes, com o aumento  da produção de mapas

de solos  pelo  SNLCS e  outras  instituições  federais e  esta-

duais, tem crescido a necessidade de aperfeiçoamento de concei-

tuações e critérios distintivos adequados  a diversas classes

de solos para atender à expectativa  de detalhes em  mapas pedo-
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lógicos  modernos. Entre estas  classes incluem-se os solos in-

termediários  entre  latossolos e  podzólicos, cujas dificuldades

para distinção e separação têm persistido através de anos.

Neste estudo procurou-se relacionar as feições macro

e micromorfológicas  com  as  características físicas, químicas

e mineralógicas  dos solos, visando a distinção dos solos inter-

mediários em latossolos ou podzólicos.
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2. REVISÃO  E LITERATURA

2.1. Síntese retrospectiva

Uma unidade cartográfica, constituída  por duas unida-

des taxonômicas de  nível  categórico abaixo de Grande Grupo  de

Solos, tem ocorrência significativa  no Estado do Rio de Janei-

ro. Esta constatação é prerrogativa da antiga Comissão  de so-

los do CNEPA, que atuou no levantamento de solos do Estado do

Rio de Janeiro e  antigo  Distrito  Federal  nos  anos  de 1954 e

1955, dando início à confecção da Carta de Solos do Brasil.

A unidade cartográfica  acima mencionada, corresponde

ao grupo indiferenciado Latossolo Vermelho-Amarelo podzólico e

Podzólico Vermelho-Amarelo latossólico. Esta  unidade cartográ-

fica consiste, na realidade, em um agrupamento de solos polige-

néticos, isto é, colos que apresentam um  conjunto de caracte-

rísticas  comuns ao  Latossolo Vermelho-Amarelo e ao Podzólico

Vermelho-Amarelo,  compreendendo, portanto, uma classe  de solos

intermediários, conforme  constatado, desde o início, pela co-

roissão de Solos (BRASIL, 1958).
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Originarianente esta classe de solos foi, para fins

cartográficos, subdividida em três unidades de mapeamento, de-

signadas por "Latossólico  Vermelho  podzólico", "Latossólico  A-

laranjado podzólico" e "Latossólico Amarelo podzólico", eviden-

ciando, desta forma, a cor do horizonte B  como característica

preferencial para distinção daqueles solos (BRASIL. 1358).

O critério de cor foi  adotado, à semelhança de  proce-

dimento idêntico para separação de "Latosol Alaranjado" e "La-

tosol Amarelo", que constituiam, no conjunto, uma classe de ní-

vel categórico mais alto, denominado "Red Yellow Latosol", pos-

teriormente reconhecidas  como "Latosol Vermelho-Amarelo" (BRA-

SIL 1958).

As variações de coloração  dos solos comprovaram suas

correspondências com variações quanto a alguns  aspectos morfo-

lógicos, uso agrícola e mais importante, correlações com varia-

ções no binômio clima-relevo (BRASIL. 1958).

As ocorrências, de grande expressão geográfica(23% da

área do Estado do Rio  de Janeiro) daqueles  solos intermediá-

rios entre Latossolo Vermelho-Amarelo e Podzólico Vermelho-Ama-

relo, foram constatadas e cartografadas pela Comissão de Solos

do CNEPA (BRASIL 1958).

Com apoio naquele trabalho de  levantamento de solos, 

pode-se atualmente estimar, razoavelmente, em 61% a área do Es-

tado do Rio de Janeiro coberta por solos  típicos das classes

Latossolo Vermelho-Amarelo, Podzólico  Vermelho-Amarelo e seus
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intermediários, conforme mapeados nos anos 50 (BRASIL, 1958).

Naquele trabalho pioneiro, em  escala estadual

(1:400.000), os critérios, definições e conceitos para o esta-

belecimento de  classes  individualizados de solos, basearam-se

no esquema  de  classificação  elaborado  por BALDWIN et alii

(1936),  posteriormente  modificado   por   THORP  &  SMITH

(1949). Aquele sistema de  classificação caracterizou-se princi-

palmente pela definição de classes de solos  de alto nível cate-

górico, com base em  características diferenciais formuladas a

partir da influência de fatores ambientais externos e  da  presu-

nível gênese do solo. Classes de níveis categóricos  mais bai-

xos, eram definidas em termos comparativos e careciam de  defi-

nições objetivas em termos quantitativos. Demasiada ênfase era

dada à  coloração  do solo como  característica diferenciadora,

sem considerar as  características acessórias a ela associadas

(BUOL et alii 1973).

Além do apoio  no  sistema  de classificação de solos de

1936, revisado em 1949, a  comissão  de Solos contava com a orien-

tação e assessoria  técnica  de  especialistas em classificação de

solos da Divisão de Agricultura da FAO.

Refletindo o nível de conhecimento disponível na épo-

ca, a separação e distinção  daqueles  solos intermediários fize-

ram-se por meios mais  subjetivos, avaliando-se  o  grau de seme-

lhança com seus  dois  grandes grupos dsolos típicos, que re-

presentavam o conceito central de classe. Assim  é, que, em

termos gerais, aqueles solos eram  identificados como interme-



 

2 - Presença de filmes de material coloidal(cerosidade) .
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 Em   relação   ao  Latossolo Vermelho-Amarelo  "intergrade"

para Podzólico  vermelho-Amarelo, diferenciava-se  por apresen-

tar menor profundidade do perfil (embora, normalmente, mais pro-

fundo do que o Podzólico Vermelho-Amarelo  orto), estrutura   do

horizonte A granular ou em blocos subangulares com maior grau

de desenvolvimento, estrutura  do  horizonte Y2  em  blocos suban-

gulares mais desenvolvida e  presença  de  cerosidade fraca a mo-

derada e mosqueado distinto nos horizontes B3eC(LEMOS et alii,1960).

O Latossolo Vermelho-Amarelo "intergrade" para Podzó-

lico Vermelho-Amarelo apresentava  características  mais comuns

ao Latosrolo Vermelho-Amarelo, como, por exemplo, horizonte B

Latossólico, estrutura em blocos subangulares fracamate desen

volvida  no  horizonte B  (tendendo  a  granular) e transição gra-

dual a difusa entre horizontes.  No entanto,diferenciava-se do La-

tossolo  Vermelho-Amarelo  quanto  ao  grau de desenvolvimento das

seguintes  características:  drenagem,  contraste  mais nítido en-
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tre horizontes, perfil normalmente  menos   espesso,   maior  dife-

renciação textural entre  horizontes A e  E,  menor  porosidade,

mosqueado pouco e difuso  no   horizonte  B,  maior  plasticidade e

pegajosidade  nos  horizontes  A  e B e  consistência,  quando úmi-

do, normalmente friável (e  não muito friável como no Latossolo

Vermelho-Amarelo). Em relação   ao  Podzólico   Vermelho-Amarelo  "in-

tergrade" para  Latossolo Vermelho-Amarelo, diferenciava-se pe-

las seguinte características  morfológicas:   estrutura   granular

fraca a moderada no  horizonte  A,  às  vezes  com tendência a blo-

cos subangulares pouco  desenvolvidos,  perfil   normalmente   mais

profundos, menor diferenciação textural entre horizonte A e B;

maior porosidade, cerosidade ausente  e  quando  existente,  fraca

e descontinua, mosqueado   ausente  e   quando  existente,  pouco  e

difuso, estrutura do B em  blocos  subangulares  pouco desenvolvi-

dos tendendo, às vezes, à granular e menor plasticidade e pega-

josidade nos horizontes A e B (LEMOS et alii 1960).

A distinção entre perfis típicos de Latossolo Verme-

lho-Amarelo e  Podzólico   Vermelho-Amarelo  e  seus   respectivos in

termediários, assim  como  entre os  dois intermediários próximos

(LVp x PVl e PVl x LVp); se fazia  necessário, já que, a partir

do levantamento de solos do Estado de São  Paulo, aqueles  solos

não mais seriam reunidos em um grupo indiferenciado.

A predominância e o grau  de  desenvolvimento  das  carac-

terísticas  morfológicas  consideradas  (Tabela 1) e  a  análise   si-

multânea destas entre as diversas classes de  solos, determina-

vam as tendências de classificação dos  solos, resultando em La-
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tossolo Vermelho-Amarelo podzólico(LVp), Podzólico Vermelho-A-

marelo  latossólico (PVI) , Latossolo Vermelho-Amarelo(LV) ou Pod-

zólico  Vermelho-Amarelo (PV)

Em trabalhos subseqüentes, em  várias regiões fisiográ-

ficas do Brasil, a distinção de  solos intermediários entre La-

tossolo Vermelho-Amarelo  e podzólico  Vermelho-Amarelo, fez-se

segundo os conceitos e  definições  firmados  no  levantamento de

reconhecimento dos solos dos Estados de São Paulo e Rio de ja-

neiro.
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2.2. Horizonte B textural

A conceituação de horizonte B textural (Bt) e seu equi-

valente, o  horizonte  argílico, em  todos os  sistemas  nacionais

de classiiicação de solos, é bastante  uniforme  em  sua concepção

básica.

Segundo BENNEMA (1966) o  horizonte  B  textural  apresen-

ta estrutura em blocos subangulares e  angulares,  forte  a mode-

radamente desenvolvida, com a  cerosidnde  sempre presente envol-

vende os elementos da estrutura,  com   argila  dispersível  em  á-

gua relativamente alta e do textura  amplamente  variável, desde

arenosa até muito argilosa.

No Brasil, a conceituação  de horizonte B textural es-

tá registrada com detalhes no boletim explicativo do levanta-

mento de  reconhecimento dos  solos  do Estado de São Paulo e é

fundamentada  no  gradiente  textural, na estrutura, na cerosida-

de e na transição entre horizontes (LEMOS et alii 1960).

BENNMA(1966) resumiu a definição de horizonte B tex-

tural, que  no  nosso  país é, em  parte  até  a  presente  data, uti-

lizada na classificação dos  solos.  Segundo  sua  definição, um ho-

rizonte  B  textural  tem  espessura  variável entre 40 e 300 cm, mais

comumente   entre   70  e   130 cm,  com  composição  mineralógica que

inclui óxidos de  ferro, alumínio e silício e  argilominerais do

tido 1:1 e 2:1,  podendo   incluir  minerais   menos   resistentes  ao

intemperismo.  O teor de argila em alguma parte do horizonte B

textural, é  maior  do  que  em  A e  a relação textural B/A maior que



1,6 se o horizonte  B contiver  menos de 35% de argila, poden-

do ser menor no caso do horizonte B mais argiloso. A estrutura

depende, em  parte, da textura, sendo fortemente desenvolvida

em horizontes de  textura  mais argilosa. Filmes de argila(cero-

sidade), que  revestem  elementos  de estrutura, são  moderada a

fortemente  desenvolvidos.

A Soil Taxonomy define horizonte argílico (equivalente

de horizonte  B textural),  principalmente  pelo incremento  do

teor de argila  do  horizonte iluvial em  relação ao eluvial den-

tro de uma distância vertical de 30  cm  e  filmes  de argila na

superfície  de  elementos  estruturais (ESTADOS  UNIDOS   1960,

1967 e 1975).

A identificação  de  horizonte B textural e horizonte

argílico é fundamental para a classificação de solos e inter-

pretação  dos  processos dominantes de formação dos solos. Es-

tes horizontes são reconhecidos na distinção de classes de so-

los de alto nível  categórico em  todos os sistemas de classifi-

cação, além de serem muito úteis para o entendimento de paisa-

gens e  avaliação do  uso e do  potencial dos solos, devido às ca-

racterísticas  acessórias  a  eles associadas (McKEAGUE et alii

1981 e SOUTHARD & SOUTHARD 1985).

Diversos autores  têm enfatizado a translocação verti-

cal de argila como o processo mais importante na formação do

horizonte argílico ou do horizonte B textural, baseados no pres-

suposto de  que  a  diferenciação em  teor  de  argila no perfil de
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solo é conseqüência  da  migração  de argila do horizonte A e pos-

terior deposição em  horizontes  subjacentes (BUOL &  HOLE 1961;

HALLSWORTH, l963;  McKEAGUE  &  ST. ARNOUD  1969;  WAMBEKE,  1972;

NETTLETON et alii 1975; ESTADOS UNIDOS 1975 e CANADA 1978).





O movimento de  água  no  solo é o fator mais importante

na  diferenciação de  horizontes, visto  que, a água  transporta

tanto os  elementos dissolvidos quanto  os sólidos em suspensão,

movendo-os  da  superfície  para o subsolo. Este movimento é deno-

minado de  pedrotranslação e até  que  evidências mais conclusi-

vas estejam  disponíveis, a  translocação   de argila é principal-

mente um processo  físico, ocorrendo  em  solos sujeitos a ciclos

de umedecimento, secagem e lixiviação, depois que  sais solú-

veis e carbonatos tenham  sido  removidos (McKEAGUE & ST. ARNAUD)

1969)  .

NETTLETON  et  alii(l969) constataram que a  distribui-
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2.3. Horizonte B latossólico

O conceito  de  horizonte B  latossólico, emitido  por

BENNEMA   et  alii (1959),  constituiu  a  base  para  o

volvimento e  aperfeiçoamento da  definição e caracterização  de

horizonte B  latossólico  no  Brasil  com  base naquele trabalho,

foi apresentada no  boletim  explicativo  do levantamento de so-

los do Estado de  São Paulo a primeira  definição pormenorizada

de horizonte B latossólico.

Definições mais precisas e exclusivas de horizonte B

latossólico,  em  diversos  sistemas  de  classificação  de solos,

são   baseadas   em   características   morfológicas,  físicas,  quími- 

cas,  mineralógicas  e  micromorfológicas (LEKOS et alii 1960;  ES-

TADOS UNIDOS 1960, 1967,1975 e 1985; FAO 1974)
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horizonte B  latossílico)  formulado  na  Soil Classification - A

Comprehensive System - 7 t h  Auproximation (ESTADOS  UNIDOS 1960)

foi tentativo e mudou  consideravelmente após  ser aplicado em

vários outros países. A definição proposta  icicialmente, consi-

derava o horizonte óxico como um  material que foi submetido a

processos de  remoção ou  alteração de grande parte  da sílica

combinada com ferro e alumínio, mas, não necessariamente quart-

zo e argila  do  tipo 1:1. Em conseqüência deste  intemperismo,

há concentração de sesquióxidos em mistura com quantidades va-

riáveis de argila do tipo 1:1.

Diversos  autores  concordam  que o  horizonte óxico é

um horizonte subsuperficial  que  apresenta características de

material cm avançado estágio de intemperismo, consistindo em

uma mistura de óxidos de ferro e aluminio, com  teores variá-

veis de argila do tipo 1:1 e minerais  altamente  insolúveis

(ESTADOS UNIDOS 1960, 1967, 1975 e 1985).

O horizonte B latossóSlico diferencia-se do horizonte

óxico  por  requisitos de espessura, relação  silte/argila e ar-

gila dispersa em água, além do que, deve ter uma capacidade de

troca de cátions, determinada a pH 7,3, menor que 13 meq/100g

de argila, após deduzida a contribuição  da matéria orgânica e

não  16 meq/100g de  argila pelo método do l~:H~;G>,,  especificado

para o horizonte óxico(BENNEMA 1966 e BENNEMA & CAMARGO 1979).
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onde,  CTC é  a  capacidade  de troca de cátions em  meq/g, S é a

superfície específica em cm'/y e &  é a densidade de carga su-

perficial em mcq/im2 UEHARA(1979);
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RAIJ  &  PEECH  (1972)  e  KENG  & UEHARA (9174) mostra-

ram em estudos realizados em  solos do Brasil e do Hawai, que

valores de ponto de carga zero(PCZ) d e   Oxisols são geralmente

mais altos do que os de Ultisols e Alfisols, evidenciando uma

seqüência de intemperismo químico entre estes solos.

HENDERSHOT & LAVKJULICH (1978) utilizaram-se do ponto

de carga zero (PCZ) como parâmetro  para  avalição  do desenvolvi-

mento pedogenético, mostrando que a  acumulação crescente de

sesquióxidos resulta em PCZ mais bem definido  e mais próximo

do pH do solo, quando é observado  mais cargas dependentes de

pH.

Conceituações  mais recentes incluem o  horizonte B la-

tossólico (Bw) entre os  materiais que se  apresentam em estágio avan-

çado de intemperismo, nos quais foram destruídos quase a tota-

lidade dos constituintes minerais que  lhe deram origem, resul-

tando em formação  de argila de atividade muito baixa(CTC  menor

que 13 meq/100g de argila, a pH 7, após  correção para carbono)

desenvolvimento de cores vivas, estrutura, agregação  e flocula-

ção, com  inexpressiva ou  nula  evidência de acunulação de argi-

la (OLMOS ITURRI LARACH et alii 1984)

Características, tais como,incremento  de argila em fun-

ção da  profundidade, que  deperde, por  sua vez , no grau de mobi-

lidade  dos  argilominerais  presentes, capacidade  de retenção de



Originariamente, o Latossolo  Vermelho-Amarelo  foi de-

finido como uma classe de solo  caracterizada  por perfis bastan-

te  profundos, sendo  pouco  nítido o  contraste entre seus hori-

zontes (Brasil 1958).
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BENNEMA & CAMARGO (1964) definiram o Latossolo Verme-

lho-Amarelo com base em  características presentes no horizonte

Bw, compreendendo cores desde vermelhas até  amarelas, valores

geralmente acima de 4, baixos teores de ferro determinado pelo

ataque sulfúrico (usualmente menor que 9% se  de  textura argilo-

sa)
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formação de  minerais de argila a qrandes profundidades a par-

tir do material  originário em processo de alteração. O autor

conclui que sob condições de intenso intemperismo, em  clima quen-

te e úmido, os minerais facilmente  intemperizáveis são altera-

dos para argilas, óxidos e outros minerais secundários.

KcCALEB  (1959)  assinala  que  as  diferenças entre, os

Podzólicos Vermelho-Amarelos são devidas às propriedades herda-

das ou às propriedades pedogenética 7 , todas  relacionadas com o

material de origem dos solos. Desta forma, as diferenças em ca-

pacidade de troca de cátions, quantidade de argila e proprieda-

des a ela associadas, refletem diferentes materiais de origem.

SIMONSON (1949) e McCALEB (1959)  compilaram  e inter-

pretaram vários dados  analíticos  e  descrições morfológicas de

diversas séries  enquadradas  no  conceito central de Podzólico

Vermelho-Amarelo e  concluíram que  os horizontes B texturais di-

ferem consideravelmente  quanto ao grau de desenvolvimento e ex--

pressão de características químicas e morfológicas



2.4.3. Solos   intermediários





BUOL (1983) conclui,  por  hipótese, que uma camada se-

melhante a um horizonte argílico, por apresentar estrutura pe-

quena em blocos e densidade aparente mais elevada, exclui. um

solo da ordem   Oxisol. O autor  atribui a formação desta camada à ci-

clos alternados de umedecimento e secagem atuantes sobre nate-

rial oxidico, entre  as profundidades de 0,25m e2,0m da super-

O autor estabelece, tentativamente, em 1,Jg/cm3,,o li-

mite máximo da  dens idade aparente para o material oxidico ca-

racterístico.
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SANTOS (1984) mostrou, através de estudos micromorfo-

1ógicos,a importância da fauna do solo na caracterização de ho-

rizontes  orgânicos e ferriargilans em horizontes Bt, que tanto

se originaram por iluviação como por intemperismo "in situ".
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3. CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO
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As áreas selecionadas para a coleta dos perfis distri-

buem-se cm quatro  grandes compartimentações  tectônicas, com-

preedendo o Grupo Juiz de Fora, Grupo Paraíba  do Sul, Comple-

xo Embu e o  Complexo Costeiro, de naturezas complexas e padrões

intricados  devido a diques e  inclusões  (Fig. 1). No conjunto,

constituem-se predominantemente de gnaisses e migmatitos diver-

sos, bandeados e/ou facoidais (HASUI et alii 1984).

A área dos  perdis Rio-l e Rio-2 é representativa de

material proveniente da decomposição de rochas de  fácies granu-

lito, compreendendo   enderbitos,  charnoquitos, granitóides,

quartzo-dioritos, dioritos e noritos, geralmente  muito retraba-

lhados cm mistura com gnaisses e migmatitos granuliticos de es-

truturas variadas. Segundo HASUI  et  alii (1984), pertencem  ao

Conplexo Juiz de Fora, constituindo uma faixa  paralela ao Com-

plexo Costeiro, deste se distinguindo, apenas,  pela predominân-

cia de rochas de  fácies  granulito(Fig. 1).

A área  dos  perfis  Rio-l e  Rio-2 apresentam litologia

semelhante, em que os produtos da  decomposição  passaram por

processos de retrabalhamento local  por coluviação.

O  material  originário  do perfil Rio-3, apresenta, em

maior grau litologia  com predominância de gnaisses bandeados

e/OU laminados, em  mistura com  migmatitos granulíticos, cujos

produtos resultantes da  intemperização sofreram retrabalhamen-

to posterior por coluviação. A área  do perfil está incluída no

Grupo Paraíba do Sul, de natureza complexa e  padrão intrincado

devido a diques e inclusões(Fig. 1). O Grupo  Paraíba  do Sul
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constituí-se  de gnaisses e migmatitos diversos, predominante-

mente  bandeados e  cortados por mármores, delemitos e xistos

feldspáticos. No  conjunto, são  rochas  de fácies anfibolito que

sofreram processos de feldspatização, migmatização e intruções

ácidas  (HASUI et alii 1984).
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chas passaram por processos de retrabalhamento  local  por colu-

viação.

A  área do  perfil Rio-7 é  representativa do complexo

Costeiro, constituído de rochas  de  fácies  anfibolito  e  granuli-

to, que  sofreram  migmatização  e  granitização em  graus variá-

veis (Fig. 1). Os  tipos  mais comuns são gnaisses e migmatitos

de estrutura  bandeada e  facoidal, com  intercalações menores de

rochas   calcissilicáticas,  calcário,  metavulcânicas, formações

ferríferas,  quatzitos  e  magnetita  quartzitos  (HASUI et alii

1984).

Na área  do perfil Rio-7 as  rochas mais  comuns regis-

tradas  próximo  ao  perfil  coletado  e  logo abaixo do horizonte

e, são  gnaisses  granitóides, biotita  gnaisses, gnaisses  facoi-

dais, gnaisses  porfiroblásticos e  migmatitos  (RIO DE JANEIRO

1977) É, de  fato, uma  área  de  litologia   muito  heterogênea,

tendo passado por  processos  de retrabalhamento  local  por  colu-

viação e  adição  de  materiais  diversos, dando  origem  a solos

com nítida descontinuidade litológica.

3.2. clima  

A diversificação  climática  no Estado do Rio  de Janei-

ro tem  origem  em diversos fatores  de  natureza   estática e  ou-

tros de natureza dinâmica.

Entre os fatores de natureza  estática  incluem-se  a  po-

sição latitudinal e a  topografia  acidentada. O  Estado  do Rio



A topografia acidentada é fator da maior importância

na diversificação climática  observada no Estado do Rio de Ja-

neiro. A existência da  Serra  do Mar, por exemplo, separando as

baixadas litorâneas do  planalto interior, ao longo de quase to-

do o   território   fluminense, no  sentido  sudoeste-nordeste,  dá

origem a melhores condições  para o aumento da precipitação, de

vido a sua atuação na turbulência do  ar durante a  passagem de

correntes de circulação diversas. A  escarpa  oriental da serra

do Mar é um obstáculo aos ventos originados  no oceano e funcio-
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Na Tabela 2, estão resumidos os dados climáticos mais

importantes e suas relações com o relevo  e  a vegetação das à-

rcas selecionadas para a coleta dos perfis.

Segundo MOREIRA & CAMELIER (1977), distinguem-se no Es-

tado do Rio de Janeiro os seguintes  domínios  morfoestruturais:

Olitoral, a escarpa e os maciços  modelados em rochas cristali-

nas. A escarpa e os maciços  modelados em  rochas cristalinas

constituem o domínio morfoestrutural  do interior e é subdividi-

do em unidades menores, compreendendo  a  Serra  do Mar, o Vale

do Paraíba e a Serra da Mantiqueira.

A região do Vale do Paraíba, situada  entre a Serra

da Mantiqueira e a Serra do Mar, tem a  origem do relevo no tra-

balho erosivo do  rio  Paraíba do Sul e seus afluentes. É uma re-

gião característica de "mar  de morros", freqüentemente  sobres-

saindo-se cristas  gnaíssicas   separadas  por  vales  profundos,

dando origem a relevos mais  acidentados do tipo forte ondulado





de relevo ondulado e suave  ondulado  de  morros cristalinos, cu-

fa drenagem é direcionada para o litoral. E uma  área tipicamen-

te representativa de relevo estável vertentes longas e suaves

que minimizam os efeitos erosivos causados por  escoamento su-

perficial das água das chuvas.

Os perfis Rio-1 e Rio-2 são representativos  de  áreas

muito dissecadas em conseqüência da ação erosiva do rio Paraí-

ba do Sul e seus afluentes, originando um  relevo forte ondula-

do, constituído de morros e cristas gnáissicas com  fortes de-

clives. Nestas áreas observam-se severos efeitos erosivos, sen-

do comum a perda parcial da  camada superficial do solo despro-

tegido. A ação crosiva prolongada resulta na  formação de solos

mais rasos nas cotas mais altas do relevo(terços  superiores) e

solos  medianamente profundos a profundos  nos terços médios e

inferiores das encostas

Os Perfis Rio-4 e Rio-5, situados  entre o rio Paraíba

e o rio Preto, representam a área bem  característica de relevo

forte ondulado, cujo modelado típico é oriundo do trabalho ero-

sivo dos afluentes do rio Paraíba, apresentando-se como relevo

bastante  dissecado, assemelhando-se, em alguns  aspectos, ao re-

levo da área do perfil Rio-3.
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ta área caracteriza-se principalmente, por vertentes muito lon-

gas, de fortes declives, apresentando,  ocasionalmente, degraus

com superfícies mais suaves  onde  normalmente  são encontrados

os solos mais profundos.

O perfil Rio-6, localiza-se em relevo  forte ondulado,

formado por sucessões de cristas  gnáissicas, em área situada

entre o reverso da  escarpa da Serra  do Mar  e o "mar de morros"

típico do Vale do Paraíba, constituindo o  planalto montanhoso

com descida gradual em direção ao rio Paraíba.

Além de ser um fator principal na diversificação cli-

mática e na cobertura vegetal, a  configuração  geral do relevo

afeta a formação dos solos, influindo  no  escoamento   superfi-

cial das água que por sua vez é  fator  decisivo  na  penetração

de água no solo, profundidade dos  perfis, diferenciação  de ca-

mada e horizontes, espessura de  horizontes  e  teor  de matéria

orgâica, acidez, eluviação e iluviação  ocorrência  de   mosquea-

dos e truncamento de perfis de solos.
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DOMINGUES et  alii (1976) destacam  a  grande  diversida-

de do relevo do Estado do Rio  de  Janeiro,  sintetizando-a  em

quatro grandes unidades: Baixada, Serra  do  Mar, Vale  do Paraí-

ba e a escarpa da Serra   da  Mantiqueira. Entre   estas unidades,

apresentam maior interesse para  o  presente  estudo, o  Vale  do

Paraíba, a Serra do Mar e a escarpa da Mantiqueira.

O Vale do Paraíba  apresenta relevo tipicamente disse-

cado, com morros em forma de "meias laranjas" e cristas, onde

predominam  gnaisses  fortemente  inclinados,  principalmente na

região norte do estado, onde  se  localizam  os  perfis  Rio-1 e

Rio-2

A encosta oriental da Serra do Mar apresenta relevo

bastante acidentado, com escarpas alcantiladas  e  é aí  que ocor-

rem as maiores altitudes da região. A  encosta  ocidental, volta-

da para o vale do Paraíba, não é abrupta  como  a encosta orien-

tal. Naquela,  os vales descem gradualmente e  são  mais largos,

formando relevo rebaixado de "meias  laranjas",  originado   pela

ação erosiva dos afluentes da margem direita do rio Paraíba do

Sul.

3.4. Vege tação
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Para isso, contribui notadamente o relevas, que condi-

ciona a acumulação e a proteção da umidade do solo, que em úl-

tima análise, determinam  características peculiares a cada ti-

po de vegetação
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vegetação remanescente de naior porto é  representada pela Flo-

resta Tropical Subperenifólia e a do perfil Rio-7, pela Flores-

ta Tropical Perenifólia, em vertentes mais úmidas.

As florestas perenifólias e  subperenifólias são  mais

fechadas que a subcaducifólia, não sendo constatados os estra-

tos inferiores tão comuns em  florestas  subcaducifólias. As es-

pécies arbóreas  mais  freqüentes  são a  tabebuia   (Tabebuia

obtusifolia), canelas    (Nectandra  spp),  jatobá  (Hymenaea   sp),

Sapucaias (Lecythis spp),  jacarandá  (Dalbergianigna) e a barri-
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4.1. Seleção e coleta dos perfis



Vassouras e  ao   norte, no  limite  com o Estado de Minas Ce-

rais, os municípios de Itaperuna, Santo Antônio de Pádua Mi-

racema e Itaocara (Fig. 3).

Todos os solos examinados nesta verificação prelimi-

nar referiam-se a material originário proveniente da decom-

posição de  rochas cristalinas ácidas, dominantemente consis-

tindo  em  gnaisses  e  migmatitos.

Para a  seleção  de sete  perfis, representando uma

seqüência  desde  um  Latossolo  Vermelho-Amarelo típico até

um Podzólico  Vermelho-Amarelo  de  argila de atividade bai-

xa, compreeendendo,  entre  os   extremos, uma  série de so-

fológicas dos solos, como tem sido prática corrente.



Figura 3 - Locais de coleta dos perfis Rio-1 a Rio-7 no Estado do Rio de Janeiro.
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Os perfis coletados  são  abaixo  indicados segundo  a

seqüência  proposta  preliminarmente  e  estabelecida  com  base

em procedimentos  correntes, que  se  apoiam em dados analíticos

de rotina e  feições  morfológicas  observáveis em exame de

campo.

Latossolo Vermelho-Amarelo     típico      (Rio-3)

Latossolo  Vermelho-Amarelo podzólico (Rio-5)

Latossolo  Vermelho-Amarelo podzólico (Rio-6)

Latossolo  Vermelho-Amarelo   podzólico (Rio-4)

Podzólico Vermelho-Amarelo típico    (Rio-7)

A intenção aqui foi  distinquir  os solos intermediá-

rios, à medida que  se  afastassem  do conceito central  de clas-

se de solo típica, quanto à  morfologia, grau  de  expressão de

horizonte B diagnóstico e propriedades físicas e químicas.

As descrições  morfológicas  e  a  coleta  dos perfis

foram  executadas  de  acordo com  as  normas   prescritas pe-

lo Serviço  Nacional  de  Levantamento e  Conservação  de  So-

los (REUNIÃO  TÉCNICA  DE  LEVANTAMENTO DE SOLOS 1979; LEMOS  &

SANTOS 1982 e OLMOS ITURRI LARACH e t alii 1984).



Feições morfológicas  individuais e  características pe-

culiares, quando   existentes, foram  examinadas e registradas,

tendo-se em mente a conceituação e a distinção de solos típi-

cos e intermediários.

4.2. Características morfológicas dos solos

Os perfis selecionados, após triagem com base nas  ca-

racterísticas morfológicas, físicas e  químicas, foram classífi-

cados segundo as normas preconizadas pelo Serviço Nacional  de

Levantamento  e Conservação  de Solos. De acordo com a proposta

inicial, os perfis  foram  separados  em  dois  grupos  Cistintos,

compreendendo solos típicos e intermediários, cujas  caracterís-

ticas  morfológicas mais relevantes serão em  seguida, eviden-

Dentre os Latossolos, compreendendo  os  perfis  Rio-3,

Rio-4, Rio-5 e Rio-6, um é típico(Rio-3), com  estrutura do  ti-

po predominantemente maciça porosa que se desfaz em  blocos su-

bangulares muito pequenos e ultrapequena granular no horizonte

Bw2, cerosidade pouca, fraca e descontínua nos  horizontes  Ba,

Bwl e Bw2, transições  difusas entre os  subhorizontes  Bw e con-

sistência muito friável quando úmido. 

O  perfil Rio-4, intermediário para  Podzólico verme-

lho-Amarelo, apresenta estrutura fraca pequena a  média em  blo-

cos subangulares e angulares nos horizontes BA Bwl e Bw2, com

cerosidade fraca a moderada e comum. A  estrutura apresenta -se
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como maciça porosa que se desfaz em  blocos subangulares nos ho-

rizontes Bw3 e Bw4 com cerosidade fraca e pouca a comum, tran-

sições difusas entre  horizontes e consistência friável quando

úmido. O perfil Rio-4. apresenta  características  marcadamente

intermediárias, tanto  para Latossolo como para podzólico, ra-

zão pela qual  posiciona-se  no centro de seqüência, situando-se

entre os perfis Rio-6 e Rio-l.

O perfil Rio-6, intermediário para  Podzólico, apresen-

ta cerosidade pouca e fraca ao longo do  horizonte Bw, estrutu-

ra em blocos nos subhorizontes BA, BWl e Bw2 e  aspecto de maci-

ça que se desfaz em blocos  subangulares fracos  nos subhorizon-

tes Bw3 BW4 e Bw5.

 Dentre os podzólicos Vermelho-Amarelos, compreendendo

os perfis Rio-7, Rio-2  e  Rio-1, distingue-se  o  Podzólico  típi-

co (Rio-7), com estrutura bem  definida em blocos subangulares

moderadamente desenvolvida  nos subhorizontes 2Bt1, 2Bt2 e 2BC,

com cerosidade  moderada a forte  no subhorizonte 2Btl, decres-

cendo em  2Bt2 e 2BC.



AS amostras coletadas foram secas  ao ar, destorroadas

e passadas em  peneira com  malhas  de 2 mm de abertura. Na terra

fina seca ao  ar(TFSA) foram  efetuadas as análises físicas e

químicas e os tratamentos  preliminares  de separação da argila

para análises mineralógicas.
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A análise  granulométrica foi conduzida na terra fi-

na seca ao ar e  processou-se  segundo  os  métodos prescritos no

Manual de Métodos de Análise de Solo (EMBRAPA 1979), fornecen-

do a porcentagem, por peso, de  areia grossa, areia fina, sil-

4.3.1.2. Densidade aparente, real e porosidade total
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4.3.1.3. macro e microporosidade

4.3.1.3. Superfície específica

A superfície específica foi determinada na terra fina

seca ao ar, moída  e  passada em  peneira de GO "meshes". A adsor-



4.3.1.6. Constantes  de Atterberg.

neira de 40 "meshes", segundo o  Manual de Métodos de Análise

de solo (EMBRAPA 1979).

limite de liquidez - Determinado  por  meio do aparelho

casagrande, sendo  os cálculos efetuados pela fórmula de Sowers.

Limite de plasticidade - Deterninado  por meio da pla-

ca de vidro esmerilhada e o cilindro de comparação.

Índice de plasticidade -  determinado  pela difirença

entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade.

4.3.2. Métodos de análises químicas

4.3.2.1. Cátions trocáveis e extraíveis

Cálcio e  magnésio trocáveis - Extraídos com solução



Alumínio estraível - Extraído  com  solução  de  KCl  na

proporção 1:20 e determinado  pela  titulação da acidez com NaOH

0,025N.

Valor S - Obtido pela  soma de Isases(Ca++  +Mg++ +Na+ +

1<+ = S).

Acidez extraível - (Ii+ +  A l     )+.r+ . Obtida  pelo método

do acetado de cálcio IN a pH 7 na proporção 1:15 e determinada

por titulação com NaOH 0,0606N.

Valor T - (capacidade de troca  de cátions - CTC) Cal-

Valor V - (Percentagem de saturação de bases). Calcu-

lado pela fórmula: V = 100.s/t.
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4.3.2.2. Carbono orgânico e reação do solo

 Carbono orgânico - Determinado pela oxidação da maté-

ria orgânica com bicromato de potássio 0,4N em meio sulfúrico

e titulação pelo sulfato ferroso 0,1N.

4.3.2.3. siz2,  Fe203, A1203 e Ti02 extraídos pelo ataque sul-

fúrico.

Determinados em 1g de terra fina seca ao ar com adi-

ção de 29 ml de ácido sulfúrico 1:1, fervura durante meia ho-

ra sob refluxo e posterior resfriamento, diluição e filtração.

No resíduo foi determinada Si02 e  no  filtrado, Fc20?, Al20,

e Ti0 
2
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la divisão do teor de Fe 203 na terra fina seca  ao ar pelo teor

de argila (RAMOS 1981).

4.3.2.4. Ferro livre (Fed)

4.3.2.5. Ponto de carga zero(PCZ)

O ponto  de  carga  zero  (PCZ)  foi deteminado na

terra  fina  seca  ao ar por titulação com H+ e OH- em três

ccncentrações  eletrolíticas de KCl, segundo método prescrito

por RAIJ &  PEECH (1972) e  adaptado  por UEHARA & GILLMAN

(1961)



4.3.3. Métodos de análises mineralógicas

4.3.3.1. Mineralogia de areias e cascalhos



4.3.3.3. Análise térmica diferencial

4.4. Preparação  de  lâminas finas para estudos  micromorfológica

cos.
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Foram  examinadas  e  consideradas  as características

morfológicas de  maior  relevância  para a  distinção  dos solos,

como  estrutura,  cerosidade  mudança  textural e  transições en-

cre horizontes,  além  das  relações de espessura e profundidade

dos horizontes  principais e transicionais.

Uma   síntese   das   características   morfológicas   mais

significativas  para  proceder-se  a  distinção  dos solos e as

relações  de  espessura  e  profundidade é apresentada na Tabela

3.





Perfil Rio-l

Este Perfil, de  acordo com  os conceitos vigentes,

foi examinado como representativo de solo intermediário entre

Podzólico Vermelho-Amarelo e Latossolo  Vermelho-Amarelo.  Ocor-

re em área  de relevo  forte ondulado, com  declives da ordem de

30 a 35%, situando-se em terço médio  de  encosta. O  perfil a-

presenta predoninância de características  morfológicas  de Pod-

zólico Vermelho-Amarelo quanto ao tipo e  grau de desenvolvi-

mento da estrutura e gradiente textural. No entanto, não exi-

be cerosidade em quantidade e grau  de desenvolvimento ao lon-

go do perfil, suficientes para a  identificação  de Podzólico

vermelho-Amarelo típico, além  de  apresentar  transições  entre

Apresenta,  morfologicamente, a seqüência de horizon-

tes do tipo  Aep-AB-BA1-BA2-Bt1-Bt2-Bt3-Bt4-BC1-BC2-Cr  com  es-

pessura A + B, medida do topo do horizonte Aep à base do hori-

zonte Bt, da ordem de 211 em.



perficial e  o  início  do  horizonte ou  não é tão espessa, o que

contribui  para   a  diferenciação  mais  nítida  de horizontes e

conseqüentemente,  gradiente  textural  mais alto. Adicionalmen-

te, no perfil Rio-l é  observado, na  faixa de  transição, menor

grau de desenvolvimento de cerosidade, embora  em  maior   quan-

tidade do que no  horizonte EL. A  mudança textural  mais percep-

tível, estimada pela textura de campo,  ocorre  nesta  faixa  de

transição, precisnmente  entre  BAL e BA2, passando  de textura

argilosa em Acp, AB e BAl para muito  argilosa em BA2, a 38 cm

da superfície.

O horizonte Et, iniciando-se a 55 cm da superfície

do solo, apresenta-se  subdividido em  subhorizontes Btl, Bt2,

Bt3 e Bt4 com espessura total, do topo do  Bt1 à base do Bt4,

da ordem de 156 cm. O  horizonte Bt, neste  perfil, apresenta

predominância  de  características  tipificadoras  de horizonte

B textural, exibindo estrutura em  blocos anglares e subangu-

lares moderadamente desenvolvida em  Btl e Bt2 passando a fra-

ca a moderadamente desenvolvida em  Bt3 e Bt4. A  cerosidade es-

tá presente em maior quantidade  no subhorizonte Btl, apresen-

tando-se moderada a fortemente desenvolvida e  comum, passando

a moderada e pouca em Bt2, pouca e fraca em Bt3 e pouca e fra-

ca descontinua em Bt4  observa-se neste perfil, que  a  cerosi-

dade é  decrescente com a profundidade,  acompanhando  a mesma

tendência do grau de desenvolvimento da estrutura em blocos.

Os subhorizontes transicionais, BCl e BC2 que se ini-

ciam a 211 cm  de  profundidade imediatamente abaixo do hori-
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Perfil Rio-2O
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fiquem como  Podzólico Vermelho-Amarelo, como a estrutura e a

cerosidade, é de maior profundidade que os podzólicos normais

e apresenta contraste pouco nítido entre horizontes.

A seqüência os  horizontes observada neste perfil  é

do tipo  Aep-AB-BA-Bt1-Bt2-Bt3-Bt4-BC,  com  espessura A + B,

até a base do horizonte Bt, da ordem de 355 em.

Os  horizontes  transicionais   entre A e B, apresentam,

neste perfil, a  espessura  total  de 55 cm, podendo-se obser-

var, pela descrição morfológica, que o  horizonte BA exibe ca-

racterísticas  semelhantes  às  do  Btl, quanto ao tipo e grau de

desenvolvimento  da estrutura  e  da cerosidade. A semelhança  do

perfil Rio-1, a mudança textural, estimada no  campo, é marca-

damente mais perceptível na faixa de transição, ocorrendo, nes-

te caso, entre AB e BA, a 40 cm da superfície do solo.

O horizonte Bt, iniciando-se a 75 cm de profundidade

apresenta-se subdividido em Btl, Bt2, Bt3 e Bt4, con espessu-

ra total, do topo  do  horizonte Btl  à  base do horizonte Bt4,

da ordem de  280 cm. O  horizonte  Bt, identificado neste  per-

fil, é tipicamente textural, quanto  à estrutura que se apre-

senta em blocos angulares  e  subangulares moderadamente desen-

volvida e  cerosidade comum  e  moderada em Btl e Bt2. Os subho-
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rizontes  Btl e Bt2, com  espessura  total de 125  em são idênti-

cos em quase todas as suas características morfológicas, dife-

renciando-se  apenas  quanto à consistência muito pegajosa em

Btl.

Os subhorizontes  Btl e  Bt2 conferem  a este perfil a

norfologia    de  Podzólico Vermelho-Amarelo, podendo o Caráter

Latossólico ser atribuído à espessura total A + B (355 cm) e

às  transições  difusas entre  horizontes, ao longo do perfil.

Perfil Rio-3

Este   perfil apresenta  características morfológicas

típicas de  latossolsos, exibindo estrutura maciça porosa que

se desfaz em forte ultrapequena granular na maior parte do ho-

rizonte Bw e  transições difusas entre subhorizontes, além da

uniformidade de cor e textura ao longo do perfil.
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Nos  horizontes transicionais AB e BA, a estrutura é

do tipo granular  moderadamente desenvolvida e  em blocos fra-

camente desenvolvida, apresentando  cerosidade  pouca e fraca

descontínua, somente no horizonte BA.

A faixa de  transição, que  compreende os horizonte

I-B e BA é  estreita, con espessura total de 30 em, entre a ba-

se do horizonte Aep e o topo  do horizonte Bwl. A mudança tex-

tural, mais perceptível, estimada pela textura de campo, ocor-

re nesta faixa de transição, precisamente entre os  horizontes

AB e BA a 30 em da superfície do solo.



Perfil Rio-4
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moderadamente desenvolvida. É na faixa de transição, entre os

racterísticas mais  peculiares a solos  podzólicos, principal-

mente quanto à estrutura e à cerosidade.

A mudança textural mais perceptível, conforme estima-

da pela textura  de  campo, ocorre nesta faixa de transição,

precisamente entre AB e BA a 23 em da superfície do solo, on-

de se observa mudança de textura argilosa para muito argilosa.

O horizonte Bw, que se inicia a 45 cm da superfície

do solo, é subdividido em Bw1-Bw2-Bw3 e Bw4, com espessura to-

tal do topo do  subhorizonte  Bwl à base do subhorizonte Bw4,

da ordem de 175 cm. Cabe salientar que o horizonte Bw, deste

perfil, apresenta características mais tipificadoras de latos-

solo nos subhozizontes Bw3 e Bw4, a julgar pela estrutura ma-

ciça que se desfaz em fraca muito peqnena a média granular ou

blocos  subangulares e  pela  cerosidade   fraca e pouca. Os sub-

horizontes Bwl eBw2  apresentam  estrutura em  blocos  fracamente

desenvolvida e cerosidade  fraca  a  moderada, pouca a comum,

sendo estas feições, mais peculiares aos solos podzólicos.

Pelo exame macromorfológico do conjunto de horizon-

tes deste perfil, concluí-se que os subhorizentes Bw3 e Bw4,
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com espessura total de 100 cm, atendem as condiçõoes para a i-

dentificação de horizonte B latossólico. O caráter intermediá-

rio para podzólico é devido ao maior grau de desenvolvimento

da estrutura e da cerosidade nos  subhorizontes BA Bwl e Bw2

conforme  descritas anteriormente.

O perfil Rio-4 é portanto, representativo de  um so-

lo intermediário típico, exibindo características próprias de

podzólico nos subhorizontes Bwl e Bw2, com espessura de 75 cm

e características  próprias  de latossolo nos subhorizontes Bw3

e Bw4, com espessura de 100 cm.

Perfil Rio-5

O perfil apresenta  sequência  de horizontes do tipo

Aep-AB-BA-Bw1-Bw2-Bw3-Bw4-Bw5, com  espessura  A + B, do topo

do horizonte Aep à base do horizonte Bw5, superior 2 350 cm.

O horizonte  AB  apresenta  estrutura moderadamente de-

senvolvida do  tipo granular e  fraca muito pequena do tipo em

blocos subangulares, enquanto que o horizonte transicional BA

exibe estrutura fraca a moderada em blocos subangulares e  gra-



Pelo exame  macromorfológico do conjunto de horizon-

tes ao longo do perfil conclui-se que 3 solo apresenta maior
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extensão  de  características morfológicas  dos solos latossóli-

cos, sendo o caráter intermediário  para podzólico devido ao

maior grau de desenvolvimento de  estrutura e cerosidade nos

subhorizontes BA, Bwl e Bw2, além  das transições graduais e

maior diferenciação de  horizontes, pela cor, nesta faixa de

transição.

Perfil Rio-6



Neste perfil, não se observa  mudança textural percep-

tível, sendo o solo de textura muito argilosa, da  superfície

até à base do subhorizonte Bw5.

O  horizonte Bw, iniciando-se a 38 cm  da superfície

do solo, tem espessura total  da  ordem de 222 cm. Os subhori-

zontes Bw1 e Bw2 apresentam estrutura fraca e fraca  a modera-

da do tipo em  blocos  subangulares, respectivamente e cerosi-

dade pouca e fraca, enquanto que os  subhorizontes Bw3, Bw4 e

Bw5 exibem estrutura  do tipo maciça que se  desfaz em fraca

pequena a média blocos subangulares e granular.

Neste perfil, os subhorizontes  BA,  Bwl e  Bw2 exibem

algumas características  mais  peculiares  ao  solo podzólico,

enquanto que os subhorizontes, Bw3, Bw4 e  Bw5, com  espessura,

total de 130 cm, aprcsentam  características  morfologicas de

latossolos.

O caráter  intermediário  para  podzólico  deve-se ao

qrau de desenvolvimento da estrutura em blocos nos subhorizon-

tes BA, Bw1 e Bw2  suprajacentes a  horizontes que apresentam

estrutura maciça que se desfaz em  fraca, pequena a  média blo-

cos subangulares, decrescendo em tamanho e qrau de desenvolvi-

mento até o topo do horizonte transicional BC.

Perfil Rio-7

O perfil Rio-7 é  representativo  de Podzólico Verme-

lho-Amarelo típico, ocorrendo em área de  relevo suave ondulado,



87.

situado em terço inferior de encosta com 7% de declive.

O horizonte B  deste perfil tem todas as característi-

cas  morfológicas  que caracterizam um horizonte B textural, no

que diz  respeito a  estrutura, cerosidade, gradiente textural e

transições entre horizontes.

O perfil  Rio-7  apresenta seqüência de horizontes do

tipo Aep-E-2Bt1-2Bt2-2BC-2Cr1-2Cr2-2Cr3, com  espessura  total

A + B da ordem de 88 cm.

Neste perfil, a transição entre o  horizonte  Aep e o

horizonte 2Btl apresenta  espessura total de 16 cm, correspon-

dendo à espessura do horizonte E, bastante diferenciado, o

que constitui evidência de  processo de  forsação do solo, pelo

menos em  parte, por  iluviação.  Observa-se,  entretanto, neste

perfil, uma  transição  muito  estreita  entre os horizontes E e

2Bt1, constituída  por  material  identificado  como  horizontes

transicionais A/B e B/A.

O horizonte E, neste perfil, exibe cor mais  clara  que

o horizonte Aep  suprajacente  e o  subhorizonte 2Btl  subjacen-

te, estrutura do tipo  granular fracamente desenvolvida com  as-

pecto de  maciça e  textura franco  argilo-arenosa com  cascalho.

A faixa  de  transição entre  Aep e 2Bt1, neste perfil,

é característica  de  Podzólico  Vermelho-Amarelo  típico, apre-

sentando  transição  clara (ou abrupta) e  mudança textural mar-

cante dentro dc uma  pequena  distância vertical de 30 cm. A pe-

quena espessura  da  faixa de  transição entre os horizontes Aep
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e 2Bt1, contribui para a maior diferenciação de horizontes e

gradiente textural B/A  mais  alto  neste  perfil, em  comparação

com os podzólicos intermediários para Latossolo.

O subhorizonte 2Bt,  iniciando-se a 30  cm da super-

fície do solo, apresenta-se  subdividido em 2Btl e 2Bt2, com

espessura total  de 58 cm. O horizonte Bt, é un horizonte 3

textural, com estrutura moderada em blocos subangulares, cero-

sidade moderada a  forte em 2Bt1 e pouca e fraca a forte em

2Bt2. os subhorizontes 2Btl e 2Bt2 são nitidamente mais argi-

losos do que os horizontes suprajacentes e  subjacentes, carac-

terizando acumulação de argila, em parte,  proveniente de trans-

locação, conforme evidenciada pela presença  de  cerosidade nas

interfaces de elementos  de estrutura.

Cabe salientar  que  a  diferenciação textural marcan-

te, neste perfil, não se  deve  exclusivamenet à  translocação

de argila  dos  horizontes  superficiais  para  os  subsuperfi-

ciais, visto que, é clara a  existência  de  material pseudoau-

tóctone sobre material autóctone, conforme  evidenciada pela

linha de pedra entre a base do  horizonte E e o topo do subho-

rizonte 2Btl.

O horizonte transicional 2BC,  com 20 cm  de  espessura,

apresenta mosqueado  de cor avermelhada, proveniente   da decom-

posição de minerais primários, embora ainda  esteja presente  a

estrutura bem definida em  blocos e a  cerosidade pouca e fra-

ca.
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Segue-se  ao  horizonte 2BC, o horizonte  2Cr, subdivi-

tiido em 2Cr1, 2Cr2 e 2Cr3, com espessura total superior a 82cm

e constituído de saprolito de gnaisses e migmatitos, com a tex-

tura original semiconservada  e apresentando  mcsqueados diver-

sos, provenientes da decomposição  de minerais primários.

Com base nas características macromorfológicas  dos

perfis coletados e nas interpretações comparativas das diver-

sas feições peculiares a  cada um deles,  distinguem-se quatro

grupos de solos entre os perfis considerados. A distinção dos

quatro grupos dc solos baseia-se  no tipo e grau de descnvolvi-

mento da estrutura e na expressão da cerosidade e suas rela-

ções com a profundidade e a espessura de horizontes princi-

pais e transicionais.

O Latossolo Vermelho-Amarelo típico(Perfil Rio-3) foi

morfológicamente  caracterizado pela maior espessura de A + B,

maior espessura total do horizonte Ew, relativamente aos in-

termediários latossólicos ou podzólicos, pela estrutura do ti-

po maciça porosa e ultrapequena granular bem definida no hori-

zonte Bw e pela cerosidade pouca e fraca descontinua no topo

do horizonte Bw, decrescendo em profundidade.

O horizonte Bw initia-se imediatamente abaixo dos ho-

rizontes transicionais, a uma profundidade  menor do que nos

solos intermediários, latossólicos  ou  podzólicos e a mudança

textural mais  perceptível  avaliada pela textura de campo o-

corre a 30 cm da superfície do solo (Tabela 3).



A relação da profundidade com início  de mudança tex-

tural é importante no que diz respeito a  diferenciação de ho-

rizontes, uniformidade de textura ao longo do perfil e ao gra-

diente textural. Assim é, que, no latossolo típico  e nos in-

termediários  para podzólicos, a mudança  textural ocorre próxi-

ma à superfície, o que contribui para uma  confornação mais sua-

ve da curva textural abaixo da faixa de  transição entre Aep e

O Podzólico  Vermelho-Amarelo típico(Perfil Rio-7), em

relação ao Latossolo Vermelho-Amarelo típico e aos intermediá-

rios, é significantemente de estrutura e  cerosidade de maior

grau de desenvolvinento nos  subhorizontes Et  e transicionais

AB e BA. Apresenta, ainda, menor  espessura total do horizonte

Bt e do solum(A + B) com diferenciação mais  nitida de horizon-

tes ao longo do perfil, iniciando-se, a  88 cm da superfíicie,

o horizonte transicional  BC.

Nos perfis Rio-4, Rio-5 e Rio-G, observa-se a tendên-

cia de formação  de  estrutura em  blocos, fraca  a moderadamente

desenvolvida e de cerosidade pouca  ou  comum, fraca  ou fraca

a moderada no topo do horizonte Bw. A  estrutura e a cerosida-

de tendem a apresentar-se com  menor  grau de desenvolvimento

nos horizontes mais profundos, passando  à   estrutura maciça e

cerosidade  pouca e fraca  descontinua ou  ausente. É também uma

característica destes   solos  intermediários,  apresentarem  me-

nor espessura total A + B e de horizonte Bw, relativamente ao
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Latossolo  típico e  maior  profundidade  de início do horizonte

O quuarto grupo  constituído  pelos   Podzólicos   Verme-

lho-Amarelos latossólicos (Perfis Rio-1 e  Rio-2), apresenta co-

mo diferencial  morfológico, uma  maior  espessura  da  faixa, de

transição AB + BA, menor profundidade  de início do horizonte

Bt, relativamente aos latossolos  intermediários  para  podzóli-

co, mudança textural a maior  profundidade  e  geralmente dentro

da faixa  de  transição A/B. A  estrutura  e  a  cerosidade  apre-

sentam-se com maior grau de  desenvolvimento  no  topo  do hori-

zonte Bt,  decrescendo,  geralmente,  nos   subhorizontes Bt3 e

Bt4, não sendo  observada  qualquer cstrutura que  se  assemelhe

ao tipo  maciça ou  granular  nos  subhorizontes Bt mais profun-

dos. A  profundidade de início do horizonte transicional  BC mos-

tra-se variável, apresentando-se maior  ou  menor  que nos latos-

solos podzólicos.

A estrutura e a cerosidade dos horizontes transicio-

nais AB e BA em todos os  perfis, não  se  mostram  bastante  dis--

tintas, sendo  geralmente  moderadamente  desenvolvida,  em  blo-

COS ou granular e  cerosidade  pouca  e fraca ou comum  e fraca.

No  entanto, o  latossolo  típico (Rio-3)  apresenta  cerosidade

pouca e fraca e descontinua no horizonte transicional BA.

5.2. Características físicas dos solos

A fração  grosseira  (>2mm) é  virtualmente ausente na
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maioria  dos  perfis  coletados. Constituem  exceções  apenas  os

horizontes BC  dos  perfis Rio-2,  com  6% de cascalho, Rio-4 com

4% de cascalho e Rio-7, com 9%  de  cascalho no horizonte E e

6% no subhorizonte  2Bt1. Observam-se  nos  demais perfis, valo-

res muito baixos ou apenas traços de cascalho, sendo que a fra-

ção calhaus está completamcnte ausente em todos os perfis.

Os dados referentes  à composição  granulométrica, re-

lação silte/argila, argila dispersa  em água e grau de flocula-

ção, encontram-se no APÊNDICE B.

5.2.1. Distribuição da argila em função da profundidade e a

relação textural B/A.

A configuração das curvas de  argila em função  da pre-

fundidade e a relação  textural B/A  são características típi-

cas que servem de base  para  distinção  dos solos latossólicos

e podzólicos e seus intermediários.

A relação textural, como  aqui utilizada, propicia  a

avaliação do incremento de argila  total  do  horizonte  A  para

o horizonte B. Foi calculada dividindo-se o  teor médio de ar-

gila do horizonte B(exclusive BC) até a  profundidade, a par-

tir do topo do horizonte B, que representava o dobro da espes-

sura do horizonte A até o máximo  de 100 cm.

Os solos estudados, de maneira geral, apresentam  al-

tos teores de argila ao longo dos seus  perfis(em torno de 65%,

chegando a 70%), com exceção do Podzólico  Vermelho-Amarelo tí-
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pico(Perfil Rio-7). Neste perfil a curva de argila, em função

da profundidade, revela a tendência de  um  máximo de acumula-

ção de argila no subhorizonte 2Bt1(44%), com  decréscimo acen-

tuado, a partir deste  subhorizonte, proporcional ao  aumento

da profundidade, até o subhorizonte 2Cr3(18%). Este  perfil a-

presenta uma curva de  distribuição de argila em  função da pro-

fundidade, bem característica dos solos Podzólicos Vermelho-A-

marelos.

A relação  textural B/A, no  perfil Rio-7, dentre to-

dos os  perfis  estudados, é  a  mais  elevada, da  ordem de 2,l,

revelando um acréscimo  de argila no horizonte Bt Equivalente

ao dobro do teor de argila no  horizonte A (Fig. 4). O alto gra-

diente textural deste perfil é devido, em  grande parte, à trans-

locação de argila do horizonte A para o horizonte B, conforme

é sugerido  pela  cerosidade  moderada a forte no subhorizonte

2Bt1. Observa-se pela Fig. 4 e nos  dados de composição granu-

lométrica deste perfil, que há um  empobrecimento de argila a-

té à profundidade de 30 cm  da  superfície do solo, ocorrendo

a partir desta profundidade, um  incremento acentuado, na fai-

xa que corresponde ao horizonte 2Bt. No  entanto, o gradiente

textural  elevado não  é  exclusivamente devido  à  translocação

vertical  de  argila. Observa-se, neste perfil, a presença de

uma linha de pedra, que  é  indicadora  de uma descontinuidade

de camadas, além  de, presumivelmente,  ter   havido translocação

lateral de  argila, a  julgar  pela  situação  do perfil em rela-

ção à encosta.
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Figura 4 - Distribuição de argila em função da profun-

didade  nos  perfis  Rio-1, Rio-2, Rio-4 e

Rio-7.
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A descontinuidade de camadas pode ser uma explicação

razoável para o gradiente  textural elevado, corroborando a teo-

ria de formação de argila "in situ", em horizontes abaixo da

superfície, por  intemperismo de minerais primários  presentes

e por  desagregação de  fragmentos do  material constituinte do

solo.

Pelo exame dos dados fornecidos  pela análise granulo-

métrica, pelas características de estrutura e cerosidade e pre-

sença de horizonte E, é certo tratar-se de um  horizonte B tex-

tural, nitidamente expresso, diagnóstico  dos solos Podzólicos

Vermelho-Amarelos típicos.

Nos perfis Rio-l e Rio-2, observa-se que o  aumento

de argila do horizonte A  para o B é gradual, apresentando me-

nores teores de argila até à profundidade de 40 cm da superfi-

cie e acumulação entre 40 e 125 cm de profundidade(Fig. 4). A

acumulação  de argila não é acentuada como no perfil Rio-7 e a-

baixo da faixa de acumulação máxima, ocorre  um  decréscimo  gra-

dual até o horizonte BC ou Cr. Este  decréscimo em valor abso-

luto, do topo à base do horizonte Bt é da ordem de 5-6%, favo-

recendo uma  conformação suave da curva  de argila em  função da

profundidade. A suavidade das curvas destes perfis é interrom--

pida pela queda brusca do teor de argila, no horizonte  BC, na

base do perfil Rio-2.

Uma  análise das curvas de argila revela certo grau de

similaridade dos perfis Rio-1 e  Rio-2(Fig. 4), sendo que o



perfil Rio-2 apresenta  acumulação  de  argila ligeiramente mais

acentuada, enquanto que o  perfil Rio-1  apresenta  maior teor de

argila, tornando-se  um  pouco  menos argiloso nos horizontes

cc e Cr.

Os perfis Rio-l e Rio-2 são  Podzólicos Vermelho-Ama-

relos intermediários  para latossolo, a jugar pelas  curvas  de

argila e pelas  relações texturais H/A. A relação textural B/A

de 1,7 é suficiente para identificação  do  horizonte E textu-

ral no perfil Rio-2, porém o caráter intermediário para latos-

solo é dado pela configuração da curva de  argila, profundida-

de de inicio do  horizonte transicional BC e pelas transições

difusas entre  horizontes ao  longo do perfil. O perfil Rio-1,

com relação textural C/A da ordem de 1,3 é  igualmente interme-

diário para latossolo, devido à conformação da  curva de argi-

la e às transições difusas entre horizontes. A relação  textu-

ral B/A da ordem de 1,3, mais próxima de latossolo, é uma con-

seqüência da mudança textural mais  nítida  ocorrer  na faixa

BA1, BA2, con 53% e 63% de argila,  respectivamente. Não obs-

tante, o perfil Rio-l  atende  os  requisitos para identifica-

ção de um horizonte B textural, preferencialmente  a um hori-

zonte B latossólico.

O perfil  Rio-4,  classificado  morfologicamente  como

Latossolo  Vermelho-Amarelo intermediário para  podzólico, exi-

be relação  textural  da  ordem de 1,1  e não apresenta zona de a

cumulação significante  de  argila. Conforme  pode ser visualiza-
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do a partir do gráfico de distribuição  de argila em função

da profundidade(Fig. 40, a confiquração  da  curva  é mais típi-

ca dos solos latossólicos, apresentando  queda  brusca no teor

de argila somente no  horizonte C. Este  perfil apresenta  carac-

terísticas intermediárias para  solos podzólicos, en decorrên-

cia do maior grau de desenvolvimento da estrutura e  da  cerosi-

dade nos  subhorizontes BA, Bw1 e Bw2 que se  superpõem aos sub-

horizontes Bw3 e Bw4 com estrutura típica de latossolo. A dis-

tribuição de argila, em função da profundidade, é uniforme ao

longo do horizonte Bw, podendo-se observar, pelos  dados   de

composição granulométrica, que o decréscimo de argila, ao lon-

go do perfil, é  consistentemente  muito gradual, não ultrapas-

sando 3% em valor absoluto, em todos os subhorizontes.

O perfil Rio-3, identificado  morfologicamente como

Latossolo Vermelho-Amarelo típico, tem na curva  de distribui-

ção de argila a  confirmação das características morfológicas

próprias de latossolo. A  configuração  da curva de argila no

perfil Rio-3 é  típica de latossolo, apresentando-se bastante

suave e não mostrando zona de  acumulação significativa de ar-

gila ao longo do perfil (Fig. 5).

A relação  textural B/A da ordem de 1,1 é típica dos

latossolos e revela  distribuição  uniforme de argila, sendo ob- 

servado que  o  maior  acréscimo em  valor  absoluto(5%), ocorre

entre os  subhorizontes AB e BA. Do topo do subhorizonte Bw1 à

base do subhorizonte Bw3, a  distribuição  de  argila decresce
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Figura 5 - Distribuição de argila em função da profun-

didade nos perfis Rio-3, Rio-5 e Rio-6.
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gradualmente  não  ultrapassando 1-3%, em valor  absoluto  a di-

ferença  entre subhorizontes. Observa-se, no entanto, um peque-

no incremento dc argila, da ordem de 2%,entre  a base do subho-

rizonte Bw3 e a base do subhorizonte BW5.

A relação textural B/A, a  configuração da  curva de

argila e as características morfológicas referentes a estrutu-

ra, cerosidade, consistência do solo úmido e transições entre

horizontes, se conforman às características e  feições próprias

 aos Latossolos Vermelho-Amarelo típicos.
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de acumulação de argila entre 25 e 100 cm da superfície do so-

A relação textural B/A e  a configuração  da curva de

argila destes perfis, consideradas em conjunto com  as caracte-

rísticas morfológicas, se conformam às  feições admissíveis de

5.2.2. Relação silte/largila

Valores nais altos da Fração  silte foram  normalmente

encontrados nos  horizontes  superficiais e  transicionais (Aep,

AB, BA e 3C) e no horizonte C  em  todos  os perfis coletados. A

tendência é, porém, observar  valores  absolutos mais  altos de
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teores de silte  no  Podzólico  Vermelho-Amarelo  típico ( Perfil

Rio-7) e nos perfis  identificados como  podzólicos   intermediá-

rios para latossolo (Perfis Rio-l e Rio-2), tanto nos horizon-

tes transicionais como no horizonte Bt. Estes  valores  são nor-

malmente mais  baixos  no  Latossolo Vermelho-Amarelo  típico e

nos latossolos intermediários  para podzólico.

Médias aritméticas de  relação  silte/argila   mostram

valores da ordem de 0,39 no horizonte Et do Podzólico Verme-

lho-Amarelo típico e 0,13 nos  podzólicos  intermediários  para

latossolo enquanto  que,  no  Latossolo Vermelho-Amarelo típi-

co e intermadiários parapodzólico, esta  relação é  da  ordem

de 0,12.

se apresenta como uma característica  diferencial nítida para

separação de  latossolos e  podzólicos intermediários. Não obs-

tante, esta relação  apresenta alguma  significância  quando in-

terpretada relativamente  ao  horizonte A, por permitir a ava-

liação de movimento de argila no perfil.

No perfil Rio-7(PV), pode-se  observar  que a relação

silte/argila da ordem de 0,39 no horizonte Bt  é aproximadamen-

te a metade desta mesma relação no  horizonte  A  (0,74), o que

pode ser interpretado como indicativo  da  perda de argila do

horizonte  A.

decorrência da perda de argila neste  horizonte, ou  por des-
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truição de argilominerais na superfície do solo, é também no-

tada nos perfis Rio-1 e Rio-2, representativos dos solos pod-

zólicos intermediários para latossolo (Tabela) 4).

No perfil  Rio-3, identificado  como Latossolo Verme-

lho- Amarelo típico e nos intermediários para podzólico(Rio-4

Rio-5 e Rio-6), a relação silte/argila no horizonte BW é i-

gualmente menor  do que no horizonte A, mas, a diferença en-

tre valores é da ordem de 0,03 a  0,06,  indicando  pouco  movi-

mento de argila do horizonte A para o horizonte Bw.

A relação silte/argila não se revelou  eficiente para

sepsraçã de latossolo  Vermelho-Amarelo típico dos seus inter-

mediários para podzólico.

A argila dispersa em água é muito baixa em todos os

perfis coletados, apresentando uma  tendência a  ocorrer até o

topo do horizonte 2Bt2 ns  podzólico Vermelho-Amarelo típico e

até o topo do horizonte BA  nos  podzólicos intermediários para

latossolo.

Mo perfil identificado como Latossolo Vermelho-Amare-
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Cont./ Tabela 5

PERFIL          PROFUNDI-  DENSIDADE  DENSIDADE POROSIDA-
HORIZONTE    DADE

(solo)            (cm)
APARENTE    REAL   DE TOTAL
g/cm g/cm3 (% volume)

Bw3      140 - 170     1,26       2,60 51

170 - 200     1,19       2,67 55
Rio-3
(LV) BW4 200 - 230     1,21        2,63         54

230 - 260     1,29        2,63 51

260 - 290     1,24        2,60 52

Bw5 290 - 320     1,31        2,63 50

Rio-4

(LVp)

Ae p

AB

BA

BW1

Bw2

BW3

Bw4

BC

C

0  - 10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60

60 - 70

70 - 80

80 - 90

90 - 100

100 - 110

110 - 140

140 - 170

170 - 100

200 - 230

230 - 260

260 - 290

290 - 320

1,26

1,28

1,22

1,33

1,21

1,15

1,38

1,39

1,45

1,29

1,29

2,53

2,56

2,67

2,67

2,67

2,66

2,60

2,60

2,67

2,70

2,60

1,30         2,67

1,28         2,63

1,25         2,65

1,23         2,67

1,26         2,67

1,27         2,70

1,31         2,70

50

50

54

50

55

57

47

46

46

52

50

51

51

53

54

53

53

51

320 - 353     1,31         2,70          51
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Cont./ Tabela 5

Aep 0 -  10 1,36 2,53 46

A D  10 - 20 1,37          2 , 5 6   46

B A 20 - 33 1,45 2,56 43

30 - 40 1,45 2,63 45

Bw1 40 - 50 1,27 2,67 52
Rio-5 50 - 60 1,25 2,63 52
(LVp) 60 - 73 1,16 2,70 57

Bw2 70 - 80 1,27 2,70 53

80 - 90 1,28 2,70 52

90 - 100 1,23 2,70 54

Bw3 100 - 110 1,24 2,60 52

110 - 120 1,16 2,63 56

120 - 140 1,20 2,67 55

Bw4 140  - 180 1,40 2,70 48

180  - 220 1,44 2,60 45

Aep 0 -  10  1,12  2,53 56

AB 10- 20 1,25 2,50 50

-Rio-6 B A  20 30 1,28 2,60 51

-(LVp) 30 40 1,27 2,60 51

Bwl 40 - 5 0 1,33 2,60 50

50 - 60 1,33 2,63 49

60 - 70 1,35 2,63 49

70 - 80 1,33 2,63 49



110.

Cont./ Tabela 5

Rio-7

(PV)

Bw2 80 - 90 1,35

90 - 100 1,29

100 - 110 1,21

Bw3       110 - 140 1,24

140 - 170 1,13

Bw4 170 - 200 1,18

Bw5 200 - 230 1,12

230 - 260 1,24

BCl 260 - 290 1,35

290 - 320 1,33

2,63 49

2,63  51

2,63 54

2,56 52

2,66 53

2,66 56

2,63 57

2,63 53

2,66 49

2,60 49

Aep 0 -  10 1,49 2,53 41

E 10 - 20 1,59 2,56 38

20 - 30 1,60 2,60 38

2Btl 30- 40 1,46 2,50 42

2Bt2  4 0 - 50     1,55 2,66           42

50- 60 1,44 2,63 45

60 - 70 1,46 2,60 44

70 - 80 1,44 2,63 45

2BC 80 - 90 1,59 2,63 40

90 - 100 1,54 2,66 42

100 - 110 1,62 2,60 38

2Crl 110 - 140 1,70 2,63 35

2Cr2 140 - 170 1,67 2,60 36

2Cr3 170 - 200 1,58 2,50 37
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No  Latossolo   Vermelho-Amarelo típico (Perfil Rio-3)

observa-se a tendência para menor valor de densidade aparente

no horizonte Acp, aumentando nos horizontes transicionais AB

e BA, decrescendo a  partir  do topo do subhorizonte Bw2 até a

base do subhorizonte Bw5. Valores  mais baixos de  densidade  a-

parente no Perfil Rio-3 são  observados no subhorizonte Bw3,

variando entre l,19g/cm3 e 1,29g/cm3, correspondendo  à  zona

dc estrutura maciça porosa e ultrapequena  granular e porcenta-

gem mais alta de porosidade total.

Nos solos identificados morfologicamente como latosso-

los intermediários  para  podzólicos(Perfis  Rio-4, Rio-5 e Rio-

6) observa-se  tendência  semelhante  ao  do  latossolo  típico,

sendo que, os valores mais altos de  densidade  aparente  são

observados nos horizontes transicionais. Á semelhança  dos pod-

zólicos intermediários para  latossolo, valores  de  densidade

aparente  mais altos, ocorrem  nos  horizontes transicionais AB,

BA e no topo dos subhorizontes Bw2 e Bw3, decrescendo no  sub-

horizonte Bw4 e no horizonte transicional BC.

5.2.5. Macro e microporosidade

A macro e a microporosidade, determinadas  em  amostras

indcformadas, a diferentes profundidades,  apresentam   valores

característicos  para  alguns agrupamentos  de  solos, conforme

pode ser verificado na Tabela 6.

Neste trabalho, foi considerado como microporosidade



Rio-2     0 - 20       2,57         1,51      54         15        31          7        34         41
(PV1)    20 - 40      2,40          1,43      41         15        44          5       35         40

40 - 60      2,82          1,53      25         12        63          6       49         46

Rio-3     0 - 20      2,63          1,30      35         11        54         12       39         51
(LV)      20 - 40      2,74          1,39      31         8         61         12       37         49

40 - 60 2,63   1,37        29 8 63 10          38 48
- ~-

-
---_ -~

Rio-4     0 - 20       2,55        1,31       34         9        57          9         40         40
-(LVp) 20 40 2,60 1,27 32 6 9 42 51

40 - 60 2.56 1,26 22 13
2;

6 45 51
-~-

-Rio-5 0 20 2.62 1.42 37 8 55 37 46
20 -( Lvp 1 40 2,55 1.38 29 6 65

s
38 46

40 - 60 2,55 1.32 28 5 67 8 40 48

-RiO- 6 0 20 2,43 1,30 28 a 64 3 44 47
-(Lvp)  20     40 2,74 1,38 26 8 66 5 45 50

40 - 60 2,74 1,37 25 4 71 5 45 50

0 -Rio- 7 20 2,66 1.72 64 16 20 4 31 35
-(PV) 20 50 2,76 1,67 43 13 44 1         38 39

50 - 60 2,89 1,69 36 21 43 1 41 42
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(porosidade  capilar) aquela que o solo apresenta após ser sub-

metido a uma tensão de 0,06 atmosferas(60 cm  de  coluna d'água

em mesa de tensão). A  macroporosidade  (porosidade  não copilar)

responsável pelo movimento livre de ar ede água de percolação,foi

determinada por diferença entre a porosidade  total e  a micro-

porosidade.

NOS Perfis Rio-1 e Rio-2(PVl) observa-se  menor per-

centual de porosidade total nos horizontes  selecionados, quan-

do comparados aos valores apresentados pelos  perfis  do latos-

solo típico e  dos latossolos  intermediários  para  podzólico.

Em relação ao podzólico  típico (Perfil  Rio-7), os  intermediá-

rios podólico/latossolico  (Perfis Rio-l e  Rio-2) apresentam

maior percentual de porosidade total (Tabela  6).

É claramente acentuada  a predominância  de microporos

em todos os perfis estudados, notando-se a tendência  de aumen-

to de microporos com a profundidade e o teor de  argila dos so-

los.

Observa-se uma tendência para maior percentual de po-

rosidade total nos horizontes Bw do  latossolo típico e seus

intermediários para podzólico(valores  oscilando entre 48 e

50%), seguindo-se os podzólicos intermediários  para  latosso-

lo(com valores variáveis em torno de 46%  nos  horizontes BA ou

Btl) e finalmente o podzólico típico, com  valores de porosida-

de total entre 39 a 42% nos  horizontes 2Btl e  2Bt2 (Tabela 6).

A distribuição de  microporos  ocorre  de maneira seme-
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lhante à observada para a porosidade total, com  exceção do  Per-

fil Rio-3 (latossolo  típico) que  apresenta  menor  percentual

de microporos que os solos considerados  como  intermediários,

devido ao maior volume de macroporos até à  profundidade  de  60

cm, provavelmente em  decorrência da  maior  atividade  biológica

até aquela profundidade.

Em relação aos  macroporos, nota-se  maior  percentual

na superfície dos solos, em  todos  os perfis  estudados, prova-

velmente em  decorrência  da  estrutura  do  tipo  granular  ou em

blocos  bem desenvolvida e dos maiores teores  da  fração areia

nos horizontes superficiais. Pelo exame dos  dados da Tabela 6,

conclui-se que as relações de porosidade estão mais em  função

da atividade biológica, do efeito de  raízes  nos horizontes su-

perficiais e da composição granulonétrica, que  por  sua vez de-

termina os valorcs de densidade real e aparente.

5.2.6. Curvas características de retenção de umidade

A retenção de umidade pelo solo é  uma  característica

dependente  principalmente  da  composição   granulométrica,  do

teor de matéria  orgânica, da  capacidade  de  troca de cátions

(CTC) e da superfície específica.

Nas Fig. G e 7 são  mostradas  as  curvas de retenção

de umidade a três profundidades  distintas  dos  perfis  dos so-

los estudados. Verifica-se que a retenção de água é nenor nos

horizontes superficiais,  devido  possivelmente à  influência  da
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textura mais arenosa e da  estrutura granular, que  condicionam

uma dominância da macroporosidade, de acordo  com o já consta-

tado por GROHMANN &  MEDINA(1962) e  AZEVEDO(1976). Por  outro

lado, a maior retenção  de  umidade  nos  horizontes mais profun-

dos, confirma observações de CHOUDHURY &  MILLAR(1983) e se

correlaciona, nos solos estudados, com o  teor  de  argila e  o

maior  percentual de microporos (Tabelas 6 e 7).

Conforme pode ser observado  nos  gráficos  de reten-

ção de umidade (Fig. 6 e 7), as  variações  mais   significativas

desta característica ocorrem a  baixas  tensões, geralmente en-

tre 1/10 e 5 atmosferas. Observa-se, em todos os perfis, uma

tendéncia a horizontaiidade das curvas de  retenção  de umidade

a partir da tensão  de 5 atmosferas.

Os perfis Rio-l e Rio-2 (PV1) apresentam  uma  nítida

separação  entre horizontes  superficiais e subsuperficiais pe-

la retenção  de umidade, que se correlaciona  com a diferencia-

ção textural e  estrutural   que  ocorre  no intervalo   compreen-

dido entre a superfície do solo e a  profundidads de 6Ocm(Fig.

6).

No Perfil Rio-3 (LV), as curvas a  diferentes profun-

didades não revelam  camadas  muito   diferenciadas,  apresentan-

do-se muito  próximas e  aproximadamente paralelas, evidencian-

do uniformidade de distribuição  da fração  argila ao longo do

intervalo compreendido entre  a superfície do solo e a profun-

didade de 60 cm (Fig. 6).























Tabela 10 - Relações de umidade retida a 15 atm/St na terra fina e na

argila e argila %/St da argila em horizontes diagnósticos

(Bt ou Bw) dos perfis Rio-1 a Rio-7.

i"'iilI.I--::;~I~~~~~  -

RIO-1 Bt2 0,386 0,266 0,500

---

Rio-2 Bt2 0,421 0,261 0,392

-

Rio-3 Bw2 0,378 0,235 0,419

Rio-4 Bw2 0,318 0,198 0,335

--~

Rio-5 BW2 0,344 0,234 0,482

~~-

Rio-6 Bw2 0,459 0,313 0,469

~-

Rio-7 2Bt2 0,249 0,107 0,136
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maior percentual  de  microporosidade (Tabela 6), o que  prova-

velmente contribui para a maior retenção de água.

5.3. Características químicas dos solos

As características químicas dos solos estudados apre-

sentam-se relativamente  uniformes em  todos os perfis, espe-

cialmente no que se  refere ao pH em  água e KCl, soma de bases

(S),  capacidade de troca de cátions(CTC), saturação com alumí-

nio e carbono orgânico.

Os solos apresentam-se bastante dessaturados, com va-

lores de soma de bases(S) variando de 0,1 a 1,4 meq/100g  nos

horizontes diagnósticos  Bt ou Bw, tendendo  a valores  mais al-

tos nos horizontes Aep e nos  transicionais  AB e BA. Em geral,

observa-se uma tendência  para valores  de  soma  de  bases  mais

altos nos  horizontes Bt  do  Perfil Rio-7(podzólico típico) e

nos Perfis Rio-1 e Rio-2, considerados  como podzólicos inter-

mediários  para latossolo. Essas   diferenças,  no   entanto,   são

pouco significativas, da ordem de poucos  décimas entre o Per-

fil Rio-7 e os Perfis Rio-l e Rio-2 e  virtualmente inexisten-

tesentre  o Perfil Rio-3 (latossolo típico) e os  Perfis Rio-5

e Rio-6 (latossolos  intermediários   para  podzólico), consti-

tuindo exceção apenas o Perfil Rio-4, com valores medianos  de

soma de bases entre o  podzólico  típico e  seus  intermediários

para  latossolo  (APÊNDICE B).

Os solos  estudados são  moderada a  fortemente aci-
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dos com valores de pH em água  mais altos do que o pH em kCl,

resultando  em Ap1-I negativo em todos os perfis estudados.

Os valores de ApH apresentam-se mais  altos e negati-

vos nos horizontes Bt dos Perfis  Rio-7, Rio-l e Rio-2, consi-

derados morfológicamente como  podzólico típico e intermediá-

rios para latossolo, respectivamente. Estes  valores  são  peque-

nos e negativos nos  Perfis Rio-3, Rio-4 , Rio-5 e Rio-6, reve-

lando estágio um pouco mais avançado de intemperismo, reforçando,

em princípio, a tentativa de  classificação destos solos, pela

marfologia, como latossolo típico e  intermediários  para podzó-

lico (Tabela 11).

De maneira geral, a CTC/100g de  argila(TGRA) é bai-

xa em  todos os perfis  coletados, apresentands  valores   mais

altos ao longo do  Perfil Rio-7  e valores significantemente

mais baixos nos Perfis Rio-l e Rio-2, com  acentuado decrésci-

mo em profundidade, acompanhando a diminuição do carbono orgâ-

nico com o aumento da profundidade(Tabela  11).

Associada a teores de  carbono orgânico um pouco mais

elevados, a CTC/100g de argila(TGRA) é ligeiramente  mais alta

ao longo dos Perfis Rio-3, Rio-4 e Rio-5 relativamente aos pod-

zólicos  intermediários  para  latossolo, representados  pelos

Perfis Rio-l e Rio-2. O Perfil Rio-6, apresenta  por sua vez,

os valores mais baixos de TGRA,  coincidindo  com  teores  mais

baixos de carbono orgânico a partir do subhorizonte Bw2.
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5.3.1. As relações percentuais FEAS, FEAR e as  relações mole-

culares SIFE, ALFE, K,i, Kr  e valor T corrigido  para

100g de argila(TGRA)

As relações Si02/R20j(Kr),  Si02/Fe203(SIFE)  Fe203/ 1

ataque sulfúrico(FEAS), Fe203/argila  % (FEAR), A1203/Fe203

(ALFE) e o  valor T corrigido para 100g de argila (TGRA), so-

bressaem-se como as melhores diferenciais   químicas  para  dis-

tinção de latossolos na Região  Sudeste, segundo  conclusões es-

tatísticas obtidas por RAMOS(l981).

Valores baixos de Kr no horizonte Bw do  latossolo ti-

pico(Perfi1 Rio-3),   indicam existência  de  material muito in-

temperizado, com predomin6ancia de óxidos de  ferro e alumínio.

o latossolo típico(Perfil Rio-3) é de fato,  entre  todos os so-

los estudados, o que possui mais características de intemperi-

zação intensa, a julgar pelas relações SIFE e FEAS(Tabela 11).

Valores  de Ki e Kr mais altos são  encontrados no pod-

zólico típico (Perfil Rio-7), decrescendo nos podzólicos  inter-

mediários  para latossolo e nos  latossolos intermediários para

podzólico.

A relação SIFE,com valores variáveis  entre 3,67  e

4,27  no horizonte BW do Perfil Rio-3 é significantemente mais

baixa do  que  nos  latossoios  intermediários  para podzólico(Per-

fis Rio-4, Rio-5  e Rio-6), que  apresentam  valores variáveis

entre 4,81 e 6,60, neste  mesmo  horizonte, indicando estágio

pouco menos avançado de dessificação nestes solos. Valo-













ceção do Perfil Rio-7, em que esta relação é mais alta no ho-

rizonte B, revelando migração de ferro  concomitantemente com

a argila. Esta relação mantém-se uniforme com a  profundidade

e é  aproximadamente da  mesma ordem de  valor nos Perfis Rio-3

e Rio-5, revelando baixa  mobilidade das argilas nestes solos

(APÊNDICE B).

De  acordo  com  VETTORI (1975), o ferro livre consti-

tui cerca de 90% do ferro total existente   no solo. Pelo exame

das relações fed/Fes na Tabela 12 e gráficos de Fe203 total e

Fs203 livre da Fig. 9, pode-se verificar que esta afirmativa

é praticanente comprovada, pelo  menos, no caso do latossolo

típico e dos latossolos intermediários para podzólico, que a-

presentam valores da relação Fed/Fes entre 0,82 e 0,94 nos ho-

rizontes Bw A relação Fed/Fes mais elevada  nos latossolos é

esperada, já que, corresponde a solos  mais evoluídos, sem re-

serva de minerais primários que contêm ferro em suas estrutu-

ras.

O ferro livre é muito insolúvel e acumula-se em am-

bientes bem drenados, tendendo a aumentar seus teores propor-

cionalmente ao tempo  de exposição  do  material  de  origem dos

solos. Por esta razão o ferro livre é frequentemente utiliza-

do para avaliação do grau de intemperismo e estimativa da ida-

de relativa  dos solos, conforme   sugerido  por  BIRKELAND(1974)

e REBERTUS & BOOL (1985).

Nos Perfis Rio-2 e Rio-7, identificados  como podzóli-



argi1a        68    69      63       67   62    61     63    62     59     65    62     61    59

Fed/Fes     0,87  0,90   0,90     0,76  0,72  0,71   0,94   0,88   0,93  0,89   0,82  0,91  0,65

cil Fed/argila   0,12  0,12 0,13 0,09 0,09 0,09 0,15 0,15 0,15 0,12 0,12 0,12 O,12

Fed 9,3 9,1 8,6 8,4 8,2 8,5 8,7 2,2 2,8

argila        67   68   64      71   68    66   66        44       43

Fed/Fes       0,02   0,82    0,82    0,84   O,87   O,86   0,92  0,62  0,59
-

Fed/argila    0,14   0,13    0,14     0,11   0,12    0,13   0,13   0,05  0,07
-~ --.~
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co intermediário para latossolo e  podzólico   típico, respecti-

vamente, os  valores da relação Fed/Fes  variam entre 0,59 e

0,76 nos horizontes Bt, revelando menor grau  de intemperismo

nestes solos.

Os  valores  percentuais de ferro livre, em relação

aos constituintes do ataque sulfúrico são, em geral, mais ele-

vados no latossolo típico e nos latossolos intermediários  pa-

ra podzólico e extremamente baixos no  podzólico típico, con-

forme pode ser visualizado  a partir da Fig. 9 e da Tabela 12.

A relação Fed/argila é praticamente constante ao lon-

go de todos os perfis, apresentando-se ligeiramente  mais alta

nos horizontes superficiais. Valores da relação Fed/argila  nos

horizontes Bt e Bw acompanham a mesma tendência das relações

Kr e SIFE e dos teores absolutos  de ferro livre (Fed) na se-

qüência de evolução compreendida entre o  perfil Rio-7 e o Per-

fil Rio-3.

A distribuição do ferro livre em função da  profundi-

dade é mostrada  na Fig. 10 e ajusta-se aos critérios anterior-

mente utilizados  para o estabelecimento de uma seqüência  de e-

volução de solos podzólicos e  latosólicos, mormente aqueles

referentes à morfologia, distribuição  de argila em função da

profundidade, i3pH e relações Ri, Kr e SIFE.

De acordo com os teores absolutos de ferro  livre(Fed)

e sua distribuição em função da profundidade, é possível esta-

belecer-se uma seqüência de evolução, compreendendo o podzóli-





co típico, menos intemprizado (Perfil Rio-7), os  intermediá-

rios para latossolo (Perfis Rio-2 e Rio-1), os  latossolos in-

termediárrios para  podzólico (Perfis Rio-4, Rio-6 e Rio-5) e

finalmente o  Latossolo típico  (Perfil  Rio-3), representando,

nesta ordem, o perfil de solo mais  intemperizado (Fig. 10).



lação de ferro livre em horizontes iluviais.

5.3.3. Ponto de carga zero (PCZ)

Os valores  de ECZ e suas relações com algumas pro-

priedades químicas selecionadas dos perfis estudados, são a-

presentados na Tabela 13. As curvas de  titulação para horizon-

tes Aep, Bt, ou Bw são apresentados  no APÊNDICE  E.

0 PCZ é  consistentemente  mais  baixo  nos horizontes

Aep do que nos horizontes Bt ou Bw de  todos  os  perfis estuda-

dos devido aos teores mais  elevados de carbono orgânico con-

forme discutido por SIQUEIRA(1985).



Rio-1
(PVI)

A e p  3,4 1,38 1,67
Bt2 3,8 0,38 1,70

.._- _-.~_-

Rio-2           Aep            2,9          1,47          2,03            1,55           -0,9
(PV1) Bt1 3,7 0,36 1,78 1,46 -0,5

Rio-3 Aep 3,7 1,88 1,04            0 , 8 0   -0,4
(LV) Bw3 4,2 0,15 1,06 0,83  -0,5

Rio-4 Aep 3,5 1,35, 1,61 1,29 -0,3
( L V p )          Bw3             4,1          0,27           1,61            1,30        - 0 , 5

Rio-5          Aep           3,6         1,63          1,58          1,23           -0,4
(LVp) Bw3 4,1 0,34 1,57 1,22 -0,4

--.--

Rio-6 Aep 3,3 1,79 1,67 1,32 -0,8
(LVp) Bw2 4,2 0,20 1,69 1,33 -0,7

Rio-7 Aep 3,1 1,23 2,43 2,11 -1,3
(PV) 2Bt2 3,4 0,28 2,09 1,82 -1,5
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vre e total, superando somente o Perfil Rio-4, devendo-se  os

baixos valores de PCZ à  predominância  de  sílica  sobre óxidos

de  ferro,  conforme  expressa  pelas relações Ki e Kr  (tabelas

12, 13 e Fig. 8).

Valores mais  altos de PCZ foram obtidos para os hori-

zontes Bw do latossolo típico (Perfil Rio-3) e dos intermediá-

rios para  podzólico (Perfis  Rio-4, Rio-5 e Rio-6), da ordem

de 4,l a 4,2, indicando reflexo da presença, nestes solos, de

teores mais altos de óxidos de ferro e alumínio (Fig. 9), con-

forme expressos pelas relações  Ki  e Kr  mais baixos.

Ao contrário, o horizonte Bt  dos perfis do podzólico

típico (Perfil Rio-7 e dos  podzólicos intermediários pura la-

tossolo (Perfis  Rio-l e Rio-2) apresenta valores mais baixos

de PC Z  ocorrendo  o menor valor, como seria de se esperar, no

podzólico típico (PCZ = 3,4).

É possível que  nos Perfis  Rio-1, Rio-2 e Rio-1, o

maior teor de caulinita em relação a óxidos de ferro e alumí-

nio, seja responsável pelos  menores  valores de PCZ observados

nestes solos.

Pela, análise da Tabela 13, verifica-se que a contri-

buição do carbono para o abaixamento do PCZ está  diretamente

relacionada  com os índices  moleculares  Ki e Kr. Observa-se, à

semelhança de  resultados obtidos por SIQUEIRA (1985), que é

maior a contribuição do carbono no Perfil Rio-3 (baixos valo-

res de Ki e Kr), enquanto  que no Perfil Rio-7 (altos valores
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de Ki e Kr) é menor o  abaixamento do PCZ devido ao carbono.

Pelos valores de ApH,  pelo menos três  grupos Cie so-

los podem ser diferenciados, compreendendo  o Perfil Rio-7(pod-

zólico típico), Perfis  Rio-1  e Rio-2  (podzólicos  intermediá- 

rios para latossolo) e  Perfis Rio-3, Rio-4, Rio-5 e  Rio-6(la-

tossolo típico e intermediários  para  latossolo) acompanhando

regularmente  as variações  de PCZ (Tabela  13).

A julgar pelos valores de PCZ, que segundo HENDERSHOT

& LAVKULICH(1978) refletem  o  grau  de  intemperismo químico,

constata-se que a  dessilicificação  foi  o processo dominante

na formação do  latossolo  típico e  dos  intermediários para la-

tossolo. En relação aos solos estudados, os  mais  intemperiza-

dos correspondem aos Perfis Rio-3 e Rio-6, segnindo-se  os Per-

fis Rio-5 e Rio--4 e finalmente, os  menos  intemperizados, re-

presentados, nesta  ordem, pelos  Perfis Rio-l, Rio-2 e Rio-7.

5.4. Mineralogia dos solos

5.4.1. Mineralogia das frações areia e cascalho

Os resultados dus  análises mineralógicas das frações

areia e cascalho são aprescntados no APÊNDICE C.

Em todos os  perfis, constata-se  amplo  domínio  do

quartzo nas frações areia  grossa e  areia fina. Em alguns hori-

zontes  dos  Perfis Rio-1, Rio-2,  Rio-3 e  Rio-6, percentuais

baixos de nódulos  ferro-argilosos  estão também presentes nes-



Em todos os perfis, com exceção do Rio-7, ocorre pre-

domínio de minerais  altamente  resistentes ao intemperismo nas

frações areia e cascalho, sendo  que, apenas traços de mine-

rais primários mais  facilmente intemperizáveis, como feldspa-

to e biotita, foram detectados nestas frações.

O perfil Rio-7 apresenta  teores  mais elevados de

feldspato e micas (biotita) na fração areia fina dos hozizon-

tes Bt e C, representando, entre todos os perfis estudados o

menos intemperizado. Da  memsa forma, o Perfil Rio-4, apresen-

ta, na fração areia fina, um alto percentual de mica intempe-

rizada no horizonte e e apenas traços deste mineral nos hori-

zontes suprajacentes.

Os nódulos argilosos são  formados principalmente de

material argiloso claro, em cuja  composição predominam a cau-

linita e a gibbsita, enquanto que os  nódulos ferro-argilosos

apresentam predominâcia de  oxi-hidróxido de ferro com inclu-

sões de quartzo e mica intemperizada.

5.4.2. Mineralogia da fração argila

Caulinita, gibsita,  goethita, vermiculita  com AL in-
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terlamelar  e  micas, foram os principais minerais identitica-

dos na fração argila grossa (<2mm).



Rio-2 Rio-3



Rio-6

Figura 12 - Difratogramas de raios X de amostras naturais de argila grossa (<2mm) de

diversos horizontes dos perfis Rio-4, Rio-5 e Rio-6.





Tabela 14 - Proporções de caulinita e gibbsita nos horizontes Bt e Bw

dos perfis Rio-1 a Rio-7.

152



Figura 1.4 - Difratogramas de raios X de amostras deferrificadas de argila gros-

sa (<2mm), saturadas com K+ e aquecidos, de horizontes Bt2 e Bw3

dos perfis Rio-l, Ri@-2 e Rio-3.
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RIO 7
Horiz. Aep

RIO 4
Horiz. Bw3

RIO 2
Horiz. Bt2

RIO 1
Horiz. B12



A mica na  fração argila grossa foi identificada pe-

los picos de 10,04 2 nos horizontes Aep e 2Cr2 do Perfil Rio-7

e permanece  constante nas amostras saturadas com  K e aquecidas

a 550°C. Neste perfil, o teor  mais elevado de mica no horizon-

te Aep é provavelmente devido ao aporte de material de trans-

porte recente, rico em mica, enquanto que no horizonte 2Cr2 é

devido à alteração de biotita gnaisse,  gnaisses  granitóides e

migmatitos(Fig. 13 e 16) . A  não  ser no Perfil Rio-7 (podzólico

típico), a mica não foi identificada  na  fração argila dos de-

mais perfis, em princípio identificados  como  latossolo típico



158.

x K
n I



159.



160.

e intermediários  para  podzólico ou  podzólicos intermediárois

para latossolo.

Nos Perfis Rio-4 e  Rio-7, além da caulirita, da gib-

bsita,e da mica no Perfil Rio-7, observam-se picos de menor in-

tensidade na faixa de 13,6  a 14,2  2. o  mineral  identificado

nesta faixa, colapsa  parcialmente para 10 2  após saturação com

K e aquecimento da lâmina a 550ºC. Tal  comportamento sugere a

presença de vermiculita com Al interlamelar nestes perfis.

A vermiculita com Al  interlamear é mais expressiva

no Perfil Rio-7, revelando  o menor grau  de intemperismo, con-

forme sugerido  pelos baixos valores de PCZ, C\pH  grande e nega-

tivo  e relação Ri e Kr mais alta (Tabela 13).

A semellhança de resultados obtidos por ANTUNES et alli

(1984), os dados  mineralógicos, isolados, não  são  suficientes

para  distinção de  solos latossólicos e  podzólicos. Por  esta

razão, devem ser associados a  outras características analíti-

cas e morfológicas dos solos quando  o objetivo for a concei-

tuação mais exata de uma classe de solo.

5.5. Micromorfologia

Pelo exame das lâminas finas destes horizontes, veri-
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fica-se que não hà  muita  diferenciação de características mi-

cromorfológicas  entre  os  perfis estudados. Com exceção do Per-

fil Rio-7, os perfis exibem  grande similaridade quanto à es-

trutura do plasma, padrão de  distribuição relacionada de grãos;

ocorrência de cutans e outras feições pedológicas.

De certa forma, esta  semelhança  de  características

micromorfológicas entre perfis revela uma  certa  uniformidade

da pedogênese destes solos.

As análise micronorfológicas dos  Perfis Rio-3, Rio-

4 , Rio-5 e Rio-6 mostram que eles  se  encontram em estágio bas-

tade avançado de intemperismo, a julgar  pela  predominância  de 

grãos de quartzo e  nódulos  ferruginosos (goethita), gibbsíti-

COS e traços ou virtual ausência  de mirerais  mais facilmente

intemperizáveis.

Observa-se nas lâminas finas daqueles perfis, a níti-

da tendência para formação de micro  agregados sendo esta mais

acentuada  no  Perfil  Rio-3  considerado,  macromorfologicamente,

como latossolo típico.







Os Perfis Rio-4 e  Rio-6, consideradas   como  latosso-

los intermediários para  podzólico, de  acordo com as caracte-

rísticas morfológicas, físicas e  químicas,  apresentam feições

micromorfológicas  comuns  aos solos latossólicos e aos solos

podzólicos, como presença  discreta  de argilans, na maior par-

te de tensão e forte tendência à formação  de estrutura granu-

lar ou em blocos angulares e subangulares.

Sob o ponto de vista micromorfológico, somente os ho-

rizontes 2Btl e 2Bt2 do Perfil Rio-7, seriam  considerados ar-

gilicos, por  apresentarem  argilas de iluviação em quantidade

e grau de desenvolvimento suficientes. Segundo  este critério

micromorfológico, o horizonte BA do Perfil Rio-2 ainda atende-

ria, em parte, os requisitos  para um  horizonte argílico com

fraco grau de expressão.

com exceção do Perfil Rio-3, todo  os  solos  estudados

apresentam pequena quantidade  de argilans de tensão nos hori-
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Com base no estudo-micromorfológico efetuado, torna-

se evidente que a  diferencição maior entre solos latossóli-

cos e podzólicos é a presença ou ausência de argilans de ilu-

viação, que pelo menos, no  caso dos perfis aqui examinados,

corresponde às observações de campo.



Os solos  foram  inicialmente classificados segundo as

características morfológicas  observadas e  registradas no exa-

ne de  campo   e  separadas, tentativamente, em  solos  típicos  e

intermediários entre as classes dos  Latossolos Vermelho-Amare-

los e Podzólicos Vermelho-Amarelos argila de atividade baixa.

Com base na  macromorfologia e  nas características fí-

sicas, químicas,  mineralógicas  e   micromorfológicas,  os solos

foram em seguida, classificados  segundo  a classificação bra-

sileira  de  solos  proposta  por  BENNEMA(1966) posteriormente

modificada  pelo  SNLCS-EMBRAPA. Na  classificação  dos solos fo-

ram  utilizados  os conceitos e  modificações  introduzidos  pelo

SNLCS-EMBRAPA, referentes  a   solos  intermediários e a concei-

tuação central  de  Latossolo Vermelho-Amarelo e Podzólico Ver-

melho-Amarelo argila de atividade baixa.



a macro e micromorfologia.

Freqüentemente, ocorreram divergências quanto à apli--

cação simultânea  das  características  morfológicas, físicas,

químicas, mineralógicas e  micromorfológicas  na classificação

dos solos. Assim é, que,  alguns perfis atenderam aos requisi-

tos para daterminada classe  de solo quanto à macro e micromor-

fologia, não preenchendo, totalmmente, no entanto, os requisi-



-  Grau de desenvolvimento e tipo de estrutura no horizonte B

e ca zona de transição entre horizontes A e B.

- Grau de desenvolvimento e quantidade de cerosidade no hori-

zonte B e na zona de transição entre horizontes A e B.

- Espessura do "solum" e da zona de transição entre horizon-

tes A e B.

- Profundidade de mudança textural mais perceptível na zona

de transição.

- Transições entre horizontes.

- configuração da curva de distribuição de argila em função

na profundidade.

- Relação textural B/A.

- Valores das relações Ki, Kr, SIEE e FEAS.

- Distribuição do ferro livre em função da profundidade.

- Micromorfologia: presença de argilans de iluviação, nódulos

ferruginosos ou gibbsíticos e desenvolvimento de macro e mi-

cropeds.
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mediários para latossolo e  nos horizontes Bw  dos latossolos

intermediários para podzólico, independente  do  teor de argi-

la. O subhorizonte Bw3 do latossolo típico(Perfil Rio 3), a-

presenta, por sua vez, um dos mais baixos valores de St.

Segundo os valores das relações KS., Kr; SIFE e FEAS,

pode-se distinguir os solos  estudados quanto ao grau de in-

temperismo que corresponde a uma seqüência de  evolução  desde

o podzólico típico até o latossolo típico conforme dados il-

presentados na Tabela 11 e Fig. S.

A distribuição do ferro livre, em função da profundi-

dade, acompanha aproximadamente as  curvas de argila, distin-

guindo, juntamente com a relação Fed/Fes, o  podzólico típico,

os podzólicos intermediários para latossolo, os latossolos in-

termediários para podzólico e o latossolo típico, conforme da-

dos apresentados na Tabela 12 e Fig. 10.

Os dados apresentados na Tabela 13 mostram que os  so-

los podzólicos intermediários  para  latossolo, comparados ao

podzólico típico, tendem a apresentar  valores de PCZ ligeira-

mente mais elevados nos  horizontes Bt,  ao mesmo tempo que  são

mais baixos do que nos horizontes Bw dos latossolos intermne-

diários para  podzólico.
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dem dos Orthox.

Estes perfis não apresentam  horizonte sômbrico e não

tem, dentro de 1,25 m a partir da superfície do solo, lâminas

com 30% ou mais de  gibbsita nem qualquer tipo  de agregado, com

dimensões da fração cascalho, com 20% ou mais de gibbsita. A-

presentan, porém, em todos os subhorizontes óxicos, menos de

1,5 meq/100g de argila de  bases extraíveis mais alumínio ex-

traível e não têm estrutura  discernível no horizonte óxico, a

não ser blocos  fracamente  desenvolvidos, preenchendo, neste

caso,  as  condições requeridas para o  Grande  Grupo Acrorthox.

Foi utilizado o valor  de S + Al+++ determinado pelo Serviço

Nacional de  Levantamento e Conservação  de  Solos(SNLCS), já

que, é um valor muito pcuco  afetado pelos diferentes métodos

químicos empregados,  conforme  demonstrado  recentemente  por

BARRETO(1986).





Vermelhos que 7,5YR, cromas mais altos que 5, presença  de nó-

dulos ferruginosos e CTcJ(PW4Cl , por  correlação  com o método

do SNLCS) menor que 24 meq/100g  de  argila, sendo,  por  isso,

classificado como Ferric Acrisol.

Os Perfis rio-3 e Rio-5 apresentam um  horizonte óxi-

co, não  possuindo  plintita  dentro  de  1,25 m da  superfície,

nem epipedon úmbrico, nem  horizonte B mais  vermelho  que  5YR,

apresentando, no entanto, matiz mais  amarelo que  7,5YR, com

valor e croma úmidos acima de 4 e 5, respectivamente, o que

os qualificam como Xanthic Ferralsos.

Os Perfis Rio-4 e  Rio-5  apresentam  um horizonte óxi-

co não possuindo plintita  dentro de 1,25 m a partir da su-

perfície, nem horizonte úmbrico nem CTC menor que 1, 5meq/100g de

argila dentro de 1,25 m da superfície, nem matizes mais verme-

lhos que 5YR nem mais amarelos que 7,5YR, o que os qualifica

como Orthic Ferralsols.
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troca de cátions média a baixa, além de uma pequena reserva de mine-

rais  primários mais facilmiente intemperizáveis na  fração gros-

seira (>2mm).

A julgar  pela  relação molecular SIFE (~i0~/Fe203),  a

dessilicificação o processo dominante na formação  dos solos es-

tudados, que é mais intensa  no  Latossolo  Vermelho-Amarelo tí-

pico, decrescendo, em intensidade, nos  solos intermediários e

atingindo grau bem menos expressivo no Podzólico Vermelho-Ama-

relo típico.
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Entre os perfis  estudados distinguem-se três grupos

de solos, sendo dois de solos típicos e um de solos interne-

diários.

Os solos intermediários podem ser  diferenciados em

podzólicos ou latossólicos, segundo  características macro  e

micromorfológicas, relações de profundidade e  espessura de ho-

rirontes, configuração das curvas de argila e  ferro livre em

função da profundidade, relação  textural  B/A e relações Ki,

Kr, SIFE e FEAS.



As curvas de  retenção  de umidade a diferentes profun-

didades, indicam, da  mesma forma que a relação silte/argila,

grau de diferenciação de forizontes decrescente, do podzólico

típico ao latossolo  típico.
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Nos latossolos intermediários para  podzólico, obser-

va-se uma camada semelhante a um horizonte B textural que se

superpõe a horizontes nitidemente qualificados para latossóli-

cos, quanto às características morfológicas, físicas, quími- 

cas e mineralógicas.

Nos perfis estudados, as características supracita-

das, peculiares a solos intermediários, são coerentes com as

configurações das curvas de distribuição de argila e ferro li-

vre em função da profundidade e relação textural B/A.

Com base na maior  parte dos dados analíticos, é pos-

sível estabelecer-se  uma  seqüência de evolução dos solos estu-

dados, segundo o grau  de intemperismo dos materiais consti-

tuintes dos solos, na seguinte ordem.

PV típico < PV latossólico < LV podzólico < LV típico

Com base nestes resultados é viável propor-se a dis-

tinção de solos intermediários baseada em características mor-

fológicas, associadas a algumas características físicas e quí-

micas, separando-os em latossólicos ou podzólicos, em níveis

hierárquicos  mais baixos da classificação brasileira de solos.

Os solos foram classificados como Podzólico-Vermelho-

-Amarelo  Álico argila de atividade baixa (Perfil Rio-7), Pod-

zólico Vermelho-Amarelo latossólico Perfis Rio-1 e Rio-2),

Latossolo Vermelho-Amarelo podzólico (Perfis Rio-4, Rio-5 e

Rio-6) e Latossolo Vermelho-Amarelo Álico (Perfil Rio-3).
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Na classificação americana, foi evidenciada a neces-

sidade de estabelecer-se novos subgrupos, dentro das ordens Ul-

tisol e Oxisol,que abranjam  solos intermediários entre Latos-

solos e Podzólicos de regiões tropicais.
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DRENAGEM      - Bem drenado.

CLIMA.       - Aw.



214.
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Intensa atividade  biológica ao longo do por-

fil.
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RELEVO  REGIONAL - Ondulado e forte ondulado.

EROSÃO

DRENAGEM

- Laminar moderada, com presença de voçorocas.

- Bem drenado.

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta  tropical subperenifólia.

USO ATUAL - Pastagem.

CLIMA - Cwa.

DESCRITO E COLETADO POR - H.G. dos Santos, E.P. Mothci, B. Cal-

derano Filho, E.S. Mendonça, P.F.B. Kronka e

P.A.L. Donda.

DESCRIÇÃO  MORFOLÓGICA

Aèp - 0 - 10 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3,5, úmi-

do),  bruno-avermelhado (5YR 4/5, úmido amassado), bru-

no (7,5YR 5/4, seco) e bruno-amarelado (10YR 5/4, se-

co destorroado); argila; moderada a forte muito peque-

na a média granular; ligeiramente duro, friável, plás-

tico e pegajoso; transição  plana e gradual.

AB - 10- 23 cm, bruno-avermelhado. (5YR 4/5, úmido), ver-

melho-amarelado  (5YR 4,5/6, úmido amassado), bruno

(7,5YR 5,5/4, seco) e amarelo-avermelhado(7,5YR 6,5/6,

seco destorroado); argila; moderada pequena a média

granular e fraca pequena a média blocos subanguleres;

ligeiramente  duro, friável,  plástico  e  pegajoso; tran-

sição plana e difusa.



BA - 23- 45 cm, vermelho-amarelado (5YR 4/5); muito ar-

giloso; fraca Pequena a média blocos subangulares e

angulares; cerosidade fraca a moderada e comum; du-

ro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e

difusa.

Bw1 - 45 - 83 cm, vermelho-amarelado (5YR 4/6); muito ar-

giloso; fraca gequena a média blocos subangulares e

angulares; cerosidade fraca a moderada e comum; du-

ro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e

difusa.

Bw2. - 83 - 120 cm, vermelho-amarelado (5YR 5/7); muito ar-

giloso; fraca Pequena a média blocos subangulares e

angulares; cerosidade fraca a moderada e pouca a co-

mum; duro, friável, plástico e pegajoso; transição

plana e difusa.

Bw3 - 120 - 165 cm, vermelho-amarelado (5YX 5/8); muito ar-

giloso;. maciça que se desfaz em fraca muito peçuena

a média blocos subangulares; cerosidade fraca e pou-

ca a comum; duro, friável, plástico e pegajoso;

transição plana e difusa.

Bw4 - 165 - 220 cm, vermelho-amarelo (5YR 5/8); argila; ma---

ciça que se desfaz em fraca muito pequena a média

granular e blocos subangulares; cerosidade fraca e

pouca; duro, friável, plástico e pegajoso; transi-

ção plana e difusa.
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PERFIL - Rio 7

DATA - 16.8.82

CLASSIFICAÇÃO - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb ÁLICO A modera-

do textura média/argilosa fase floresta tropi-

cal subcaducifólia relevo suave ondulado.

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO  E  COORDENADAS - 1 km após por-

tão da UFRRJ, em direção à rodovia Presidente

Dutra, entrando à direita 2,2 km em secundá- 

ria. Itaguaí, RJ. 22º45's  e

VEGETAL SOBRE O PERFIL -Corte

43º41'W.Gr.

-

em terço inferior

de colina, com 7% de declive  e sob vegetação

de  gramíneas.

ALTITUDE - 45 metros.

LITOLOGIA - Associação de  biotita  gnaisses, gnaisses gra-

nitóides,  facoideis, porfiroblásticos  e mig-

matitos.

FORMAÇÃO  GEOLÓGICA  - Complexo  Costeiro.

CRONOLOGIA - Pré-cambriano.

MATERIAL  ORIGINÁRIO - Produtos  de decomposição  das rochas su-

pracitadas, afetadas  superficialmente por co-

bertura de retrabalhamento pouco distinta.

PEDREGOSIDADE - Não pedregoso.

ROCHOSIDADE - Nãorochoso.
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8/4) e pouco, pequeno e distinto, vermelho (2,5 YR

5/8); franco argiloso; fraca pequena e média blocos

subangulares; duro, muito friável, plástico e pegajo

so, transição descontinua e Clara, localmente abrupta.

2Cr2 - 130 - 747 cm, coloração variegada constituída de bran-

co(2,5Y 8/2),amaralo-claro-acinzentado(2,5Y7/4), amare-

lo (10YR 7/7), amarelo-avermelhado (5YR 7/7) e verme-

lho (2,5YR 5,5/8); franco; saprolito de migmatito

com estrutura e textura  originais  semiconservadas;

duro, muito friável, plástico e ligeiramente pegajo-

so; transição ondulada e gradual.

2Cr3 - 147 - 190 cm+, amarelo-claro-acinzentado (2,5Y 7/5, ú-

mido) e cinzento-claro (2,5Y 7,5)2, seco), mosqueado

comum, médio e distinto, branco (2,5Y 8/2) e amarelo

(10 YR 7/8) e pouco, pequeno e proeminente, vermelho

(2,5YR 4/8); franco;saprolito de decomposição com es-

trutura e textura originais semiconservadas; duro,

muito friável, plástico  e ligeiramente pegajoso.

RAÍZES - Abundantes no Aep, comuns no E, poucas no

2Btl e raras no 2Bt2.

OBSERVAÇÕES - A transição entre os horizontes E e 2Btl se

apresenta como muito estreitos horizontes A/B

e B/A.

Presença de linha de pedra pouco evidente na

parte inferior do horizonte E.
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Muitos poros muito pequenos, pequenos e médios

no Aep e E; e poros comuns, muito pequenos e

pequenos e poucos médios nos demais horizontes.



APÊNDICE   B

DADOS ANALÍTICOS GERAIS DOS PERFIS
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H o r i z o n t e BA
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Perfil  Rio-3

Horizonte:

Grãos 98% de quartzo(grãos angulosos e subangulosos) e

2% de grãos alterados. Distribuição relacionada ao

plasma, do tipo porfirogrânica.

Plasma Essenciaimente contínuo, de estrutura massépica e

coloração bruno-amarelada. Poucas separações plás-

micas, de fraca birrefrigêcia.

Poros Poros  aplainados, câmaras e cavidades.

Feições pedológicas: Nódulos ferruginosos e gibbsiticos alguns

AB

com sesquans .

Macro e micropeds: Sem indicações.

Horizonte:

Grãos 97% de grãos de quartzo  (grãos  angulosos e subangu-

losos), 2% de grãos alterados e 1% de opacos pre-

tos. Distribuição relacionada ao plasma, do tipo

porfirogrânica.

Plasma Essencialmente contínuo,de estrutura massépica e

coloração amarelo-brunada. Poucas separações plás-

micas, de fraca birrefrigência.

Poros Poros  aplainados, câmaras e cavidades.

Feições pedológicas: Nódulos ferruginosos e gibbsiticos. Não

BA
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Plasma :  Essencialmente  contínuo  de estrutura massépica e

coloração  vermelho-anarelada.  Muitas  separações

plásmicas com média a alta birrefrigência.

Poros : Poros aplainados, câmaras e cavidades.

Feições pedológicas: Kódulos ferruginosos. Abundantes argilans

de tensão (principalmente   ferriargilansi. Argilans

de iluviação ao  longo de canais e poros.

Macro e micropeds: Tendência  à formação de blocos angulares e

subangulares.

Horizonte : 2Bt2

Grãos : 98% de quartzo(grãos angulosos e subangulosos) e

2% de grãos alterados. Distribuição  relacionada ao

plasma, do tipo porfirogrânica.

Plasma :  Essencialmente  contínuo,  de  estrutura massépica e

coloração vermelho-amarelada. Presença  marcante  de

mica intemperizada.

Poros  : Poros aplainados, câmaras  e cavidades.
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TERMOGRAMAS DA FRAÇÃO ARGILA TRATADA COM CDB

DE HORIZONTES Bt e Bw
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