
 

 

Evolução Pedogenética em Duas Vertentes do Maciço de Baturité - CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WESLEY ROCHA BARBOSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OUTUBRO – 2008 

FORTALEZA – CEARÁ 

BRASIL 



 

 

Evolução Pedogenética em Duas Vertentes do Maciço de Baturité - CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WESLEY ROCHA BARBOSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO – 2008 

FORTALEZA – CEARÁ 

BRASIL 

Dissertação submetida à Coordenação 
do Curso de Pós-Graduação em 
Agronomia, Área de Concentração em 
Solos e Nutrição de Plantas, como 
requisito para a obtenção do grau de 
Mestre. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

B195e        Barbosa, Wesley Rocha  
      Evolução pedogenética em duas vertentes do Maciço de Baturité-Ce / 
Wesley Rocha Barbosa, 2008. 

                       89f. ; il. color. enc.       
                         
                      Orientador: Prof. Dr. Ricardo Espíndola Romero 
                      Co-orientador: Prof. Dr. Tiago Osório Ferreira 
                      Área de concentração: Solos e nutrição de plantas 

     Dissertação  (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Centro de 
Ciências Agrárias. Depto. de Ciências do Solo, Fortaleza, 2008. 

                          
     1. Pedogênese  2. Morfologia e classificação de solos I. Romero, Ricardo 
Espíndola (orient.) II. Ferreira, Tiago Osório (co-orient.) III. Universidade 
Federal do Ceará –  Pós-graduação em Agronomia  IV. Título                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                          CDD 631  



 

 

Esta dissertação foi submetida como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do grau de Mestre em Agronomia, Área de Concentração 
em Solos e Nutrição de Plantas, outorgado pela Universidade Federal do Ceará. 
Uma via do presente estudo encontra-se à disposição dos interessados na 
Biblioteca de tecnologia da referida Universidade. 

 

A citação de qualquer trecho desta dissertação é permitida, 
desde que seja feita de conformidade com as normas da ética científica.  

 

 

____________________________ 

Wesley Rocha Barbosa 

 

 

Dissertação aprovada em: 02/10/2008. 

 

 

______________________________________ 

Prof. Ricardo Espíndola Romero - Doutor 

(Orientador) 

 

 

 

______________________________________ 

Prof. Tiago Osório Ferreira – Doutor 

(Co-Orientador) 

 

 

 

______________________________________ 

Prof. Valdomiro Severino de Souza Júnior – Doutor 

(Examinador) 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 

A posição do Estado do Ceará com relação ao hemisfério sul, a orientação do 

litoral, a baixa latitude e a orientação das serras são fatores que definem as condições 

climáticas existentes, estando intimamente ligadas ao domínio e deslocamento das 

massas de ar que influenciam a área (Jacomine et al., 1973). Estas massas de ar, 

principalmente as oriundas de NE, e o encontro destas com as encostas voltadas para o 

mesmo sentido ou mais a leste, como ocorre no Planalto da Ibiapaba e no Maciço de 

Baturité, são responsáveis por condições climáticas atípicas em relação ao entorno semi-

árido. 

Nimer (1979) frisa a importância do papel da orografia no condicionamento 

climático da Região Nordeste, principalmente no que afeta a precipitação. Segundo o 

autor, este fator, ao exercer forte influência sobre os índices pluviométricos, acaba por 

tornar a duração do período seco, muito complexa nesta Região. As saliências locais do 

relevo abreviam o período seco, enquanto as depressões o prolongam, mesmo tratando-

se de topografia cujos acidentes não sejam muito importantes do ponto de vista 

morfológico: o posto pluviométrico de Guaramiranga, situado a 872 m na serra de 

Baturité (Ceará) não possui nenhum mês seco, enquanto suas áreas circunvizinhas 

apresentam 7 (sete) meses secos. 



 

 

A serra de Baturité apresenta-se como uma área de exceção diante do 

predomínio do clima semi-árido regional, com algumas características de floresta 

tropical úmida, remanescente da Mata Atlântica, um dos mais importantes ecossistemas 

do planeta. É denominada, por vários autores, como um enclave úmido que contrasta 

com a monotonia da semi-aridez. Os elevados índices pluviométricos são oriundos da 

ação combinada da altitude e da exposição do relevo face ao deslocamento das massas 

de ar úmidas. Estas condições climáticas têm reflexos diretos nas características 

pedológicas, bem como nos demais atributos naturais que singularizam o quadro geo-

ecológico da região do maciço (Semace, 1991). 

Como descrito acima, esses índices pluviométricos, variam em função da 

altitude e da disposição do relevo, daí destaca-se duas áreas bem distintas do Maciço de 

Baturité, a vertente oriental e ocidental. A primeira vertente a barlavento, ou seja, 

aquela que está voltada a favor da direção das massas úmidas e é responsável pelas 

chuvas orográficas e que, conseqüentemente é mais úmida do que a vertente ocidental 

de caráter sotavento, formando uma área de “sombra” de chuva, que apresenta totais 

pluviométricos bem inferiores. Isso pode ser facilmente percebido, nas observações de 

campo, principalmente no segundo semestre do ano, período mais seco no Estado, onde 

a vegetação caducifólia apresenta-se claramente, denunciando o estresse hídrico. De 

uma maneira menos empírica, pode-se comparar a diferença entre estas vertentes, a 

partir dos dados da Funceme (2007), através dos postos pluviométricos de Palmácia, 

Pacoti e Guaramiranga localizados na região serrana úmida e sub-úmida e nos postos 

localizados à oeste do maciço nos sertões periféricos de Caridade, São Domingos - 

Caridade, Fazenda Alto Vermelho – Caridade e Inhumporanga. 

Outro parâmetro climático que se deve destacar é a temperatura, devido sua 

brusca variação, do ponto de vista espacial, em função da elevada amplitude altimétrica. 

Ocorre uma acentuada diminuição na temperatura nas cotas mais elevadas. As 

temperaturas médias mensais ficam em torno de 20 e 22ºC nas altitudes mais elevadas, 

com uma baixa amplitude térmica, que não passa dos 2ºC. As máximas são registradas 

durante a estação seca, onde os efeitos da insolação tendem a ser intensificados. Já nos 

sertões periféricos, as temperaturas tendem a um acréscimo e as médias mensais são 

geralmente superiores à 26ºC (Lima, 1983; Semace, 1991; Souza, 1994).  

Essa variação de temperatura pode ser melhor compreendida por Nimer (1979), 

afirmando que quase todas as regiões próximas ao equador geográfico possuem médias 

térmicas anuais entre 26 e 28ºC. Nestas latitudes a Região Nordeste não constitui 



 

 

exceção, pois possui mais de 80% do seu território compreendido nas latitudes 

inferiores a 13º sul. O autor conclui que, as superfícies elevadas (sedimentares e 

cristalinas), do interior da Região Nordeste, e a ação refrescante dos alísios, no litoral, 

impedem que a maior parte da Região do Nordeste brasileiro possua temperatura média 

anual superior a 26ºC. 

O Maciço de Baturité engloba uma área de 3.580 km² no nordeste do Estado do 

Ceará (2,4% do território cearense), no qual está inserido no domínio dos Maciços 

Residuais, que são feições formadas por processos de erosão diferencial devido a uma 

maior resistência de litotipos à ação do intemperismo. Essa litologia é formada, 

predominantemente, por rochas do embasamento cristalino (Pré-Cambriano Indiviso), 

assim como grande parte do Estado do Ceará (Jacomine et al., 1973). 

Souza (1994) chama atenção em relação à característica geomorfológica 

comum a toda área serrana de uma dissecação pronunciada derivada de forte entalhe 

executado pela drenagem superficial, que está diretamente relacionada com a baixa 

permeabilidade do material cristalino. Trata-se de uma rede fluvial excessivamente 

ramificada e com padrão dentrítico, cujos cursos d’água desenvolvem perfis 

longitudinais com elevados gradientes, devido às condições do relevo, e perfis 

transversais estreitos, pelas características geológicas. 

Diante das variações dos fatores de formação, principalmente os elementos do 

clima fazem do Maciço de Baturité uma região de grande diversidade pedológica e de 

vegetação, sendo os mais comuns conforme Lima (1983) e Lima & Pereira (1993) os 

Argissolos, Luvissolos, Planossolos, Neossolos Litólicos e Regolíticos sob as seguintes 

unidades de vegetação: Floresta Tropical Plúvio-Nebular Perenifólia; Floresta Tropical 

Plúvio-Nebular Subperenifólia; Floresta Tropical Sub-Caducifolia; e Caatinga Arbórea.  

Nas cidades da serra de Baturité predomina uma população rural residindo em 

pequenos agrupamentos ou em sítios espalhados por toda a serra. As propriedades 

possuem em sua maioria áreas menores que 10 ha e são ocupadas pelos próprios 

proprietários. Mesmo diante do predomínio de uma vida rural, o setor agropecuário não 

se  apresenta como um efetivo contribuidor para o produto interno bruto (PIB) da 

região, sendo o setor de serviços a principal atividade econômica. Isso se deve a 

expansão do turismo e das atividades relacionadas com o lazer, como inúmeros eventos 

culturais promovidos anualmente que vêem atraindo, cada vez mais, turistas brasileiros 

e estrangeiros que encontram no maciço uma exuberante paisagem natural (Oliveira et. 

al, 2006).   



 

 

O estudo em áreas onde ocorrem variações das características dos solos em 

função das mudanças de fatores climáticos é de suma importância para pedologia, visto 

que várias propriedades físicas, químicas, mineralógicas e morfológicas estão 

relacionadas com os regimes de umidade e temperatura, seja em uma mesma vertente ao 

longo de um gradiente de elevação ou em qualquer área que apresente microclímas 

diferenciados (Buol et. al, 1985).  

Em áreas montanhosas onde a temperatura decresce cerca de 6ºC a cada 1000 

m de elevação, ocorre uma queda no potencial de evapotranspiração, que dependendo 

das feições geomorfológicas podem aumentar consideravelmente o volume de água de 

percolação, desencadeando intensos processos de remoção dos elementos solúveis dos 

solos, assim como outras ações pedogenéticas (Egli et al., 2003).  

Buol et al. (1985), atentam para os fatores que variam em função das condições 

climáticas ocasionadas por elevação no terreno, tais como o conteúdo de matéria 

orgânica e nitrogênio aumentam em função da maior umidade nas altas altitudes, 

contrariamente os valores de pH e os teores de Ca, Mg e K tendem a diminuir. 

Bockheim et al. (2000), estudando as mudanças das características dos solos ao longo 

de um gradiente de elevação nas montanhas de Uita, Utah, EUA, perceberam que com a 

elevação da altitude ocorreu um aumento da matéria orgânica, nitrogênio total, relação 

C/N, acidez do solo e da CTC, além da diminuição da saturação por base (V%). Estes 

autores concluíram que a alta concentração de argila, alta acidez trocável e altos 

conteúdos de Al extraível nos Alpes estadunidenses indicam solos mais desenvolvidos 

(maduros) e maiores graus na intensidade do intemperismo causados pelas altas 

pluviosidades. 

Portanto, o estudo dos solos em regiões altimontanas descreve, em muitos 

casos, o estado de equilíbrio ambiental a partir do sistema solo em função do clima. A 

desvantagem seria a dificuldade de descrever os processos transitórios entre um steady 

state e outro. Por conseguinte, os resultados poderão apresentar bons indicadores do 

estado futuro (Egli. et al, 2003), através de prognósticos que indicarão ações que 

minimizem os impactos ambientais, mostrando as atividades que sejam compatíveis a 

área estudada.  

Historicamente, a presença do homem como povoador e como predador dos 

recursos naturais no maciço de Baturité, vem comprometendo o equilíbrio espontâneo 

da natureza, evidenciado por mudanças nas condições geoambientais, tais como: 

alteração da biomassa em função do desmatamento indiscriminado; aceleração dos 



 

 

processos de erosão com ocorrência de deslizamento de terra na época de chuvas; 

intensificação do assoreamento dos fundos de vales; desaparecimento de fontes perenes 

e sazonais; ablação dos horizontes superficiais dos solos conduzindo ao seu 

adelgaçamento e comprometendo sua capacidade produtiva. Portanto, na tentativa de 

frear o processo de degradação ambiental, criou-se, em 1990, a APA (Área de Proteção 

Ambiental) do Maciço de Baturité a partir da cota de 600 metros de altitude, cujo 

objetivo era difundir o uso menos predatório dos recursos naturais do Maciço. A APA é 

administrada pela SEMACE (Superintendência Estadual do Meio Ambiente) que tem 

buscado implementar programas de conservação e recuperação ambiental (Souza, 

2002). 

O desconhecimento e a falta de acesso às técnicas conservacionistas e aos 

créditos agrícolas, bem como a indisponibilidade de terras, levam à prática dos 

desmatamentos das encostas, causando problemas de perdas de solos. Aliada às práticas 

agrícolas impróprias para o ambiente está o elevado contingente demográfico e a 

construção de residências para veraneio que tendem a, com o auxílio da especulação 

imobiliária, descaracterizar cada vez mais o ambiente natural. 

Devido a grande importância desse ambiente para o ecossistema local, assim 

como para o desenvolvimento sócio-econômico da região, viu-se a necessidade de 

estudar os solos da Serra de Baturité, com a hipótese de que os diversos sistemas 

ambientais do Maciço estão associados aos diferentes graus de intensidade de 

intemperismo devido à variação dos fatores climáticos (temperatura e umidade) ao 

longo do gradiente de elevação e pelo contraste das posições barlavento e sotavento 

apresentado nas suas vertentes, além do predomínio ou não de alguns processos 

pedogenéticos relacionados, principalmente, com a dinâmica da água regida pela 

morfologia do terreno.  

O objetivo geral deste trabalho foi identificar e caracterizar os solos 

altimontanos nas vertentes úmida (VU) e seca (VS) da Serra de Baturité, afim de, 

avaliar o grau de evolução dos processos pedogenéticos através do uso de atributos 

químicos, físicos, macro e micromorfológicos.  



 

 

2 CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, QUÍMICA E 
MICROMORFOLÓGICA DOS SOLOS ALTIMONTANOS NO MACIÇO DE 

BATURITÉ, CEARÁ 
 

 

Resumo 
 

Dada a importância das condições climáticas para o desenvolvimento dos 

solos, aliado a ocorrência de variações de umidade e temperatura em áreas muito 

próximas, este trabalho teve como objetivo identificar e caracterizar os solos 

altimontanos nas vertentes úmida (VU) e seca (VS) do Maciço de Baturité, considerado, 

em parte, um enclave úmido inserido na região semi-árida do Estado do Ceará. 

Analisaram-se 08 (oito) perfis, sendo 04 (quatro) em cada vertente, a partir da descrição 

morfológica, atributos físicos, químicos e micromorfológicos necessárias para o 

entendimento dos principais processos pedogenéticos atuantes. Foram identificadas as 

seguintes classes de solos: Cambissolo Háplico (P1 e P4) e Argissolo Amarelo (P3 e 

P4) na vertente úmida e Argissolo Vermelho (P1), Luvissolo Crômico (P2) e 

Cambissolo Háplico (P3 e P4) na vertente seca. O lado úmido apresentou características 

de um maior potencial de percolação da água que ocasionou maiores perdas de bases 

por lixiviação e altos conteúdos de Al trocável, cujos valores médios foram de S = 2,2 

cmolc.kg¹ e Al = 4,1 cmolc.kg¹ e, consequentemente, reação fortemente ácida (pH médio 

= 5,1). A vertente seca apresentou característica de ambiente mais propício a oxidação, 

causada pela maior aeração do pedoambiente, denunciado pela cor mais avermelhada. 

Confrontando os dados da VU com os da VS, a menor espessura do solum dos pedons 



 

 

desta última, assim como, menor concentração de argila nos horizontes B (306 à 343 

g.kg¹) e elevados teores de cátions trocáveis (S = 12,8 cmolc.kg¹), além de outros 

atributos físicos, químicos e morfológicos,  indicam o menor grau de evolução dos solos 

na VS, confirmando o contraste entre os solos localizados em lados opostos do Maciço. 



 

 

2 PHYSICAL, CHEMICAL AND MICROMORPHOLOGICAL 
CLASSIFICATION AND CHARACTERIZATION OF THE TOP MOUNTAIN 

SOILS OF MACIÇO DE BATURITÉ, CEARÁ  
 
 

 

Summary 
 

Given the importance of the climate conditions for the development of soils,   

together with the occurrence of moisture and temperature variations in very near areas, 

The purpose of this work was to identify and characterize the soils into a sequence in 

the moist and dry slopes of Maciço de Baturité, which is considered a moist enclave 

inserted in the semi-arid region of Ceará State. It was analyzed eight profiles, 04 out of 

them in each slope, from the morphological description, physical, chemical and 

micromorphological attributes on necessaries for the understanding of the main 

pedogenetic processes acting. It was identified the following soil classes: Haplic 

Cambisoil (P1 and P4) and Yellow Argisoil (P3 and P4) in the moist slope and Red 

Argisoil (P1), Chronis Luvisoil (P2) and Haplic Cambisoil (P3 and P4) in the dry slope. 

The moist side showed characteristics of a large potential of water percolation that 

caused greater loses of bases by lixiviation and high contents of exchangeable A1, 

whose values were S = 2,2 cmolc.kg¹ and Al = 4,1 cmolc.kg¹ and, consequently, strongly 

acid reaction (middle pH = 5,1). The dry slope showed a characteristic of an 

environment favorable for oxidation caused by greater aeration of the pedo-

environment, denounced by the reddish color. Comparing the moist slope’s data with 



 

 

the dry slope’s, the smallest thickness of the solum of the dry slope’s pedons, as well as, 

lower concentration of clay in the horizons B (306 to 343 g.kg¹) and high contents of 

exchangeable cations (S = 12,8 cmolc.kg¹), besides other physical, chemical and 

morphological attributes, indicate the lower degree of evolution  of soils in the dry 

slope, confirming the contrast among the soils located in opposite sides of Maciço.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

 

 

As mudanças ambientais globais e as questões climáticas de um modo geral 

são temas que têm recebido especial destaque no âmbito científico atual. Evidências 

reunidas ao longo da última década indicam que o acúmulo de gases do efeito estufa na 

atmosfera tem levado às alterações climáticas concretas e à elevação das temperaturas. 

Alterações climáticas podem significar modificações bruscas no ciclo biogeoquímico 

global e na intensidade e tipo dos processos pedogenéticos atuantes. Dentro deste 

contexto, estudos de seqüência de solos em ambientes climáticos contrastantes podem 

servir como uma ferramenta para a predição da influência do clima sobre as taxas de 

intemperismo e os processos de formação de solos. Estudos anteriores realizados em 

regiões de gradiente altitudinal, caracterizadas por temperaturas decrescentes e 

precipitações crescentes, têm demonstrado a influência das diferentes condições 

climáticas sobre a distribuição da cobertura vegetal e dos diferentes tipos de solos 

(Bockheim et al, 2000). 

Neste contexto, o Maciço de Baturité, feição geomórfica que engloba uma área 

de 3.580 km² no nordeste do Estado do Ceará (2,4% do território cearense), é 

considerado um enclave úmido que contrasta com a semi-aridez característica do sertão 

cearense, onde se destacam solos pouco desenvolvidos e a vegetação da caatinga.  



 

 

As regiões oriental e setentrional do Maciço de Baturité apresentam índices 

pluviométricos elevados como conseqüência da ação combinada da altitude e da 

orientação dessas vertentes, que impedem o livre deslocamento das massas de ar úmidas 

provenientes do litoral. Em contrapartida, os ambientes voltados para o sul e para o 

ocidente, apresentam características semi-áridas, com baixas precipitações, 

configurando um ambiente de “sombra de chuva”. Essas diferenças promovem o 

surgimento de ambientes climáticos contrastantes em áreas relativamente próximas e, 

conseqüentemente, uma variação nas propriedades físicas, químicas e morfológicas dos 

solos. 

Do ponto de vista da morfogênese, a área de estudo está inserida no domínio 

dos Maciços Residuais, que são feições formadas por processos de erosão diferencial 

devido a uma maior resistência de litotipos à ação do intemperismo. De acordo com 

Jacomine et al. (1973), essa litologia é formada, predominantemente, por rochas do 

embasamento cristalino (Pré-Cambriano Indiviso), assim como grande parte do Estado 

do Ceará.  

Segundo Souza (2002), a Biorregião do Maciço Residual da Serra de Baturité 

possui os seguintes ecossistemas: platô úmido; vertente oriental úmida; vertente 

meridional subúmida; vertente ocidental semi-árida; e vertente setentrional 

subúmida/semi-árida.  

A partir desta classificação e devido à importância e as peculiaridades desse 

ambiente atípico, inserido no semi-árido cearense, foi realizado o estudo com objetivo 

de avaliar os diferentes estágios de evolução dos solos nas duas vertentes, em função da 

diferenciação de fatores climáticos (temperatura e precipitação).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 
  

2.2.1 – Localização da área de estudo 
 
 

A área de estudo encontra-se no extremo norte do Maciço de Baturité (Figura 

2.1), em duas transeções, sendo uma na vertente setentrional e a outra na ocidental, 

representando, respectivamente, o lado subúmido e seco, aqui denominadas de vertente 

úmida (VU) e vertente seca (VS). 

A pesquisa foi estabelecida a partir da cota de 368 metros de altitude, (4º 10’ 

11.3”S e 38º 51’ 55.2”W, no sentido SW) na vertente setentrional (Figuras 2.2), 

abrangendo os municípios de Palmácia, Pacoti e Guaramiranga onde atinge uma altitude 

de 846 metros, nas proximidades do Pico Alto (ponto mais elevado do Maciço). Na 

vertente seca (VS), no lado ocidental (Figura 2.3), foi mantida equivalência altimétrica 

com os perfis da VU, iniciando-se no município de Caridade (4º 11’ 25.2”S e 38º 59’ 

11.0”W), em direção ao Pico Alto. 

Os locais onde foram abertas as trincheiras podem, conforme modelo de 

Dalrymple et. al (1968), ser denominados de interflúvios, nos quais predominam os 

processos pedogenéticos associados a movimento vertical da água superficial.  

Do ponto de vista da ecodinâmica (Tricart, 1977), os pontos analisados podem 

ser classificados como meios estáveis com fraca atividade de potencial erosivo e o 

balanço morfogênese x pedogênese nitidamente favorável a pedogênese, com 

recobrimento vegetal primário pouco alterado ou em franca recuperação que evolui para 

condições similares às originais. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.2 – Perfil topográfico com variação fitopedológica da vertente setentrional (úmida) 



 

 

 

Figura 2.3 – Perfil topográfico com variação fitopedológica da vertente ocidental (seca)



 

 

2.2.2 Delimitação da área de trabalho 
 

Inicialmente, houve o reconhecimento e a delimitação da área investigada, com 

auxílio da documentação cartográfica, previamente levantada. As cartas Baturité e 

Canindé da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE/DSG, 

folhas SB.24-X-A-I MI-751 e SB.24-V-B-III (CN-30/100) do período de 1965 a 1968, 

na escala de 1:100.000, foram copiladas para melhorar a visualização do Maciço de 

Baturité. Com a interpretação da imagem de satélite, foi possível definir as Vertentes 

úmida (VU) e seca (VS), onde foi realizado o estudo. Com o uso de técnicas de geo-

processamentos, observando as mudanças fisiográficas e levando em consideração as 

cotas altimétricas, foram demarcados os pontos para análise de solos. 

 
2.2.3 Procedimentos de campo 

 

Com base nos dados obtidos pelo geo-processamento, foram demarcados 04 

(quatro) pontos em cada vertente, utilizando como critério, além da variação altimétrica 

e mudanças na fisionomia da paisagem, obtidos com as análises de mapas e imagens de 

satélite, observações “in situ” da vegetação e dos solos, com o intuito de confirmar a 

interpretação da documentação cartográfica. Após esta definição, foram abertas 

trincheiras em cada ponto demarcado, em locais com baixa declividade, vegetação 

apresentando aspecto mais conservado e, conseqüentemente, solos mais protegidos das 

ações erosivas, objetivando isolar mudanças nas formas de relevo como fator de 

formação dominante. Cada perfil foi analisado e seus horizontes e/ou camadas 

devidamente coletados de acordo com as recomendações de Santos et al. (2005).  

 
 

2.2.4 Procedimentos de laboratório 
 

 

2.2.4.1 Análises Físicas 
 

Para a análise granulométrica foi utilizado o método da pipeta (Embrapa, 1997) 

com hidróxido de sódio (NaOH) como dispersante químico. A argila dispersa em água, 

também foi realizada pelo mesmo método, diferenciando apenas pela ausência do 

dispersante químico (Embrapa, 1997).  

O grau de floculação foi calculado com base nos teores de argila total e argila 

dispersa em água. E a densidade das partículas foi determinada pelo método do balão 

volumétrico (Embrapa, 1997). 

2.2.4.2 Análises Químicas 
 

A determinação do pH em água (H2O) e cloreto de potássio (KCl 1 mol L-¹) foi 



 

 

realizada em suspensão solo:líquido na proporção de 1 : 2,5 e a leitura no equipamento 

potenciômetro de mesa (peagômetro) com eletrodo de vidro, calibrado com os padrões 

de pH 4,0 e 7,0 (Embrapa, 1997). 

A análise do carbono orgânico consistiu no princípio da oxidação da matéria 

orgânica, via úmida, com dicromato de potássio (K2Cr2O7 0,4 mol L-¹) em meio 

sulfúrico, fazendo-se a titulação com sulfato ferroso amoniacal 0,1 N (Walkley & 

Black, 1934). Em seguida, a matéria orgânica – MO foi estimada com base no teor de 

carbono orgânico. 

Para obtenção dos teores das bases trocáveis (Ca++, Mg++, Na+ e K+), foi 

utilizada a solução extratora de acetato de amônia (NH4 – OAC), obtendo-se através do 

somatório das quantidades desses elementos o valor S, ou seja, S (cmolc/kg) = Ca++ + 

Mg++ + Na+ + K+. Já para a acidez potencial (H+ + Al+++) utilizou-se a solução extratora 

de acetato de cálcio a pH 7,0 (Embrapa, 1997). 

A condutividade elétrica (CE) foi analisada pelo método do extrato de 

saturação, com a preparação da pasta saturada e determinação por condutimetria 

(Embrapa, 1997). 

Para determinação dos teores de ferro, alumínio, titânio e silício foram 

realizadas as extrações por ataque sulfúrico (H2SO4 1:1), obtendo-se dois extratos. No 

primeiro determinou-se Fe, Al, Mn e Ti e no segundo, após adição de NaOH a 30%, o 

Si (Embrapa, 1997). As leituras dos extratos foram realizadas por espectrometria de 

emissão atômica, utilizando espectrômetro, modelo Optima 4300 DV, Perkin Elmer. 

Com base nos dados obtidos foram realizados os cálculos dos índices Ki [( % de SiO2  / 

% de Al2O3) x 1,70] e Kr [ (% de SiO2 / 0,60) / (% de Al2O3 / 1,02) + % de Fe2O3 / 

1,60)]. 

 
 
2.2.4.3 Análises Micromorfológicas 
 

O estudo micromorfológico foi realizado em quatro perfis de solos, sendo dois 

na vertente úmida (P1VU e P4VU), localizados nas cotas altimétricas de 368 e 846 

metros, respectivamente, e os outros na vertente seca (P1VS e P4VS) 396m e 823 m de 

altitude. 

Para as análises micromorfológicas, lâminas delgadas foram feitas a partir de 

blocos impregnados no laboratório de micromorfologia da Escola Superior de 

Agronomia “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo – ESALQ/USP. As 

amostras indeformadas e orientadas foram impregnadas com resina poliéster não 

saturada diluída com monômero de estireno e misturada com pigmento fluorescente 



 

 

(Uvitex OB) que permite a distinção dos poros quando iluminados com luz ultravioleta 

(Murphy, 1986). As descrições micromorfológicas seguiram os critérios propostos por 

Bullock et al. (1985), Castro (1989 e 2002) e Stoops (2003).  

Inicialmente, as lâminas foram descritas no laboratório de microscopia do 

Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará - UFC, utilizando o 

microscópio petrográfico marca Olympus BX41-TF e posteriormente reavaliadas e 

fotografadas no laboratório de microscopia da ESALQ-USP, com lupa (Zeiss Stemi SV 

6, objetiva x10 e x20) e câmara Digital Iterface DFW-X700 acoplada a lupa. Foi 

utilizado o programa Visilog 5.4 Noesis para obtenção e processamento dos dados 

pertinentes a análise, tais como escala de observação; tamanhos dos poros, agregados e 

material grosseiro. 

Após a obtenção dos dados físicos, químicos, macros e micromorfológicos, 

realizaram-se a classificação dos solos conforme o Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos - SiBCS (Embrapa, 2006). 

 

 
 
 
 
 



 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 

 
2.3.1 Descrições morfológicas 
 

As descrições morfológicas dos perfis de solo realizadas no campo (Anexos 1 a 

8) encontram-se resumidas na Tabela 2.2.  

Neste trabalho, pode-se observar que a cor é marcante na distinção dos solos e 

permite uma melhor compreensão da interação solo-paisagem, pois, é diretamente 

influenciada pelos processos pedogenéticos. Na descrição morfológica, este atributo foi 

de suma importância para a distinção entre os horizontes genéticos que compõem o 

perfil. 

A cor é um dos mais úteis atributos para caracterizar os solos e sua 

determinação constitui importante fonte de informação para a pedologia (Campos & 

Demattê, 2004). Esta propriedade é referência obrigatória em qualquer descrição de 

perfil e estudo de solos desde o advento da pedologia, sendo comum à utilização de 

termos referentes a cores em vários sistemas de classificação de solos. No Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 2006), a cor exerce papel fundamental 

na diferenciação de classes de solos em diferentes níveis categóricos. 

Nos horizontes superficiais dos solos analisados, valor e croma foram mais 

elevadas na VS, evidenciando um menor aporte de matéria orgânica nesta área. Nos 

perfis 4 de ambas vertentes, houve uma nítida semelhança na cor, tonalidade e nitidez 

(10YR 3/3 e 10YR 3/4) dos horizontes A e BA, respectivamente, demonstrando 

semelhança entre os pedoambientes (Tabela 2.2) que estão sob condições de umidade 



 

 

similares, oriundas do platô do Maciço, mesmo em lados opostos. Isso pode ser 

observado, analisando o aspecto vegetacional da imagem de satélite (Figura 2.1), além 

das descrições de campo (anexos 4 e 8). 

O matiz, nos horizontes B da vertente úmida, variou entre 5YR e 10YR com 

exceção do Bi do P1VU (2,5YR). Na VS predominou o matiz 2,5YR, indicando 

presença de solos avermelhados na vertente seca e solos amarelados na VU (Tabela 

2.2). Cores amarelas ocorrem como conseqüência de um pedoambiente mais úmido que 

favorece à dissolução de hematita que é complexada pela matéria orgânica, persistindo a 

goethita no sistema (Gomes et al., 2007). 

O P2VS que apresenta matiz 7,5YR no horizonte Bt2 (Tabela 2.2), pode ainda 

ser considerado vermelho, pois a maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B 

possui matiz 2,5YR. A cor mais amarelada no Bt2 deve estar relacionada com a 

estrutura prismática que, segundo Oliveira (2005), é marcada por poucos poros (elevada 

densidade) e por poucas unidades estruturais menores, implicando na virtual ausência 

de superfícies de fraquezas intra-agregados, fato que está geralmente associado à baixa 

condutividade hidráulica do horizonte e ao estabelecimento de um ambiente menos 

oxidado, favorecendo a presença da goethita (Kämpf, 2000 e Kämpf & Curi, 2000). 

De modo geral, os solos apresentaram-se de profundo a muito profundo 

(Embrapa, 2006), tendendo a uma maior profundidade nos solos da vertente úmida, pois 

mesmo com certa padronização em relação a profundidade das trincheiras, observa-se 

que nesta vertente o horizonte C ou horizontes transicionais (BC ou CB) aparecem mais 

próximos dos 100 cm de profundidade. Enquanto na vertente oposta (VS), em geral, 

esta profundidade é menor, com exceção apenas do P4VS (Tabela 2.2). Com base nessa 

diferenciação de profundidade, pode-se supor maior evolução dos solos no ambiente 

úmido, devido à intensidade do intemperismo decorrente das condições de umidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 2.2 – Atributos morfológicos (cor e estrutura) dos horizontes dos perfis dos solos 
das vertentes úmida e seca 
 

Hori Prof. Cor¹ Estrutura  Hori Prof. Cor¹ Estrutura 
 cm Munsell     cm Munsell   

Vertente úmida  Vertente seca 
Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico - P1VU – 368 m  Argissolo Vermelho Ta Distófico típico –  P1VS – 396 m 

A 0-11 5YR 3/2 mod md pq Bl suba Gran   BA1 0-29 7,5YR 4/6 mod pq e md Bl suba  
AB 11-30 7,5YR 3/2 mod md e gde Bl suba   BA2 29-50 5YR 4/6 ft pq e md Bl suba  
BA 30-53 7,5YR 3/2 mod md e gde Bl suba   Bt1 50-63 2,5YR 4/6 ft pq Bl suba  
Bi1 53-77 2,5YR 3/4 mod md e gde Bl suba   Bt2 63-89 2,5YR 3/6 mod pq Bl suba  
Bi2 77-105 2,5YR 3/4 mod md e gde Bl suba   CB1 89-121 2,5YR 4/6 mod mpq e pq Bl suba  
BC 105-193+ 2,5YR 4/6 -  CB2 121-177+ 7,5YR 4/6 mod pq e md Bl suba  

Argissolo Amarelo Distrófico típico –  P2VU – 423 m   Luvissolo Crômico Órtico típico  P2VS – 571 m 

A  0–8 10YR 3/2 mod peq a gde Gran   A 0-10 5YR 3/3 ft pq e md Bl suba  
AB  8-24 10YR 3/2 Mod e ft pq a gde Gran e Bl suba   AB 10-20 2,5YR 4/4 ft gde Bl suba  
BA  24-48 10YR 4/3 mod pq a gde Bl suba   Bt1 20-50 2,5YR 5/6 ft gde Pris  
Bt1  48-59 5YR 3/3 mod e ft gde Bl suba   Bt2 50-75 7,5YR 5/8 ft gde Pris  
Bt2  59-83 5YR 3/2 mod pq e md Bl suba   C1 75-95 5YR 3/4 - 
Cr  83-134+ 10YR 3/2 mod peq a gde Gran   C3 125-190+ 10YR 5/6 - 

Argissolo Amarelo Alumínico típico –  P3VU – 658 m  Cambissolo Háplico Ta Eutrófico típico –  P3VS – 679 m 

A 0-9 10YR 3/2 ft mpq a gde Gran   A 0-16 5YR 3/4 Ft md gde Bl suba Gran  
AB 9-17 10YR 3/3 mod mpq a gde Gran   AB 16-30 7,5YR 4/6 ft md Bl suba  
BA 17-29 10YR 4/4 mod mpq a md Bl suba   Bi 30-74 2,5YR 4/6 ft md e gde Bl suba  
Bt1 29-50 7,5YR 4/4 mod mpq a gde Bl suba   BC 74-137 2,5YR 4/6 mod  ft md gde Bl suba  
Bt2 50-60 7,5YR 4/6 mod a ft mpq a gde Bl suba   C 137-175+ 10YR 5/8 - 
BC 60-91 - -      
C 91-180+ - -      

Cambissolo Háplico Alítico típico –  P4VU – 846 m  Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico – P4VS – 823 m 

A 0-18 10YR 3/3 mod pq e md Bl suba Gran   A 0 – 22 10YR 3/3 ft md Bl suba  
BA 18-29 10YR 4/4 mod pq e md Bl suba    BA1 22 – 39 10YR 4/4 ft pq e md Bl suba  
Bi 29-48 10YR 4/5 mod pq e md Bl suba    BA2 39 – 73 7,5YR 4/4 mod md e gde Bl suba  

B/C 48-73 10YR 4/4 fc md Bl suba   Bi 73 – 132 2,5YR 4/6 mod md e gde Bl suba  
C/B 73-118 2,5YR 4/8 fc md Bl suba   BC 132-193+ 7,5YR 5/6 - 
C 118-208+ 2,5 YR 3/6 fc pq e md Bl suba       

¹ Cor úmida; Bl= Blocos; suba = subangulares; Gran = granular; Pris = prismática; mpq= muito pequeno; pq= 
pequeno; md= médio;gde= grande;  fc = fraca; mod = moderada; ft = forte. 
 

 

 

2.3.2 Análises físicas e químicas 
 
 

Os resultados das análises físicas e químicas (Tabelas 2.3 a 2.6) permitiram 

avaliar uma nítida diferença entre os solos dos lados úmido e seco, assim como a 

variação destes em relação à altitude.  

A textura do solo foi confirmada posteriormente a análise granulométrica, 

cujos resultados foram inseridos no triângulo textural, demonstrando que, mesmo com 

variações nas proporções de argila nos perfis, não houve mudanças substanciais no que 

se refere à classe textural entre as vertentes (Tabelas 2.3 e 2.4), com uma tendência de 

granulometria mais fina na VU. 

Os horizontes de subsuperfícies apresentaram um aumento na concentração de 

argila em relação aos horizontes sobrejacentes, sendo este aumento mais expressivo na 

vertente úmida onde os conteúdos de argila variaram de 143 g.kg-1 a 518 g.kg-1. Na 

vertente seca os valores ficaram entre 183 e 398 g de argila por quilograma de solo.  



 

 

Em ambas vertentes a concentração da fração argila aumentou das cotas mais 

baixas para as mais altas, devido o maior grau de intemperismo, exceto nos horizontes 

Bi dos perfis P4VU e P4VS, ambos na cota de 800 metros de altitude (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 – Teores médios de argila nos horizontes B dos perfis das vertentes úmida - 

VU (n=25) e seca – VS (n=22).  
 
 
Tabela 2.3 - Atributos físicos dos solos da vertente úmida – VU 
 

 

  Composição Granulométrica     
Horiz Prof Areia Silte Argila 

 cm Grossa Fina   
Argila 
Natural 

Grau 
Floc 

Silte/ 
Argila 

Classe Textural 

  -------------------------g kg-1 -----------------------------  %   

Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico – (P1VU) 

A 0-11 266 320 207 207 46 78 1,00 Franco-argilo-arenosa 
AB 11-30 300 277 158 265 33 88 0,60 Franco-argilo-arenosa 
BA 30-53 254 237 167 341 141 59 0,49 Franco-argilo-arenosa 
Bi1 53-77 216 197 159 429 30 93 0,37 Argila 
Bi2 77-105 230 191 219 360 93 74 0,61 Franco-argilosa 
BC 105-193+ 278 322 258 143 24 83 1,81 Franco-arenosa 

Argissolo Amarelo Distrófico típico – (P2VU) 

A  0–8 464 186 217 133 40 75 1,63 Franco-arenosa 
AB  8-24 402 201 196 201 29 86 0,98 Franco-argilo-arenosa 
BA  24-48 331 173 205 291 98 66 0,71 Franco-argilo-arenosa 
Bt1  48-59 310 170 191 329 42 87 0,58 Franco-argilo-arenosa 
Bt2  59-83 311 156 185 348 128 63 0,53 Argilo-arenosa 
Cr  83-134+ 302 175 199 324 39 88 0,61 Franco-argilo-arenosa 

Argissolo Amarelo Alumínico típico – (P3VU) 

A 0-9 332 217 189 262 63 76 0,72 Franco-argilo-arenosa 
AB 9-17 405 198 144 253 27 89 0,57 Franco-argilo-arenosa 
BA 17-29 305 174 203 318 109 66 0,64 Franco-argilo-arenosa 
Bt1 29-50 211 158 121 510 40 92 0,24 Argila 
Bt2 50-60 216 152 114 518 113 78 0,22 Argila 
BC 60-91 359 225 109 307 66 79 0,36 Franco-argilo-arenosa 
C 91-180+ 318 304 162 216 13 94 0,75 Franco-argilo-arenosa 

Cambissolo Háplico Alítico típico – (P4VU) 

A 0-18 335 128 108 430 84 80 0,25 Argilo-arenosa 
BA 18-29 347 115 55 483 122 75 0,11 Argilo-arenosa 
Bi 29-48 354 112 50 484 83 83 0,10 Argilo-arenosa 

B/C 48-73 361 123 52 464 62 87 0,11 Argilo-arenosa 
C/B 73-118 475 171 43 311 49 84 0,14 Franco-argilo-arenosa 
C 118-208+ 333 299 100 268 19 93 0,37 Franco-argilo-arenosa 

 



 

 

 

Tabela 2.4 – Atributos físicos dos solos da vertente seca – VS 
 

  Composição Granulométrica     
Horiz Prof Areia Silte Argila 

 cm Grossa Fina   
Argila 
Natural 

Grau 
Floc 

Silte/ Argila Classe Textural 

  ----------------------------g kg-1 -----------------------------  %   

Argissolo Vermelho Ta Distófico típico – (P1VS) 

BA 0-29 285 189 194 332 110 67 0,59 Franco-argilo-arenosa 
BA2 29-50 231 157 224 388 113 71 0,58 Franco-argilosa 
Bt1 50-63 283 199 212 306 19 94 0,69 Franco-argilo-arenosa 
Bt2 63-89 340 250 228 183 12 94 1,25 Franco-arenosa 
CB1 89-121 394 308 204 93 7 93 2,19 Franco-arenosa 
CB2 121-177+ 378 217 236 169 40 76 1,40 Franco-arenosa 

 Luvissolo Crômico Órtico típico – (P2VS) 

A 0-10 248 240 331 180 6 69 1,84 Franca 
AB 10-20 202 217 297 284 13 56 1,05 Franco-argilosa 
Bt1 20-50 129 204 359 308 14 54 1,16 Franco-argilosa 
Bt2 50-75 155 250 318 276 15 47 1,15 Franco-argilosa 
C1 75-95 419 222 192 167 8 51 1,15 Franco-arenosa 
C3 125-190+ 292 433 222 52 3 36 4,26 Franco-arenosa 

Cambissolo Háplico Ta Eutrófico típico – (P3VS) 

A 0-16 280 256 269 196 7 64 1,37 Franco-argilo-arenosa 
AB 16-30 282 221 261 236 10 58 1,11 Franco-argilo-arenosa 
Bi 30-74 235 179 244 343 13 63 0,71 Franco-argilosa 
BC 74-137 149 154 299 398 20 50 0,75 Argila / Franco-argilosa 
C 137-175+ 195 335 349 121 8 37 2,88 Franco-arenosa 

Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico – (P4VS) 

A 0 - 22 368 181 183 268 45 83 0,68 Franco-argilo-arenosa 
BA1 22 - 39 333 170 163 334 77 77 0,49 Franco-argilo-arenosa 
BA2 39 - 73 320 166 178 335 2 99 0,53 Franco-argilo-arenosa 
Bi 73 - 132 328 164 195 313 22 93 0,63 Franco-argilo-arenosa 
BC 132-193+ 313 191 252 244 6 97 1,03 Franco-argilo-arenosa 

 
Tabela 2.5 - Atributos químicos dos solos da vertente úmida – VU 
 

Horiz Prof M.O pH Complexo Sortivo m  V PST  C. E. 
 cm  H20 KCl Ca++ Mg++ Na+ K+ H++Al+++ Al S T     
  g kg-1   -----------------------------cmolc kg-1--------------------------------- ------- % -------- dS.m- 

Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico – (P1VU) 

A 0-11 42,65 6,71 5,93 6,30 2,40 0,14 0,21 4,95 0,30 9,05 14,01 3 65 1 1,29 
AB 11-30 15,07 5,52 4,10 1,10 1,40 0,06 0,39 6,69 1,40 2,95 9,64 32 31 1 0,29 
BA 30-53 12,84 5,35 3,91 1,70 0,90 0,07 0,28 9,41 3,20 2,95 12,37 52 24 1 0,14 
Bi1 53-77 11,67 5,20 4,07 1,00 1,70 0,07 0,18 7,93 2,20 2,95 10,87 43 27 1 0,14 
Bi 77-105 9,02 5,19 4,22 0,80 2,10 0,07 0,14 5,70 1,50 3,11 8,81 33 35 1 0,12 
BC 105-193+ 5,94 5,33 3,56 1,20 1,10 0,08 0,07 4,95 4,30 2,45 7,40 64 33 1 0,07 

Argissolo Amarelo Distrófico típico – (P2VU) 

A 0–8 28,75 5,33 4,42 1,50 1,40 0,05 0,47 7,18 1,00 3,42 10,60 23 32 0 0,81 
AB 8-24 14,43 5,10 3,96 0,70 0,50 0,04 0,33 5,70 2,90 1,57 7,26 65 22 1 0,26 
BA 24-48 9,02 5,31 3,82 0,80 0,60 0,05 0,26 10,41 4,20 1,71 12,11 71 14 0 0,15 
Bt1 48-59 9,34 5,40 3,84 1,00 1,00 0,06 0,23 6,44 3,10 2,29 8,73 58 26 1 0,13 
Bt2 59-83 7,64 5,33 3,85 1,00 1,40 0,06 0,17 5,95 3,10 2,63 8,57 54 31 1 0,09 
C 83-134+ 5,09 5,14 3,78 1,80 0,90 0,06 0,14 4,95 2,50 2,90 7,85 46 37 1 0,09 

Argissolo Amarelo Alumínico típico – (P3VU) 

A 0-9 46,04 4,68 3,90 2,30 1,20 0,06 0,37 12,64 2,80 3,93 16,57 42 24 0 0,35 
AB 9-17 21,11 4,55 3,81 1,10 0,80 0,04 0,22 9,17 4,30 2,16 11,33 67 19 0 0,30 
BA 17-29 15,91 4,68 3,79 0,90 1,00 0,06 0,23 8,67 3,90 2,19 10,86 64 20 1 0,17 
Bt1 29-50 14,32 5,05 3,97 1,00 0,60 0,06 0,21 7,43 6,20 1,87 9,30 77 20 1 0,09 
Bt2 50-60 10,50 5,02 4,01 0,80 0,70 0,06 0,17 7,43 6,50 1,73 9,16 79 19 1 0,08 
BC 60-91 6,58 5,13 4,05 0,90 0,40 0,08 0,13 5,70 5,10 1,51 7,20 77 21 1 0,07 
C 91-180+ 6,15 5,25 3,98 1,40 0,50 0,07 0,12 6,44 6,80 2,09 8,53 76 25 1 0,06 

Cambissolo Háplico Alítico típico – (P4VU) 

A 0-18 43,71 4,79 3,88 0,40 0,20 0,06 0,17 16,60 7,10 0,83 17,43 89 5 0 0,33 
BA 18-29 18,57 4,91 4,10 0,30 0,00 0,04 0,05 10,16 8,80 0,39 10,55 96 4 0 0,09 
Bi 29-48 17,82 4,90 4,08 0,20 0,00 0,04 0,05 9,91 7,00 0,29 10,19 96 3 0 0,09 

B/C 48-73 14,75 4,84 4,15 0,20 0,00 0,02 0,03 8,92 6,60 0,25 9,17 96 3 0 0,06 
C/B 73-118 6,15 4,80 4,31 0,10 0,00 0,02 0,02 3,96 3,80 0,13 4,09 97 3 0 0,08 
C 118-208+ 5,09 4,70 4,34 0,20 0,00 0,02 0,02 2,97 3,80 0,23 3,20 94 7 0 0,05 

 
 
 

 



 

 

Tabela 2.6 - Atributos químicos dos solos da vertente seca – VS 
 

Horiz Prof M.O pH Complexo Sortivo m  V PST  C. E. 
 cm  H20 KCl Ca++ Mg++ Na+ K+ H++Al+++ Al S T     
  g kg-1   -----------------------------cmolc kg-1--------------------------------- ------- % -------- dS.m- 

Argissolo Vermelho Ta Distófico típico  - (P1VS) 

BA 0-29 11,03 4,76 3,62 1,50 0,30 0,09 0,20 8,67 8,20 2,08 10,75 80 19 1 0,17 
BA2 29-50 7,64 5,03 3,72 1,40 1,20 0,10 0,20 7,68 6,80 2,90 10,58 70 27 1 0,09 
Bt1 50-63 5,84 5,16 4,05 1,30 2,70 0,08 0,17 4,71 3,20 4,25 8,95 43 47 1 0,06 
Bt2 63-89 6,58 5,19 4,07 1,80 2,20 0,09 0,14 3,96 3,30 4,22 8,19 44 52 1 0,06 
CB1 89-121 4,99 5,13 4,11 1,50 2,50 0,09 0,16 3,22 1,60 4,25 7,47 27 57 1 0,11 
CB2 121-177+ 4,03 4,84 3,85 2,50 1,80 0,16 0,31 2,73 2,60 4,77 7,50 35 64 2 0,33 

Luvissolo Crômico Órtico típico – (P2VS) 

A 0-10 32,25 7,40 6,31 13,8 0,20 0,10 0,72 2,23 0,30 14,8 17,05 2 87 1 0,38 
AB 10-20 16,55 6,34 5,07 14,6 1,30 0,21 0,40 4,46 0,10 16,5 20,97 1 79 1 0,19 
Bt1 20-50 7,96 6,70 4,12 28,1 0,40 0,33 0,30 3,72 0,50 29,1 32,84 2 89 1 0,13 
Bt2 50-75 5,09 6,83 3,75 34,5 1,40 0,34 0,24 3,22 1,10 36,4 39,69 3 92 1 0,15 
C1 75-95 4,14 6,97 4,58 19,8 2,30 0,26 0,24 2,48 0,20 22,5 25,07 1 90 1 0,16 
C3 125-190+ 2,12 7,21 3,49 38,0 4,82 0,39 0,16 1,98 1,30 43,4 45,43 3 96 1 0,12 

Cambissolo Háplico Ta Eutrófico típico – (P3VS) 

A 0-16 30,85 6,50 5,35 6,40 2,90 0,08 0,56 4,46 0,30 9,94 14,40 3 69 1 0,24 
AB 16-30 14,22 6,82 5,18 5,60 3,70 0,08 0,21 3,72 0,20 9,59 13,30 2 72 1 0,17 
Bi 30-74 8,28 6,35 4,74 8,80 2,60 0,14 0,16 4,46 0,20 11,7 16,15 2 72 1 0,11 
BC 74-137 5,84 6,41 4,45 11,2 7,40 0,38 0,17 3,96 0,40 19,1 23,12 2 83 2 0,12 
C 137-175+ 3,61 6,75 4,12 15,5 4,40 0,58 0,09 3,22 0,60 20,6 23,78 3 86 2 0,23 

Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico – (P4VS) 

A 0 - 22 31,19 6,88 6,00 6,00 1,10 0,06 0,82 3,72 0,50 7,98 11,70 6 68 1 0,67 
BA1 22 - 39 14,64 5,87 4,80 1,50 0,90 0,05 0,32 5,20 1,10 2,76 7,97 28 35 1 0,15 
BA2 39 - 73 7,21 5,42 4,80 1,30 0,80 0,03 0,24 7,43 0,40 2,37 9,80 14 24 0 0,11 
Bi 73 - 132 4,56 5,37 4,88 1,40 0,70 0,05 0,29 3,72 0,90 2,43 6,15 27 40 1 0,06 
BC 132-193+ 3,61 5,69 5,22 1,20 0,90 0,06 0,34 3,22 0,60 2,50 5,72 19 44 1 0,06 

 

A argila natural no horizonte B (excluindo os transicionais) dos perfis da 

vertente úmida variou de 30 a 128 g.kg-1, enquanto que na vertente seca ficou entre 12 e 

22 g.kg-1. Essa diferença não foi responsável por uma menor estabilidade dos agregados 

na VU, verificada pelo grau de floculação com valores superiores no lado úmido 

(Figura 2.6), sendo que neste ocorre um maior percentual de argila total e matéria 

orgânica, como também, é de se esperar uma maior concentração de outros agentes 

cimentantes (óxidos de Fe e Al) em relação a VS, permitindo portanto, uma maior 

estabilidade dos peds. 
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Figura 2.6 – Grau de floculação dos horizontes B nos perfis das vertentes úmida - VU e 

seca - VS.  
 

 

A relação silte/argila auxilia na mensuração do grau de intemperização de solo 

(Anjos et. al., 1998). Dessa forma, os menores valores na relação silte/argila evidenciam 

um maior grau de intemperização na VU em relação a VS. Esses valores ainda são 

menores nos perfis das cotas mais elevadas (P4VU e P4VS), sendo o P4VU o mais 

intemperizado baseado na relação das frações granulométrica silte/argila. (Figura 2.7). 
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Figura 2.7 – Relação média das frações silte e argila nos perfis das vertentes úmida - 
VU (n=25) e seca - VS (n=22). 

 



 

 

Levando-se em consideração os resultados das análises químicas (Tabelas 2.5 e 

2.6), pode-se verificar distintos graus de lixiviação, observado pelas maiores médias de 

pH e soma de bases trocáveis (S) na VS, além de um menor conteúdo de Al trocável em 

relação a VU (Figura 2.8). Almeida et al. (1997), estudando solos em condições 

climáticas similares as da VU, afirmaram que o clima predominantemente úmido 

favorece a lixiviação intensa das bases durante a evolução dos solos, deixando-os 

fortemente ácidos e com teores mais elevados de Al trocável, conforme ocorre no lado 

úmido do Maciço. Os perfis P1, P2 e P3 da vertente seca apresentam uma maior 

concentração de cátions trocáveis nos horizontes de subsuperfície, fato que está 

relacionado à menor intensidade do intemperismo, associado a baixa lixiviação em 

profundidade.  
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Figura 2.8 – Valores médios de S (bases trocáveis), pH e Al trocável dos horizontes dos 
solos altimontanos (VU n=25 e VS n=22). 

 

 

Na vertente seca, o Ca++ e Mg++ foram responsáveis por uma alta soma de 

bases nos perfis P3VS e P2VS, sendo que neste último, a concentração de Ca++ atingiu 

38,08 cmolc.kg-1 no horizonte C3. Este alto teor de cálcio deve estar relacionado à 

composição mineralógica do material de origem, provavelmente proveniente de rochas 

calcárias e calciossilicáticas que, segundo Souza (1994) e IBAMA (2002), ocorrem 

principalmente na vertente ocidental do Maciço de Baturité, na faixa de transição com 



 

 

os sertões periféricos. Essa mudança litológica ocorre em áreas pontuais, portanto não 

invalida o estudo dos solos através da variação climática. Mas, podem-se esperar 

trabalhos futuros, em escalas mais detalhadas, que tratem das variáveis clima e material 

de origem, apesar do amplo predomínio de migmatitos e gnaisses no Maciço (Andrade 

Filho, 1994), caracterizando um estudo de litoclimossequência. 

Devido ao pH, a reação desses solos (P2VS e P3VS), conforme o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS (Embrapa, 2006), é praticamente neutra 

(pH = 6,6 - 7,3), sendo válido para todos os horizontes do P2VS, exceto o AB 

moderadamente ácido e os horizontes A, Bt e BC do P3VS que ficam na mesma classe 

do anterior. 

A atividade da fração argila no horizonte B é utilizada pelo SiBCS na 

identificação de solos de várias ordens e, talvez, seja a propriedade química mais 

importante (Bohn et al., 1979), pois a atividade dos solos está praticamente concentrada 

em suas frações mais finas, por serem elas as que apresentam as condições físicas e 

químicas mais adequadas para que ocorram os fenômenos de retenção de cátions e 

ânions (Oliveira, 2005). Na vertente úmida os solos apresentaram baixa atividade da 

fração argila (Tb) enquanto que no lado seco, os solos apresentaram alta atividade (Ta), 

com exceção apenas do Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico (P4VS), de 

características semelhantes aos solos da encosta oposta (Figura 2.9).  
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Figura 2.9 – Atividade da fração argila dos horizontes diagnósticos de subsuperfícies.  
 
 

Tanto a vertente úmida quanto a seca apresentaram acréscimo de matéria 

orgânica nos perfis localizados em cotas superiores, sendo que na VU os valores médios 

de matéria orgânica de seus perfis (15,9 g.kg¹) foram superiores aos da VS (10,7 g.kg¹)  

(Figura 2.10). Nos perfis localizados a 800 metros de altitude, observa-se certa 



 

 

similaridade entre os dados químicos e físicos, devido à influência das condições 

microclimática do platô do Maciço nessas áreas. Mas, mesmo com a proximidade entre 

estes solos, ocorre uma maior concentração de matéria orgânica no P4VU (Figura 2.11), 

demonstrando o maior potencial na produção de biomassa da vertente úmida (Tabelas 

2.5 e 2.6). Pois, segundo Almeida et. al. (1997), o clima mais frio e úmido favorece 

maior acumulação de matéria orgânica nos solos.  

O horizonte superficial dos solos da vertente úmida apresentou teores de 

matéria orgânica superiores aos da vertente seca. Gomes et. al. (2007) associam esse 

maior teor de carbono orgânico superficial, à posição mais estável dos solos na 

paisagem (menor taxa de erosão), além da diferença imposta pelo tipo de vegetação. De 

fato, a VU apresenta uma vegetação mais densa, configurando-se um ambiente mais 

protegido da ação erosiva. 
 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

M
. 

O
 (

g
.k

g
¹)

VU

VS

 

Figura 2.10 – Conteúdo médio de matéria orgânica dos solos das vertentes úmida 
(n=25) e seca (n=22). 
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Figura 2.11 – Matéria orgânica dos perfis P4 vertentes úmida - VU e seca - VS. 



 

 

 

Na vertente úmida predominou o horizonte A moderado, com exceção apenas 

do P1VU que apresentou característica de A proeminente, não podendo ser identificado 

como A chernozêmico devido à baixa saturação de bases (V%) no horizonte AB, 

atributo essencial para distinção entre tais horizontes diagnósticos. Já na vertente seca, 

todos os perfis apresentaram A moderado, por não se enquadrarem no conjunto das 

definições dos demais horizontes diagnósticos superficiais, conforme Embrapa (2006). 

Apenas o P1VS não apresentou horizonte diagnóstico superficial em conseqüência da 

remoção das partículas pelo processo de erosão laminar.  

Os horizontes diagnósticos de subsuperfície B textural definidos na VU 

apresentaram um incremento de argila, verificado pela relação textural (B/A), típico de 

tais horizontes diagnósticos. Já os do lado seco, só foram identificados pelo grau de 

cerosidade moderada, de acordo com os critérios definidos no Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (Embrapa, 2006).  

Os Argissolos da vertente úmida (P2 e P3) apresentaram, respectivamente, 3,10 

e 6,20 cmolc de Al extraível por quilograma de solo e uma saturação por alumínio (m) 

acima de 70% nos horizontes Bt1, enquanto que no Argissolo (P1VS) a concentração 

desse elemento ficou pouco acima de 3 cmolc.kg-1 e m = 43%.  

Esses teores de Al, acrescidos da reação do solo fortemente ácida (Embrapa, 

2006) e dos resultados dos valores S e V% mostram uma maior intensidade do processo 

de intemperismo nos Argissolos da vertente úmida, resultando no caráter alumínico no 

P3VU, pois com a perda das bases trocáveis ocorre a retenção preferencial de cátions de 

maior valência, como o alumínio, nos sítios de troca dos colóides minerais e orgânicos 

(Bohnen et al., 2006).  

O Cambissolo do P4VU apresentou caráter alítico, evidenciando a intensa 

lixiviação nos solos do lado úmido, pois, os perfis P1VU e P2VU não apresentaram 

caráter alítico ou alumínico, mas uma concentração de 3,20 e 4,20 cmolc.kg-1 de 

alumínio extraível nos horizontes BA dos respectivos solos, associada a uma saturação 

por bases inferior a 30% que pode ser um indicativo de solos lixiviados.  

Já na vertente seca, apenas o P1 apresentou um elevado teor de alumínio 

extraível e uma saturação por este elemento de 43% e de bases de 47% no horizonte de 

subsuperfície (Bt1). Os demais perfis apresentaram baixos valores de Al extraíveis, 

sendo que o P4VS é distrófico, e os P2VS e P3VS possuem uma saturação de bases 

acima de 70%. 

Os Cambissolos da vertente seca (P3 e P4) ambos háplicos, apresentaram 

características distintas em relação a atividade da fração argila e saturação por bases. 



 

 

Isso se deve ao fato que, no P4VS, existe uma influência dos fatores microclimáticos do 

platô úmido, onde ocorre uma maior precipitação que favorece a percolação da água, 

conseqüentemente uma maior remoção das bases e transformação dos argilominerais, 

fazendo com que este solo apresente características mais próximas do P4VU, 

diferenciando-se apenas no que diz respeito à concentração de Al.  

Almeida et al. (1997), ao trabalhar com a caracterização mineralógica de 

Cambissolos no Estado de Santa Catarina, verificaram que muitos perfis apresentaram 

características condizentes com estádio mais avançado de alteração, tais como: a baixa 

relação silte/argila e a baixa concentração de bases no solo que, segundo os autores, 

induz a suposição de que existe baixo conteúdo de minerais primários facilmente 

intemperizáveis. Nos Cambissolos do P1VU e P4VU a relação silte/argila foi de 0,4 e 

0,1, respectivamente, associada a um valor S de 2,95 e 0,29 cmolc.kg-1 nos horizontes B 

incipientes.  

Na vertente seca, os perfis P3VS e P4VS apresentaram a razão silte/argila mais 

elevada e uma maior quantidade de bases trocáveis. A relação molecular SiO2/Al2O3 

(Ki) desses solos foi superior a 2,2 nos perfis P3 e P4 da vertente seca e no P4VU, 

indicando uma provável ocorrência de argilominerais 2:1 (Tabela 2.7). Portanto, 

somente o P1VU, com Ki < 2,2 (Tabela 2.7), não atendeu a esta exigência para solos 

pouco desenvolvidos, mas, de acordo com Embrapa (2006), os solos que apresentam o 

horizonte B incipiente com características morfológicas similares às do B latossólico, 

poderão receber a designação “latossólico” no 4º nível categórico (sub-grupo).  

 
 

Tabela 2.7 – Teores de SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, MnO extraídos por ataque 
sulfúrico nos horizontes B dos solos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 Ataque por H2SO4 d=1,47 
Horiz SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MnO Ki 

 -----------------------------------g kg-1------------------------------------------------ 
Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico – (P1VU) 

Bi1 88,93 142,88 82,78 0,09 0,28 1,06 
Bi2 159,48 135,81 84,16 0,10 0,24 2,00 

Argissolo Amarelo Distrófico típico – (P2VU) 

Bt1 148,78 111,85 17,20 0,02 0,13 2,26 
Bt2 208,73 140,85 20,56 0,02 0,13 2,52 

Argissolo Amarelo Alumínico típico – (P3VU) 

Bt1 227,38 83,63 38,35 0,05 0,13 4,62 
Bt2 374,87 146,36 65,99 0,07 0,15 4,35 

Cambissolo Háplico Alítico típico – (P4Vvu) 

Bi 193,74 136,23 49,16 0,05 0,04 2,42 
Argissolo Vermelho Ta Distófico típico  - (P1VS) 

Bt1 166,49 150,88 60,25 0,07 0,39 1,88 
Bt2 235,08 180,41 86,08 0,10 0,43 2,22 

Luvissolo Crômico Órtico típico – (P2VS) 

Bt1 168,26 110,24 69,76 0,08 0,69 2,59 
Bt2 236,26 122,92 77,55 0,08 0,69 3,27 

Cambissolo Háplico Ta Eutrófico típico – (P3VS) 

Bi 174,57 115,33 81,01 0,09 1,08 2,57 
Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico – (P4VS) 

Bi 147,71 109,25 53,29 0,06 0,46 2,30 



 

 

2.3.3 Descrições Micromorfológicas 

 

No perfil 1 da vertente úmida (P1VU) foram analisadas duas lâminas, uma no 

horizonte AB na profundidade de 21 a 31 cm e uma entre 120 e 130 cm no horizonte 

BC. Na primeira foi observada uma distribuição relativa porfírica simples com 

aproximadamente 40% de material grosseiro (esqueleto) do tipo grãos simples, pouco 

alterado, não esférico e mal selecionados e 50% de material fino (plasma) com 10% de 

poros tipo canais e cavidades com predomínio deste último, cujo tamanho variou de 

0,18 mm a 1,4 mm, sendo mais freqüentes os de 0,4 mm. A microestrutura é dominada 

por blocos subangulares com pedalidade fraca. Esta lâmina apresentou hipo-

revestimentos de óxido de ferro com espessura média de 0,3 mm, envolvendo grãos de 

quartzo (Figura 2.12), além de nódulos nucléicos formados pelo mesmo material dos 

hipo-revestimentos apresentando tamanho médio de 1,6 mm (Figura 2.13). Essas 

feições pedológicas podem ser indicativas de transporte e deposição desse material fino 

de natureza oxídica sobre grãos mais grosseiros ou mesmo concentração em pequenas 

áreas da matriz do solo. Isso ocorre na presença de ferro de baixa cristalinidade ou ferro 

amorfo, por ser móvel na solução do solo, associado aos alternados ciclos de 

umedecimento e secagem permitindo, neste último caso, um ambiente oxidante, e 

conseqüentemente, a formação dos nódulos de ferro. 

No horizonte BC predominou a distribuição relativa porfírica aberta, com 

relação G/F (material grosseiro/material fino) de 1 / 2,5. Observou-se formação de 

microagregados em algumas regiões da lâmina, mas o que prevalece são os agregados 

do tipo blocos subangulares com grau de pedalidade fraca bem acomodados, 

determinando uma porosidade do tipo cavidades e canais, com predominância deste 

último. O tamanho dos canais varia de 0,05 mm a 1,68 mm, sendo mais comum os de 

0,33 mm. Já as cavidades apresentaram tamanhos variando entre 0,8 e 3,5 mm, 

prevalecendo as menores. Alguns poros apresentaram feição pedológica de 

preenchimento solto contínuo de material biológico do tipo excrementos elipsóides, 

indicando atividade da fauna a uma profundidade de 120 cm (Figura 2.14). O material 

grosseiro, que representa cerca de 20% da lâmina, apresentou-se moderadamente 

selecionado, liso ondulado, não-esférico, indicando ser de origem local, não 

transportado. Este material apresenta padrão de alteração moderadamente alterado do 

tipo linear paralela comum em rochas graníticas. Além do quartzo, verificou-se grande 

ocorrência de mica na constituição do esqueleto do solo. O tamanho do material 

grosseiro variou de 0,08 mm a 5,6 mm, sendo os grãos de 0,3 mm os mais freqüentes. 



 

 

Da mesma forma que a lâmina do horizonte mais superficial (AB), descrito acima, o 

horizonte BC apresentou, em menores proporções, grãos de quartzo envolvidos por 

óxido de ferro, além de nódulos nucléicos em estado de degradação (Figura 2.15).   

No perfil 4 dessa mesma vertente – (P4VU), observou-se na transição do 

horizonte BA/Bi uma distribuição relativa porfírica-enáulica (Figura 2.16), com 

agregados microgranulares (< 0,18 mm) e granulares (0,5 mm), além de uma 

predominante constituição de  microestrutura em blocos subangulares (2,9 mm) 

moderadamente desenvolvidos, e uma maior presença de material grosseiro pouco 

alterado, não transportado, característico de horizonte diagnóstico de subsuperfície do 

tipo B incipiente, que dentre outros atributos, está a presença de minerais 

intemperizáveis que compõem grande parte do material grosseiro. Os poros 

apresentados são dos tipos cavidades e canais, com tamanhos predominantes de 1,7 mm 

e 0,8 mm, respectivamente, com preenchimento denso incompleto em alguns desses 

poros. Foram observados ainda poros por empilhamento simples em algumas áreas da 

lâmina. A proporção entre o material grosseiro, material fino e poro ficou dividida em 

20%, 60% e 20%, respectivamente, configurando uma relação G/F de 1/3. As fábricas 

birrefringentes existentes são poroestriada e salpicada grânida em várias regiões 

observadas na lâmina.  

O horizonte C/B, entre 75 e 85 cm de profundidade apresenta uma distribuição 

relativa porfírica simples com aproximadamente 30% de material grosseiro, constituído 

de fragmento de rocha bem alterados condizendo com as características morfológicas 

apresentadas na camada C, inseridos em 40% de material fino, com 30% de poros tipos 

cavidades, canais e empilhamento. O material fino possui uma coloração similar àquela 

apresentada nas feições identificadas na lâmina BA/Bi, indicando uma provável relação 

entre estes materiais que podem estar sendo translocados das regiões sobrejacentes e 

depositados nesta área do perfil. Na composição do material grosseiro ou esqueleto do 

solo há uma quantidade considerável de mica, além dos grãos de quartzo presentes 

nessa fração, onde muitos estão envolvidos por materiais bem pedogenizados, 

caracterizando hipo-revestimentos de grãos (Figura 2.17), além das feições pedológicas 

de preenchimento solto contínuo. 

O perfil P1VS, no horizonte BA2, apresentou uma distribuição relativa 

porfírica aberta, com um material fino bem adensado e material grosseiro bem 

selecionado e disperso, configurando uma relação G/F de 1/3,5. Este perfil apresentou 

10% de poros dos tipos fissuras, câmaras, canais e cavidades com fábrica birrefrigente 

poroestriada e granoestriada, e feição pedológica do tipo preenchimento denso 

incompleto, cujo material revela atividade biológica nessa porção do perfil, o que seria 



 

 

natural por ser um horizonte superficial. Mas se tratando de um ambiente semi-árido 

com baixa produção de biomassa, nesse ponto da VS, ainda assim ocorre uma intensa 

atividade biológica, estimada pela quantidade de excrementos vistos na lâmina do solo 

(Figura 2.18).  

O horizonte Bt2 desse mesmo perfil, na profundidade de 76-86 cm, apresentou 

distribuição relativa porfírica espaço duplo com menor abundância de material grosseiro 

constituindo uma relação G/F de 1 para 5 e um pequeno aumento na porosidade dos 

tipos fissuras, câmaras, canais e cavidades. A microestrutura de ambos foi do tipo 

blocos subangulares, sendo pouco desenvolvida no BA2 e moderada no Bt2, conforme 

observado no campo (Anexo 5). As fábricas birrefrigentes foram similares, mas o Bt2 

além dos tipos poroestriada e granoestriada, também dispõe de salpicada. Alguns 

preenchimentos observados no BA2 são constituídos de material de cor alaranjada, de 

características similares aos revestimentos encontrados no Bt2, que se caracterizam 

como hipo-revestimentos por difusão de ferro (Figura 2.19). Foram vistos, ainda, ferro 

nas paredes dos canais e das fissuras. O material grosseiro apresenta-se com grãos de 

quartzo e presença de mica, característica similar apresentada por outros perfis 

analisados e descritos acima. 



 

 

 

  
(a)                                                                          (b) 

Figura 2.12 – Fotomicrografias do horizonte AB do perfil P1VU sob luz natural (a) e luz 
incidente (b) demonstrando o recobrimento de grão de quartzo por óxido de ferro.  
 
 

    
(a)                                                                          (b) 

Figura 2.13 – Fotomicrografias do horizonte AB do perfil P1VU sob luz natural (a) e luz 
incidente (b) no centro feição pedológica tipo nódulo de ferro.  

 

    
(a)                                                                          (b) 

Figura 2.14 – Fotomicrografias do horizonte BC do perfil P1VU sob luz natural. Poros 
com preenchimento solto contínuo.  (a) cavidade com excrementos tipo elipsóides e (b) 
canal com material orgânico.  

 
 
 
 



 

 

    
(a)                                                                          (b) 

 

 
(c) 

Figura 2.15 – Fotomicrografias do horizonte BC do perfil P1VU. (a) nódulo nucléico sob 
luz natural, (b) nódulo nucléico sob luz incidente e (c) degradação de nódulo de ferro 
inserido na matriz do solo sob luz incidente. 

 
 

 
 

Figura 2.16 – Fotomicrografia da transição dos horizontes BA e Bi do perfil P4VU sob 
luz natural, retratando a distribuição relativa porfírica-enáulica. 

 
 
 
 
 



 

 

    
(a)                                                                          (b) 

Figura 2.17 – Fotomicrografias do horizonte CB do perfil P4VU. (a) material recobrindo 
grão de quartzo rodeado por mica sob luz polarizada e (b) detalhe da mica inserida na 
matriz do solo sob luz natural. 

 
 

 
 

Figura 2.18 – Fotomicrografia do horizonte BA2 do perfil P1VS sob luz natural 
enfatizando a atividade biológica através do preenchimento denso incompleto de canal 
por excrementos. 
 

 

    
(a)                                                                          (b) 

Figura 2.19 – Fotomicrografias do horizonte Bt2 do perfil P1VS sob luz natural (a) e luz 
polarizada (b) mostrando feição de hipo-revestimento por difusão de ferro.  



 

 

 
A distribuição relativa do perfil 4, desta mesma vertente (P4VS), na 

profundidade de 36 a 46 cm correspondendo a transição entre os horizontes BA1 e BA2, 

é porfírica aberta, com grau de seleção do material grosseiro bem selecionado, 

perfazendo uma relação G/F de 1/ 3,5. Esta lâmina apresentou poros dos tipos cavidades 

e canais com preenchimento solto contínuo de material de  natureza orgânica, 

proveniente do plasma rico desses colóides de coloração escura. Além dos agregados do 

tipo blocos subangulares de tamanhos entre 1,3 mm e 2,1 mm, ocorre também a 

formação de microagregados com tamanhos predominantes de 0,1 mm, oriundos da 

deformação de coalescências preexistentes (Figura 2.20). Na profundidade de 52 a 62 

cm, referente ao horizonte BA2, os grãos que compõem o material grosseiro estão mais 

próximos do que a amostra anterior, evidenciando uma distribuição relativa porfírica 

espaço duplo, mas com a mesma relação G/F da anterior. Ambos mostraram uma 

microestrutura do tipo blocos subangulares, diferenciando apenas no grau de 

desenvolvimento que para transição BA1-BA2 foi fracamente desenvolvida e o BA2 

com grau de pedalidade moderado. O material fino apresenta-se denso de cor escura 

rico em matéria orgânica. Assim como também os poros apresentaram características 

similares conforme descrito acima. As fábricas birrefrigentes dos tipos poroestriada e 

granoestriada foram comuns para amostra mais superficial e salpicada grânida para a 

mais profunda. Apresentaram feições pedológicas de preenchimento solto contínuo nos 

canais. Estas duas lâminas apresentaram morfologia similares em vários aspectos 

citados, devido a proximidade da área coletada (distância < 10 cm), diferenciando 

apenas em relação a presença de nódulos de óxido de ferro na amostra mais profunda 

(Figura 2.21) similar ao verificado na amostra dos horizontes AB e BA do P1VU, 

ambos sobrejacentes ao  horizonte B incipiente.  



 

 

 

    
(a)                                                                          (b) 

 
Figura 2.20 – Fotomicrografias da transição entre os horizontes BA1 e BA2 do perfil 
P4VS sob luz natural. (a) deformação de coalescência e  (b) presença de microagregados. 

 
 

    
(a)                                                                          (b) 

 
Figura 2.21 – Fotomicrografias do horizonte BA2 do perfil P4VS sob luz natural (a) e luz 
polarizada (b). Nódulo de ferro inserido no material fino do solo. 



 

 

 
2.3.4 Classificação dos Solos  
 
 
 

 

Os solos foram classificados seguindo os critérios estabelecidos pelo SiBCS 

(Embrapa, 2006), conforme a seguir: 

 

 

 

Solos da Vertente Úmida (VU) 

 

 

• P1VU – CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico latossólico (CXbd); 

 

• P2VU – ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico (PAd);  

 

• P3VU – ARGISSOLO AMARELO Alumínico típico (PAa); e  

 

• P4VU – CAMBISSOLO HÁPLICO Alítico típico (CXal). 

 

 

 

Solos da Vertente Seca (VS) 

 

 

• P1VS – ARGISSOLO VERMELHO Ta Distófico típico (PVvd); 

 

• P2VS – LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico (TCo); 

 

• P3VS – CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico (CXve); e  

 

• P4VS – CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico (CXbd). 

 
 
 



 

 

 

2.4 CONCLUSÃO 
 
 

 

 

Os solos classificados estão coerentes com a hipótese levantada, apresentando 

características distintas no sentido base/topo e, principalmente, em relação a posição da 

vertente frente as massas de ar. 

O grau de maturidade dos solos está sob influência das variações dos fatores 

microclimáticos, principalmente no que diz respeito à dinâmica da água de percolação 

que influencia diretamente os processos pedogenéticos. 

As condições de umidade na VU foram favoráveis a um maior grau de 

intemperismo dos solos, que apresentaram uma reação fortemente ácida, baixos valores 

de soma de bases (S) e alto conteúdo de Al trocável.  

A micromorfologia confirmou as observações macroscópicas e permitiu a 

identificação de novos dados que não puderam ser observados anteriormente, como é o 

caso dos nódulos de ferro presentes em alguns horizontes. 



 

 

3 ANÁLISE EVOLUTIVA DOS SOLOS ALTIMONTANOS NO SEMI-ÁRIDO 
DO NORDESTE BRASILEIRO 

 
 
Resumo 
 
 

A nítida variação da umidade e temperatura em áreas muito próximas ocasionada 

pela elevação e posição do relevo, faz do Maciço de Baturité uma paisagem atípica na 

região semi-árida do Ceará. Neste contexto, os atributos morfológicos e as 

características químicas e físicas dos solos tendem a divergirem, refletindo no grau de 

evolução dos solos. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo analisar a 

influência da variação microclimática na distinção de pedoambientes ao longo de duas 

transeções no Maciço de Baturité, CE. O estudo foi realizado em oito perfis de solos, 

sendo quatro na vertente úmida (VU) e quatro na vertente seca (VS), nos quais foram 

observados as características morfológicas (cor) e determinadas as propriedades físicas 

e químicas. O índice de avermelhamento (IAV) comprovou a existência de solos 

amarelados na VU (IAV médio < 5) e vermelhos na VS (IAV médio > 5). Os resultados 

obtidos com a extração de ferro total (Fet), ferro pedogênico (Fed) e ferro de baixa 

cristalinidade (Feo), indicaram uma moderada intensidade de intemperismo nos solos 

estudados, tendendo a um maior grau evolutivo os solos da vertente úmida, 

comprovados pelos maiores valores médios da relação Fed/Fet (0,84) e Feo/Fed (0,18) 

associado ao maior conteúdo de carbono orgânico, presente no lado úmido.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 EVOLUTIVE ANALYSIS OF THE TOP MOUNTAIN SOILS IN THE 
BRAZILIAN NORTHEAST SEMI-ARID REGION 

 
 
Summary 
 
 

The clear variation of the moisture and temperature in very near areas caused by 

the elevation and position of the relief makes Maciço de Baturité an atypical landscape 

in the semi-arid region of Ceará State. In this context, the morphological attributes and 

the physical and chemical features of the soils tend to dissent, reflecting on the degree 

of the soils’ evolution. The present work proposed to analyze the influence of the 

microclimate variation in the distinction of pedo-environments along two transverse 

cuts in Maciço de Baturité. The study was held in eight profiles of soils, four out of 

them in the moist slope and four in the dry slope, in which it was observed the 

morphological features (color) and determined the physical and chemical features. The 

rate of reddish (RR) proved the existence of yellow soils in the moist slope (RR < 5) 

and red soils in the dry slope (RR > 5). The obtained results through the extraction of 

total iron (Fet), pedogenic iron (Fed) and low cristalinity iron (Feo), indicated a 

moderate intensity of intemperism in the soils analyzed, and the moist slope soils 

tending to a greater evolutive degree, proved by the great average values of the relation 

Fed/Fet (0,84) and Feo/Fed (0,18) associated with higher contents of organic carbon, 

present in the moist side.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

O Maciço de Baturité, feição geomórfica situada no nordeste do Estado do 

Ceará, constitui uma paisagem de exceção na região semi-árida. Este Maciço, cuja 

elevação alcança cota superior a 1.000 metros, funciona como barreira orográfica, 

impedindo a passagem das massas de ar úmidas vindas do litoral e, conseqüentemente, 

apresenta condições de umidade e temperatura contrastantes conforme a posição de suas 

vertentes. 

Esta diferença no teor de umidade nas vertentes do Maciço influencia o 

comportamento físico-químico dos compostos de ferro e vai refletir diretamente na cor 

dos solos. A íntima relação entre os óxidos de ferro e a cor do solo pode fornecer 

informações de grande utilidade em diversas áreas da pedologia, além de permitir a 

identificação ou mesmo a quantificação destes minerais (Fernandes et al, 2004). 

Botelho et al (2006) relacionam as cores vermelhas, amarelas e brunadas com a 

presença de diferentes óxidos de ferro. Barron & Torrent (1986) atribuem cores 

avermelhadas à presença de hematita e propõem o índice de avermelhamento como 

forma para se quantificar óxidos de ferro nos solos. 

Neste contexto, o estudo das formas de óxidos de ferro pedogênicos se mostra 

de grande valia para a compreensão dos efeitos dos diferentes pedoambientes sobre as 

características dos solos do Maciço de Baturité.  

Inda Junior & Kämpf (2005) citam que os óxidos de ferro pedogênicos são 

importantes indicadores pedoambientais e de processos pedogenéticos. Tanto a 

formação como a estabilidade dos vários tipos de minerais desse grupo são 



 

 

condicionadas pelo pedoambiente (Schwertmann & Taylor, 1989). Por sua vez, a 

diversidade pedoambiental condiciona variações nas características mineralógicas dos 

óxidos de ferro, tais como: grau de cristalinidade e substituição por Al3+ na estrutura 

cristalina, as quais refletem pedoambientes específicos de formação (Fitzpatrick & 

Schwertmann, 1982). 

Diante da importância do comportamento do ferro para a distinção evolutiva 

dos solos, avaliação das condições de pedogênese e intensidade do intemperismo, além 

da própria classificação do solo, fez-se uso da quantificação e da distribuição relativa do 

ferro, sob três formas: (a) ferro total (Fet); (b) ferro constituinte dos óxidos de ferro 

pedogênicos (Fed), e (c) ferro constituinte dos óxidos de ferro pedogênicos de baixa 

cristalinidade (Feo), com o objetivo de avaliar a capacidade dos óxidos de ferro como 

indicadores de diferentes pedoambientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS
 

 

3.2.1 Área de estudo 

 
 

O estudo teve início a partir da cota de 417 metros de altitude, (4º 07’ 44.3” S e 

38º 49’ 02.3”W, no sentido SW), na vertente setentrional, de característica subúmida 

(VU), abrangendo os municípios de Palmácia, Pacoti e Guaramiranga onde atingiu uma 

altitude de 1000 metros, nas proximidades do Pico Alto (ponto mais alto do relevo 

local). Na vertente seca (VS), no lado ocidental, foi mantida equivalência altimétrica 

com os perfis da VU, ou seja, os solos foram analisados nas cotas aproximadas de 400, 

600 e 800 m, iniciando no município de Caridade (4º 11’ 25.2”S e 38º 59’ 11.0”W), em 

direção ao Pico Alto. 

A vertente úmida apresenta maior média mensal de precipitação e 

temperaturas mais baixas do que a vertente oposta (Figura 3.1), conforme os dados dos 

postos pluviométricos da Fundação Cearense de Meteorologia – Funceme. O Posto 

localizado no município de Pacoti na região serrana, refere-se a precipitação da vertente 

úmida e, o outro, a oeste do Maciço nos sertões periféricos de Caridade, à vertente seca. 

As temperaturas médias mensais, no lado úmido, ficam em torno de 20 e 22ºC nas 

altitudes mais elevadas, com amplitude térmica de, no máximo 2 ºC. Já na VS, as 



 

 

temperaturas tendem a um acréscimo e as médias mensais são geralmente superiores à 

26ºC (Funceme, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 – Precipitação média mensal (1979-2006) posto Caridade (VS) e posto 
Pacoti (VU). Dados Funceme (2007). 

 

 

 
 
 
 
 

3.2.2 Amostragem 

 
 

Foram utilizadas amostras de oito perfis em duas transeções no extremo norte 

do Maciço de Baturité (Figura 3.2), sendo uma na vertente setentrional e a outra na 

ocidental, representando, respectivamente, o lado úmido e seco (Figuras 3.3 e 3.4). 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 – Localização da área de estudo, através de imagem de satélite do extremo 
norte do maciço de Baturité.  

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Perfil topográfico com variação fitopedológica na vertente setentrional 
(úmida). 

 
 

 



 

 

 
 

Figura 3.4 – Perfil topográfico com variação fitopedológica na vertente ocidental 
(seca). 

 

 
3.2.3 Determinação da cor e índice de avermelhamento 

 

As cores foram determinadas em amostras secas e úmidas, sendo considerada 

esta última para fins de classificação, utilizando o método visual de comparação com a 

caderneta de Munsell.  

O índice de avermelhamento (IAV) foi calculado, a partir da avaliação dos três 

componentes da cor (matiz, valor e croma), aplicado na equação: IAV = [(10–H).C]/ V, 

onde V e C são índices numéricos do valor e croma da carta de Munsell, 

respectivamente, e H é o número do matiz da carta de Munsell que precede as letras 

YR, de forma que, para 10YR, H é 10, e para 10R, H é 0 (Torrent et al, 1980). 

 

3.2.4 Extração DCB e por ataque sulfúrico. 

 

Utilizou-se o DCB para a extração do ferro pedogênico (Fed) com três 

extrações sucessivas a cada 15 minutos à temperatura de 80ºC em triplicata (Mehra & 

Jackson, 1960; Inda Junior & Kämpf, 2003), onde o bicarbonato tampona o meio para 

que a reação ocorra dentro da faixa de neutralidade de pH e o ditionito reduz e o citrato 

complexa o ferro na amostra.  

Pesou-se 0,5 g de TFSA, pulverizada em almofariz, e colocada em tubo de 

centrífuga de 50 ml. Posteriormente, foram colocados 20 ml de solução citrato de sódio 

0,3M (Na3C6H5O7.2H2O) e 2,5 ml de bicarbonato de sódio 1M (NaHCO3) em cada 



 

 

amostra e colocada em banho-maria. A temperatura de extração foi mantida 

rigorosamente a 80ºC. Em cada extração, adicionou-se 0,5 g de ditionito de sódio 

(Na2S2O4), totalizando 1 g. Após a adição da primeira alíquota de ditionito de sódio a 

suspensão foi agitada durante 1 minuto e mantida por mais 1 hora em banho-maria. Na 

segunda alíquota de ditionito de sódio a amostra permaneceu por mais 30 minutos à 

temperatura de 80ºC e agitada esporadicamente. Ao fim desta etapa, adicionou 5 ml da 

solução de cloreto de sódio (NaCl) saturada e levada à centrifuga a 3.000 rpm por 5 

minutos para a obtenção do extrato. Este foi colocado em balão volumétrico de 125 ml e 

aferido com água deionizada. Por fim, transferido para recipientes de plásticos para 

posterior leitura em espectrofotômetro de chama.  

Para obtenção do ferro de baixa cristalinidade (Feo) foram dissolvidos 62,1 g 

de oxalato de amônio (NH4)2C2O4.H2O em 32,5 ml de ácido oxálico (COOH)2.2H2O e 

2,5 litros de água desionizada e ajustado a pH 3,0 com ácido clorídrico (HCl) 

concentrado, a fim de se obter a solução Tamm.  

Posteriormente, pesou-se 0,5 g de TFSA da amostra pulverizada em almofariz 

em tubo de centrífuga de 50 ml envolto em papel de alumínio, de modo a deixar a 

solução sem nenhuma exposição à luz. Adicionaram-se 25 ml de reagente Tamm e 

foram colocadas em agitador horizontal por 4 horas. Após este período, a amostra foi 

levada à centrífuga a 1000 rpm por 10 minutos. 

O sobrenadante foi transferido para balão volumétrico de 125 ml, aferido o 

volume com água desionizada e transferido para recipientes de plásticos para posterior 

leitura em espectrofotômetro de chama. 

Para determinação do teor de ferro total (Fet) foram realizadas as extrações por 

ataque sulfúrico (H2SO4 1:1). Pesou-se 1 g de solo e adicionou-se 20 ml de ácido 

sulfúrico diluído 1:1. Após 30 minutos de fervura, adicionou-se 50 ml de água 

desionizada e filtrou-se para balão aferido de 250 ml (Embrapa, 1997).  

A leitura foi realizada por espectrometria de emissão atômica, utilizando 

espectrômetro, modelo Optima 4300 DV, Perkin Elmer.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 

De acordo com os critérios de cor recomendados pela Sociedade Brasileira de 

Ciências do Solo, os valores para índice de avermelhamento (IAV) inferiores a 5 

indicam solos amarelados (Novaes Filho et. al., 2007), conforme encontrado na vertente 

úmida que contrasta com a vertente oposta (Tabela 3.1). Locais com baixas 

temperaturas e alta umidade favorecem a formação de goethita, óxido responsável pela 

cor amarela dos solos (Kämpf, 2000). Desse modo, a vertente úmida, enquadra-se 

nessas características climáticas (Figura 3.1), o que pode, provavelmente, estar 

favorecendo a formação deste óxido de ferro. 

Na vertente seca (VS), sob condições semi-áridas, os solos apresentaram uma 

coloração avermelhada nos horizontes de subsuperfície (Tabela 3.1). Essas cores 

vermelhas indicam a presença de óxidos de ferro no material do solo, boas condições de 

drenagem e aeração ao longo do perfil (Baruqui, 1983).  

Os valores médios encontrados com o IAV para a VS (6,3) foram superiores 

aos da VU (3,8), indicando maior ocorrência de hematita nos solos da vertente seca 

(Figura 3.5). Torrent et al. (1980) comprovaram, através do índice de avermelhamento 

da notação Munsell, os maiores conteúdos de hematita em solos vermelhos da região do 

Mediterrâneo na Espanha, com precipitação e temperatura média anual de 650 mm e   



 

 

18ºC. De acordo com os resultados obtidos por esses autores, a formação de hematita é 

favorecida por dois motivos principais: (i) a matéria orgânica é rapidamente decomposta 

e o ferro amorfo não é complexado ocasionando a sua precipitação; (ii) as altas 

temperaturas aceleram a desidratação da ferrihidrita transformando-a em hematita.

 
 
Tabela 3.1 – Comparação das cores dos solos das vertentes úmida e seca, baseado na 
descrição morfológica utilizando a carta Munsuel e o Índice de Avermelhamento (IAV)
 

¹B = Bruno; Be = bruno-escuro; Bf = bruno-forte; B-Acme = bruno-acinzentado muito escuro; B-Av = 
Bruno-avermelhado; B-Ave= bruno-avermelhado-escuro; B-Am = bruno-amarelado; B-Ame = bruno-
amarelado-escuro; V = vermelho; Ve = vermelho-escuro; Vam = vermelho-amarelado. 
²A = solos amarelos (IAV < 5); VA= solos vermelho- amarelos (5 ≤ IAV < 9), e V = solos vermelhos 
(IAV ≥ 9).  
 
 
 
 

Horiz Cor úmida Nome¹ IAV Cor 
IAV² 

 Horiz Cor úmida Nome¹ IAV Cor 
IAV² 

Vertente Úmida – VU  Vertente Seca – VS 

P1 -Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico  P1 Argissolo Vermelho Ta Distófico típico 

A 5YR 3/2 B-Ave 3,3 A  BA 7,5YR 4/6 Bf 3,8 A 
AB 7,5YR 3/2 Be 1,7 A  BA2 5YR 4/6 Vam 7,5 VA 
BA 7,5YR 3/2 Be 1,7 A  Bt1 2,5YR 4/6 V 11,3 V 
Bi1 2,5YR  3/4 B-Ave 10,0 V  Bt2 2,5YR 3/6 Ve 15,0 V 
Bi2 2,5YR 3/4 Ve 10,0 V  CB1 2,5YR 4/6 V 11,3 V 
BC 2,5YR 4/6 V 11,2 V  - - - - - 

P2 Argissolo Amarelo Distrófico típico   P2 Luvissolo Crômico Órtico típico 

A 10YR 3/2 B-Acme 0,0 A  A 5YR 3/3 B-Ave 5,0 VA 
AB 10YR 3/2 B-Acme 0,0 A  AB 2,5YR 4/4 B-Av 7,5 VA 
BA 10YR 4/3 B 0,0 A  Bt1 2,5YR 5/6 V 9,0 V 
Bt1 5YR 3/3 B-Ave 5,0 VA  Bt2 7,5YR 5/8 Bf 4,0 A 
Bt2 5YR 3/2 B-Ave 3,3 A  C1 5YR 3/4 B-Ave 6,7 VA 

      C2 10YR 5/6 B-Am 0,0 A 

P3 Argissolo Amarelo Alumínico típico   P3 Cambissolo Háplico Ta Eutrófico típico 

A 10YR 3/2 B-Acme 0,0 A  A 5YR 3/4 B-Ave 6,7 VA 
AB 10YR 3/3 Be 0,0 A  AB 7,5YR 4/6 Bf 3,8 A 
BA 10YR 4/4 B-Ame 0,0 A  Bi 2,5YR 4/6 V 11,3 V 
Bt1 7,5YR 4/4 Be 2,5 A  BC 2,5YR 4/6 V 11,3 V 
Bt2 7,5YR 4/6 Bf 3,8 A  C 10YR 5/8 B-Am 0,0 A 

P4 Cambissolo Háplico Alítico típico   P4 Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico  

A 10YR 3/3 Be 0,0 A  A 10YR 3/3 Be 0,0 A 
BA 10YR 4/4 B-Ame 0,0 A  BA1 10YR 4/4 B-Ame 0,0 A 
Bi 10YR 4/5 B-Ame 0,0 A  BA2 7,5YR 4/4 B/Be 3,8 A 

B/C 10YR 4/4 B-Ame 0,0 A  Bi 2,5YR 4/6 V 11,3 V 
C/B 2,5YR 4/8 V 15,0 V  BC 7,5YR 5/6 Bf 4,0 A 
C 2,5 YR 3/6 Ve 15,0 V       
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Figura 3.5 – Valores médios (n=22) do índice de avermelhamento (IAV) das vertentes 
úmida e seca. 

 
 

Kampf & Curi (2000) também destacam que, sob condições de temperaturas 

mais elevadas ou menor atividade da água, há um favorecimento da estabilidade e 

desidratação da ferrihidrita e sua subseqüente transformação em hematita. 

Condições climáticas similares (altas temperaturas e baixa precipitação), 

ocorrem na VS, com índice pluviométrico inferior a 600 mm (Figura 3.1) e temperatura 

média anual mais elevada (24,5 ºC) (Funceme, 2007), deixando o ambiente mais 

propício a formação de hematita. 

A transformação dos silicatos contendo Fe²+ em óxidos de Fe³+ pode ser 

determinada pela razão Fed/Fet, permitindo uma estimativa da intensidade de 

intemperização do material (Kampf & Curi, 2000). 

A razão entre Fed e Fet, aponta para um predomínio de ferro pedogênico em 

todos os perfis analisados, com valores médios de 0,84 na VU e 0,70 na VS (Tabelas 

3.2 e 3.3). Campos et al. (2007) encontraram valores similares em Latossolos na região 

de Pereira Barreto no estado de São Paulo. 

Esta relação (Fed/Fet) indica uma certa similaridade entre o grau de evolução 

dos solos estudados com tendência de maior concentração de ferro por processos 

pedogenéticos na vertente úmida. Estes dados podem estar relacionados a maior 

intensidade do intemperismo nesta vertente, ocasionando maior perda de sílica 

(dessilicatização), resultando no acúmulo de óxidos insolúveis de ferro e alumínio 

(Uehara, 1988), sendo os mais freqüentes, conforme Alleoni & Camargo (1995) a 

goethita (αFeOOH), a hematita (αFe203) e a gibbsita γAl(OH)3. 

Inda Junior (2003), com objetivo de avaliar os procedimentos de extração dos 

óxidos de ferro pedogênico com DCB em horizontes B latossólicos, plínticos e B 

incipientes em solos de diferentes regiões do Brasil, concluiu que nestes horizontes há 



 

 

predomínio do ferro na forma de óxidos pedogênicos, baseado apenas nos resultados da 

razão Fed/Fet que variou de 0,68 e 0,87, valores dentro da mesma faixa encontrada 

nesta pesquisa (Tabelas 3.2 e 3.3). Da mesma forma, Torrent (1980), avaliando os altos 

valores obtidos da relação Fed/Fet (por volta de 0,80), afirma que estes são indicativos 

de solos mais intemperizados, o que condiz com os solos desse estudo.  

Os perfis P2VU e P2VS não seguiram este padrão, apresentaram baixa 

concentração de ferro pedogênico, com valores médios de seus horizontes para Fed/Fet 

de 0,52 e 0,37 respectivamente (Tabelas 3.2 e 3.3). 

 

Tabela 3.2 – Valores médios (n=3) de ferro de baixa cristalinidade – Feo, ferro 
cristalino Fed e ferro total – Fet na vertente setentrional úmida 

 
Horizonte Prof. C org Fet Feo Fed Fed/Fet Fed+Feo Feo/Fed 

 cm g.kg¹ ---------------- g kg-1 -----------------    
P1VU –Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico   

A 0 – 11 24.74 25,29 3,03 17,17 0,68 20,20 0,18 
AB 11. – 30 8.74 27,26 3,52 24,04 0,88 27,56 0,15 
BA 30 – 53 7.45 39,60 3,55 34,53 0,87 38,08 0,10 
Bi1 53 – 77 6.77 57,89 3,59 47,27 0,82 50,87 0,08 
Bi2 77 – 105 5.23 58,85 2,49 56,57 0,96 59,06 0,04 
BC 105-193+ 3.45 51,21 2,05 43,82 0,86 45,87 0,05 

P2VU - Argissolo Amarelo Distrófico típico 

A 0 – 8 16.68 5,48 2,24 3,64 0,66 5,88 0,61 
AB 8. – 24 8.37 8,79 2,84 4,59 0,52 7,43 0,62 
BA 24 – 48 5.23 10,97 2,19 5,39 0,49 7,58 0,41 
Bt1 48 – 59 5.42 12,03 2,09 6,42 0,53 8,51 0,32 
Bt2 59 – 83 4.43 14,38 1,44 6,44 0,45 7,89 0,22 
C 83 – 134+ 2.95 14,37 1,58 6,56 0,46 8,14 0,24 

P3VU -  Argissolo Amarelo Alumínico típico 

A 0 – 9 26.71 21,96 3,38 8,64 0,39 12,02 0,39 
AB 9. – 17 12.25 21,54 2,98 18,86 0,88 21,84 0,16 
BA 17 – 29 9.23 26,82 3,47 24,57 0,92 28,04 0,14 
Bt1 29 – 50 8.31 46,15 2,84 38,91 0,84 41,75 0,07 
Bt2 50 – 60 6.09 47,60 0,58 43,82 0,92 44,41 0,01 
BC 60 – 91 3.82 36,91 1,07 37,45 1,01 38,51 0,03 

C 91 – 180+ 3.57 56,38 1,09 39,04 0,69 40,13 0,03 
P4VU -  Cambissolo Háplico Alítico típico 

A 0 – 18 25.35 30,14 2,43 32,36 1,07 34,79 0,08 
BA 18 – 29 10.77 33,14 1,59 42,23 1,27 43,81 0,04 
Bi 29 – 48 10.34 34,38 1,64 41,17 1,20 42,81 0,04 

B/C 48 – 73 8.55 33,88 1,20 43,03 1,27 44,22 0,03 
C/B 73 – 118 3.57 27,89 0,59 32,14 1,15 32,73 0,02 
C 118-208+ 2.95 28,33 0,57 35,99 1,27 36,56 0,02 

Média - 9,24 
 

30,85 
 

2,16 27,79 0,84 29,95 0,16 

 
 



 

 

 
 

Tabela 3.3 – Valores médios (n=3) de ferro de baixa cristalinidade – Feo, ferro 
cristalino Fed e ferro total – Fet na vertente ocidental seca 

 
 

Horizonte Prof. C org Fet Feo Fed Fed/Fet Fed+Feo Feo/Fed 
 cm g.kg¹ ---------------- g kg-1 -----------------    

P1VS -  Argissolo Vermelho Ta Distófico típico  

BA 0 - 29 6.40 40,45 2,07 33,09 0,82 35,16 0,06  
BA2 29 - 50 4.43 46,50 3,00 41,96 0,90 44,96 0,07  
Bt1 50 - 63 3.38 42,13 3,21 51,13 1,21 54,34 0,06  
Bt2 63 - 89 3.82 60,20 2,83 50,59 0,84 53,42 0,06  
CB1 89 - 121 2.89 35,17 2,05 36,12 1,03 38,17 0,06  
CB2 121-177+ 2.34 57,59 1,48 30,28 0,53 31,76 0,05  

P2VS -  Luvissolo Crômico Órtico típico  

A 0-10 18.71 33,99 3,30 13,00 0,38 16,30 0,25  
AB 10-20. 9.60 41,20 2,75 9,62 0,23 12,37 0,29  
Bt1 20-50 4.62 48,79 1,57 30,18 0,62 31,75 0,05  
Bt2 50-75 2.95 54,23 1,03 11,70 0,22 12,74 0,09  
C1 75-95 2.40 38,14 1,68 16,40 0,43 18,08 0,10  

C3 125-190+ 1.23 46,64 3,23 15,80 0,34 19,03 0,20  
P3VS -  Cambissolo Háplico Ta Eutrófico típico  

A 0-16 17.89 39,30 7,76 24,85 0,63 32,60 0,31  
AB 16-30 8.25 44,41 8,61 37,64 0,85 46,26 0,23  
Bi 30-74 4.80 56,65 6,87 37,23 0,66 44,11 0,18  
BC 74-137 3.38 68,70 5,00 41,03 0,60 46,03 0,12  
C 137-175+ 2.09 85,99 6,69 19,97 0,23 26,66 0,33  

P4VS -  Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico  

A 0 - 22 18.09 26,41 2,61 24,17 0,92 26,78 0,11  
BA1 22 - 39 8.49 32,40 2,73 32,14 0,99 34,87 0,09  
BA2 39 - 73 4.18 35,81 0,93 33,73 0,94 34,66 0,03  
Bi 73 - 132 2.65 37,26 0,95 41,43 1,11 42,38 0,02  
BC 132-193+ 2.09 48,70 0,83 46,88 0,96 47,70 0,02  

Média - 6,12 
 

46,39 
 

3,24 30,86 0,70 34,10 0,13 
 

 

O efeito do contraste climático (Figura 3.1) existente sobre a gênese dos 

diferentes tipos de óxidos de ferro se torna evidente quando são comparadas as médias 

de Feo/Fed das duas vertentes (Figura 3.6). As diferenças se devem, provavelmente, a 

ocorrência de clima e vegetação favoráveis ao desenvolvimento de óxidos cristalinos na 

vertente seca e óxidos menos ou pouco cristalinos na vertente úmida. Nestas condições, 

ocorre a dissolução da goethita e a neoformação por precipitação da hematita (Tardy, 

1993). 



 

 

Os valores médios da relação Feo/Fed foram de 0,13 (VS) e 0,18 (VU) (Figura 

3.6) e, segundo Inda Junior & Kämpf (2003), quanto menor essa relação maior o 

predomínio das formas bem cristalizadas do óxido, confirmando uma maior tendência 

de ferro de baixa cristalinidade na vertente úmida e cristalino na seca. 

Campos et al. (2007), encontraram valores médios da relação Feo/Fed de 0,16, 

semelhante à média encontrada na vertente úmida, e concluíram se tratar de solos pouco 

evoluídos, pois segundos Kämpf et al. (1995) e Alleoni & Camargo (1995), essa relação 

exprime a evolução do elemento no solo e evidencia, entre outros fatores, o grau de seu 

intemperismo, pois quanto maiores os valores dessa relação, menor o grau de 

cristalinidade dos compostos de ferro e, portanto, menos evoluído é o solo. 

A vertente semi-árida apresentou maior quantidade de ferro cristalino 

observado pela relação Feo/Fed, se confrontado com os resultados da vertente úmida 

(Figura 3.6). 
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Figura 3.6 – Valores médios (n=22) da relação Feo/Fed das vertentes úmida e seca. 
 

Este maior conteúdo de Fed na vertente seca, deve-se ao alto potencial de 

evapotranspiração e baixos índices pluviométricos o que ocasiona um ambiente mais 

oxidante. Além das condições climáticas, a menor quantidade de matéria orgânica, são 

os responsáveis pelo maior conteúdo de Fed na vertente seca.   

Mesmo a vertente úmida apresentando maiores índices de precipitação, com 

topografia e permeabilidade dos solos favoráveis a percolação da água e melhor 

aeração, permitindo maior oxidação, ocorre menor quantidade de Fed nessa porção do 



 

 

Maciço, que deve estar relacionado com o maior conteúdo de matéria orgânica e 

umidade. 

Um dos caminhos que pode ser seguido pelo ferro liberado dos minerais 

primários pelo intemperismo é a complexação pela matéria orgânica. Schwertmann 

(1966) afirma que a matéria orgânica age como complexante inibindo a cristalização 

dos óxidos de ferro. Isto favorece a ocorrência de maiores quantidades de ferro de baixa 

cristalinidade (Feo) em detrimento do ferro mais cristalino (Fed).  

Isto é evidenciado quando comparamos a quantidade de carbono orgânico e os 

valores de Feo/Fed dos perfis estudados (Figuras 3.6 e 3.7), mostrando um nítido 

contraste entre estes ambientes, pois como na VU há maior produção de biomassa, 

ocorre menor cristalização e maior desordenamento do estado físico dos óxidos, 

favorecendo a formação de ferro de menor cristalinidade. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Almeida et al (2003) em Latossolos originados de basalto.  
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Figura 3.7 – Valores médios (n=22) do teor de carbono orgânico das vertentes úmida e 
seca. 

 
Segundo Camargo (2006), esta ligação com a matéria orgânica é muito 

importante, uma vez que possibilita movimentação deste elemento através do solo, 

inclusive em direção às raízes, e evita sua precipitação a valores de pH em que 

normalmente ela aconteceria. 

Os valores encontrados para relação Feo/Fed no perfil P4VU (0,02 a 0,08) 

estão de acordo com a afirmação de Sakurai et al. (1989) de que o elevado 

intemperismo em ambientes tropicais promove cristalização dos óxidos de ferro e 

alumínio, resultando em baixas relações entre as formas amorfas e cristalinas, que 



 

 

variaram de 0,03 a 0,3 para solos cauliníticos do Japão. Kämpf et al. (1988) também 

obtiveram valores de Feo/Fed nesta faixa, para Latossolos do sul e sudeste brasileiros, o 

que vem confirmar os dados do presente estudo. 

Os perfis P4VU e P4VS apresentaram, características semelhantes em relação 

às quantidades e ao estado de cristalinidade do óxido de ferro, o que comprova a 

semelhanças entre os ambientes onde estão inseridos estes perfis, devido principalmente 

a proximidade entre ambos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

3.4 CONCLUSÃO 
 

 

 

O índice de avermelhamento (IAV) permitiu a confirmação da classificação da 

cor dos solos, além da distinção do grau de umidade e aeração dos solos das vertentes 

opostas, dando um direcionamento quanto ao grau de cristalinidade dos prováveis 

óxidos de ferro presentes no ambiente.  

Os solos da vertente seca apresentaram valores médios para a relação Feo/Fed 

inferiores aos da vertente úmida. Isso se deu devido às condições de aeração e baixos 

conteúdos de matéria orgânica no lado seco. 

A comparação entre as formas de óxidos de ferro de baixa cristalinidade e ferro 

cristalino mostrou diferenças no grau de evolução dos solos, com tendência de maior 

intemperização os solos da vertente úmida. 



 

 

4 CONCLUSÃO GERAL 
 

 

 

As vertentes úmida (VU) e seca (VS) do Maciço de Baturité apresentam grau 

de evolução pedogenético distintos, ocasionados pela variação dos fatores 

microclimáticos, umidade e temperatura, caracterizando um ambiente de exceção no 

semi-árido do Nordeste brasileiro. 

 

As alterações nos fatores climáticos resultantes do relevo local, responsável por 

chuvas orográficas na vertente úmida, fazem dessa porção do Maciço um ambiente de 

solos mais intemperizados, denunciado pelas menores soma de bases (S), maiores 

conteúdos de Al trocável e por uma reação fortemente ácida. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1: DESCRIÇÃO DO PERFIL P1VU 
 

Perfil nº P1VU 
Data: 24/01/2007 

Caracterização Geral 
Localização:Margem direita da rodovia no sentido Palmácia - Pacoti à 4º 10’ 11.3”S e 
38º 51’ 55.2”W 
 
Coordenadas UTM: 9.539.100N/514.946E Altitude: 368m 

 
Situação: Trincheira aberta no terço superior da elevação. 
 
Formação Geológica: Pré-Cambriano Indiviso 
 
Material Originário: Gnaisse 
 
Pedregosidade: Não pedregosa Rochosidade: Não rochosa 

 
Relevo Local: Fortemente ondulado Relevo Regional: Montanhoso 

 
Erosão: Não aparente Drenagem: Boa 

 
Vegetação Primária: sabiá; Frei Jorge; pitombeira; mangueira; goiabeira; unha de 
gato; barriguda; melão São Caetano; coco babão; espinheiro; tamarindo; cabeça branca; 
marmeleiro; jurema; pau d’arco; cajazeira; coco palmeira; agave; rabugeira; banburral; 
jatobá; macaúba; jucá; juazeiro; coqueiro; catolé, palmeira; pau-ferro; babaçu; 
bromeliácea; biriba e torem. 
 
Cultivo da região: bananeira e milho;  
 
Uso Atual: Pousio 
 
Fase: Transição mata seca/mata úmida 

 

Características Morfológicas 
 
Horizontes 

Descrição 
A 0 –11 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido), bruno / bruno-

escuro (7,5YR 4/2, seco); franco-argilo-arenosa; moderada; médios e 
pequenos, blocos subangulares e granular; ligeiramente duro; friável; 
plástico; ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 
 

AB 11 – 30 cm; bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmido), bruno-forte (7,5YR 4/6, 
seco); franco-argilo-arenosa; moderada; médios e grandes, blocos 
subangulares; duro; friável; ligeiramente plástica; ligeiramente pegajosa; 
transição gradual e plana. 
 



 

 

BA 30 – 53 cm; bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmido), bruno-forte (7,5YR 4/6, 
seco); franco-argilo-arenosa; moderada; médios e grandes, blocos 
subangulares; muito duro; friável; plástico; muito pegajoso; transição clara 
e plana. 
 

Bi1 53 – 77 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido), vermelho-
amarelado (5YR 4/6, seco); argila; moderada; pequenos e médios, blocos 
subangulares; duro; friável; plástico; ligeiramente pegajoso; transição 
clara e plana. 
 

Bi2 77 – 105 cm; vermelho escuro (2,5YR 3/4, úmido), vermelho amarelo 
(5YR 4/6, seco); franco-argilosa; moderada; médios e grandes, blocos 
subangulares,; duro, friável, plástico e ligeiramente pegajoso; gradual e 
plana. 
 

BC 105 – 193 cm+; vermelho (2,5YR 4/6, úmido), vermelho amarelo (5YR 
5/8, seco); franco-arenosa; moderada, médios e grandes, blocos 
subangulares; duro, friável, plástico e ligeiramente pegajoso. 
 

Raízes: comuns finas e poucas médias no horizonte A; poucas finas e médias no 
horizonte AB; raras finas nos horizontes BA, Bi1 e Bi2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 2: DESCRIÇÃO DO PERFIL P2VU 
 

Perfil nº P2VU 
Data: 05/09/2006 

Caracterização Geral 
Localização: Sítio Monte Claro, margem direita da rodovia no sentido Palmácia-Pacoti, 
aproximadamente 10 metros da margem direita da estrada de terra. Município de 
Palmácia – Ce à 4º 07’ 44.3”S e 38º 49’ 02.3”W 
 
Coordenadas UTM: 9.543.611N / 520.278E Altitude: 423m 

 
Situação:Trincheira aberta no terço superior da elevação. 
 
Formação Geológica: Pré-Cambriano Indiviso 
 
Material Originário: Gnaisse 
 
Pedregosidade: Ligeiramente Pedregosa Rochosidade: Ligeiramente Rochosa 

 
Relevo Local: Forte ondulado Relevo Regional: Montanhoso 

 
Erosão: Ligeira Drenagem: Boa 

 
Vegetação Primária: sabiá; Frei Jorge; pitombeira; mangueira; goiabeira; unha de 
gato; barriguda; melão São Caetano; coco babão; espinheiro; tamarindo; cabeça branca; 
marmeleiro; jurema; pau d’arco; cajazeira; coco palmeira; agave; rabugeira; banburral; 
jatobá; macaúba; jucá; juazeiro; coqueiro; catolé. 
  
Cultivo da região: bananeira; cajueiro; fava; milho; arroz; ateira; acerola; abacateiro; 
gravioleira. 
 
Uso Atual: Pousio 
 
Fase: Transição Caatinga / Mata Seca 

 

Características Morfológicas 
 
Horizontes 

Descrição 
A 0-8cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2 úmido), bruno-

acinzentado (10YR 5/2 seco); franco arenosa; moderada, pequena a 
grande, granular; muitos poros, muito pequenos; ligeiramente duro, 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição abrupta e 
plana. 
 



 

 

AB 8-24cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2 úmido), cinzento-
brunado-claro (10YR 6/2 seco); franco-argilo-arenosa; moderada e forte, 
pequena a grande, granular e blocos subangulares; poros comuns, 
pequenos e muito pequenos, raros grandes; duro, friável, plástico e 
pegajoso; transição gradual e ondulada. 
 

BA  24-48cm; bruno (10YR 4/3 úmido), bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3 
seco); franco-argilo-arenosa; moderada, pequena a grande, blocos 
subangulares; poros comuns, pequenos e muito pequenos, raros grandes; 
duro, muito friável à friável, muito plástica e pegajosa; transição gradual e 
plana. 
 

Bt1  48-59cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3 úmido), bruno-acinzentado 
(10YR 5/2 seco); franco-argilo-arenosa; moderada e forte, pequena e 
média, blocos subangulares grandes que se desfazem em pequenas e 
médias; poros comuns, pequenos e muito pequenos; duro, muito friável, 
muito plástico e pegajosa;transição clara e plana. 
 

Bt2  59-83cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2 úmido), Bruno-claro-
acinzentado (10 YR 6/3, seco), argilo arenosa; moderada, pequena e 
média, blocos subangulares; poros comuns, pequenos e muito pequenos; 
duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara 
e irregular (74cm – 100cm). 
 

Cr  83-134cm+ 
 

Raízes: muitas finas e raras nédias no horizonte A; poucas finas e médias, raras 
grossas no horizonte AB; raras finas e médias no horizonte Bt1; raras finas 
no horizonte Bt2 e BC. 
 

Observações: Presença de serapilheira com 2cm de espessura (horizonte orgânico Oo); 
                        Presença de minerais intemperizáveis (mica) no horizonte BC; 
                        Presença de carvão até a profundidade de 55cm. 
                        Presença de linha de pedra a uma profundidade de 80cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 3: DESCRIÇÃO DO PERFIL P3VU 
 

Perfil nº P3VU 
Data: 05/09/2006 

Caracterização Geral 
Localização: Sítio Condado, margem direita da rodovia no sentido Pacoti - Palmácia, 
Ce à 4º 11’ 50.7” S e 38º 54’ 17.4”W 
 
Coordenadas UTM: 9.536.049N / 510.563E Altitude: 658m 

 
Situação:Trincheira aberta no terço superior da elevação 
 
Formação Geológica: Pré-Cambriano Indiviso 
 
Material Originário: Gnaisse 
 
Pedregosidade: Não Pedregosa Rochosidade: Não Rochosa 

 
Relevo Local: Montanhoso Relevo Regional: Montanhoso 

 
Erosão: Não aparente Drenagem: Boa 

 
Vegetação Primária:bambu; palmeira; pau-ferro; babaçu; bromeliácea; biriba; torem; 
murici; camuzé; sabiá da serra (tiúba); jatobá; pau-dói; marmeleiro da serra; favinha. 
 
Cultivo da região: banana; café; mel de abelha urucu (nativa sem ferrão). 
 
Uso Atual: mata nativa 
 
Fase: Mata úmida com espécie de mata seca 
 

 

Características Morfológicas 
 
Horizontes 

Descrição 
A 0-9cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2 úmido), bruno-

acinzentado (10YR 5/2 seco); franco-argilo-arenosa; forte, muito pequena 
a grande, granular; muitos poros, médios; ligeiramente dura; friável; muito 
plástico e pegajosa; transição clara e plana.  
 

AB 9-17cm; bruno-escuro (10YR 3/3 úmido), bruno-amarelado-escuro (10YR 
4,5/3 seco); franco-argilo-arenosa; moderada, muito pequena a grande, 
granular; muitos poros, médios; ligeiramente dura a dura; friável; muito 
plástico e pegajosa; transição clara e plana. 
 



 

 

BA 17-29cm; Bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4 úmido), bruno (10YR 5/3 
seco); franco-argilo-arenosa; moderada, muito pequena a média, blocos 
subangulares; poros comuns, pequenos e médios; dura; muito friável; 
muito plástico e muito pegajosa; transição abrupta e plana. 
 

Bt1 29-50cm; bruno-escuro (7,5YR 4/4 úmido), bruno-forte (7,5YR 4/5 seco);  
argila; moderada, muito pequena a grande, blocos subangulares; poros 
comuns, muito pequenos; dura a muito dura; friável; muito plástico e 
pegajosa; transição clara e plana. 
 

Bt2 50-60cm; bruno-forte (7,5YR 4/6 úmido), bruno-forte (7,5YR 4/6 seco); 
argila; moderada a forte, muito pequena a grande, blocos subangulares; 
poros comuns, muito pequeno; dura; friável; muito plástico e pegajosa; 
transição clara e ondulada (58- 61cm). 
 

BC 60-91cm; transição clara e irregular (86-108cm). 
 

C 91-180cm+ 
 

Raízes: muitas finas e raras nédias no horizonte A; poucas médias, raras finas e  
grossas no horizonte AB; poucas finas e raras médias e grossas no 
horizonte BA; raras finas e médias nos horizontes Bt1 e Bt2; poucas finas 
no horizonte  BC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 4: DESCRIÇÃO DO PERFIL P4VU 
 

 
Perfil nº P4VU 
Data: 24/01/2007 

Caracterização Geral 
Localização: Margem esquerda da rodovia no sentido Guaramiranga – Mulungu à 4º 
14’ 06.8” S e 38º 56’ 00.1”W 
 
Coordenadas UTM: 9.531.870N/507.395E Altitude: 846m 

 
Situação: Trincheira aberta no terço superior da elevação. 
 
Formação Geológica: Pré-Cambriano Indiviso 
 
Material Originário: Gnaisse 
 
Pedregosidade: Não pedregoso Rochosidade: Não rochoso 

 
Relevo Local: Montanhoso Relevo Regional: Montanhoso 

 
Erosão: Não aparente Drenagem: Boa 

 
Vegetação Primária: bambu; palmeira; pau-ferro; babaçu; bromeliácea; biriba; torem; 
murici; camuzé; sabiá da serra (tiúba); jatobá; pau-dói; marmeleiro da serra; favinha.   
 
Cultivo da região: banana e café. 
 
Uso Atual: mata nativa / área de linha de transmissão da Coelce 
 
Fase: Mata úmida 

 

Características Morfológicas 
 
Horizontes 

Descrição 
A 0 – 18 cm; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido), bruno / bruno-escuro (10YR 

4/3, seco); argilo-arenosa; moderada, pequenos e médios, blocos 
subangulares e granulares; ligeiramente duro; friável; plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 
 

BA 18 – 29cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmido), bruno-
amarelado-escuro (10YR 4/6, seco); argilo-arenosa; moderada, pequenos e 
médios, blocos subangulares; ligeiramente duro; friável; plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 
 



 

 

Bi 29 – 48; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/5, úmido), bruno-amarelado 
(10YR 5/6, seco); argilo-arenosa; moderada, pequenos e médios, blocos 
subangulares; macio; muito friável; plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição abrupta e ondulada (28-50cm). 
 

B/C 48 – 73; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmido), bruno-amarelado-
escuro (10YR 4/6, seco); argilo-arenosa; fraca, médios, blocos 
subangulares; macio; muito friável; plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição clara e ondulada (52-68cm). 
 

C/B 73 – 118; vermelho (2,5YR 4/8, úmido), bruno-forte (7,5YR 5/8, seco); 
franco-argilo-arenosa; fraca, médios, blocos subangulares; macio; muito 
friável; plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e ondulada (70-
74cm). 
 

C 118 – 208; vermelho-escuro (2,5 YR 3/6, úmido), vermelho (2,5YR 4/6, 
seco); franco-argilo-arenosa; fraca, pequenos e médios, blocos 
subangulares; macio; muito friável; ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajosos. 
 

Raízes: comuns finas e raras médias no horizonte A; poucas finas e raras médias 
no horizonte BA; poucas finas nos horizontes Bi e B/C; raras finas no 
horizonte C/B. 
 

Observações: Presença de serapilheira (bem mais intensa que o P4vs) 
                        Ocorrência de carvão até 40cm de profundidade 
                        C1 rocha em avançado estado de decomposição 
                        C2 rocha intemperizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 5: DESCRIÇÃO DO PERFIL P1VS 
 

Perfil nº P1VS 
Data: 24/01/2007 

Caracterização Geral 
Localização: Margem esq. Da estrada de terra Inhumporanga – Pernembuquinho a 4º 
11’ 25.2”S e 38º 59’ 11.0”W 
 
Coordenadas UTM: 9.536.832N/501.511E Altitude: 396 

 
Situação: Corte de estrada não pavimentada 
 
Formação Geológica: Pré-Cambriano Indiviso 
 
Material Originário: Gnaisse 
 
Pedregosidade: Pedregosa Rochosidade: Rochosa 

 
Relevo Local: Montanhoso Relevo Regional:Montanhoso  

 
Erosão: Ligeira a Moderada  Drenagem: Boa 

 
Cultivo da região: Extrativismo mineral e agricultura de subsistência (milho e feijão) 
 
Uso Atual: Pousio 
 
Fase: Caatinga 

 

Características Morfológicas 
 
Horizontes 

Descrição 
BA1 0 – 29 cm; bruno-forte (7,5YR 4/6, úmido), amarelo-avermelhado (7,5YR 

6/8, seco); franco-argilo-arenosa; moderada, pequenos e médios, blocos 
subangulares; ligeiramente duro; muito friável; ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 
 

BA2 29 – 50 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido), vermelho-amarelado       
(5YR 5/6, seco); franco-argilosa; forte, pequenos e médios, blocos 
subangulares; cerosidade pouca e fraca; ligeiramente duro; firme; muito 
plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 
 

Bt1 50 – 63 cm; vermelho (2,5YR 4/6, úmido), vermelho-amarelado (5YR 5/6, 
seco); franco-argilo-arenosa; forte, pequenos, blocos subangulares; 
cerosidade moderada e comum; ligeiramente duro; firme; ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 



 

 

Bt2 63 – 89 cm; vermelho-escuro ( 2,5YR 3/6, úmido), vermelho ( 2,5YR 5/6, 
seco); franco-arenosa; moderada, pequenos , blocos subangulares; 
cerosidade moderada e abundante; ligeiramente duro; friável; ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 
 

CB1 89 – 121 cm; vermelho (2,5YR 4/6, úmido), vermelho (2,5YR 5/6, seco); 
franco-arenosa; moderada, muito pequenos e pequenos, blocos 
subangulares; macio; friável; ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição clara e plana. 
 

CB2 121 – 177cm + 
 

Raízes: poucas finas no horizonte BA; raras finas e médias no horizonte BA2; 
raras finas e médias no horizonte Bt1; raras finas no horizonte Bt2 e CB1. 
 

Observações: No H3 aprox. 70% de fragamento de rocha (material mais resistente); 
                        No H3 poucos blocos médios que se desfazem em muitos blocos muito  

pequenos; 
                         No H4 aprox. 5% de minerais intemperizáveis; 
                         H6 material muito intemperizado 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 6: DESCRIÇÃO DO PERFIL P2VS 
 

 
Perfil nº P2VS 
Data: 15/09/2007 

Caracterização Geral 
Localização: Margem esq. da estrada de terra  Pernembuquinho - Inhumporanga á 4º 
11’ 54.9”S e 38º 58’ 43.3”W 
  
Coordenadas UTM: 9.535.920N/502.364E Altitude: 571 metros  

 
Situação:Corte de estrada 
 
Formação Geológica: Pré-Cambriano Indiviso 
 
Material Originário: Gnaisse 
 
Pedregosidade: Não Pedregosa Rochosidade: Não Rochosa 

 
Relevo Local: Ondulado Relevo Regional:Montanhoso  

 
Erosão: Moderada  Drenagem: Moderada 

 
Cultivo da região: Agricultura de subsistência (milho/feijão)  
 
Uso Atual: Pousio 
 
Fase: Caatinga / Mata seca 

 

Características Morfológicas 
 
Horizontes 

Descrição 
A 0 – 10cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido), bruno-

avermelhado (5YR 4/4, seco); fanca; forte, pequenos e médios, blocos 
subangulares; extremamente duro; firme; plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição clara e plana. 
 

BA 10 – 20 cm; bruno-avermelhado (2,5YR 4/4, úmido), bruno-avermelhado ( 
5YR 5/4, seco); franco-argilosa; forte, grandes, blocos subangulares; 
extremamente duro; muito firme; muito plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição clara e plana. 
 

Bt1 20 – 50 cm; vermelho (2,5YR 5/6, úmido), bruno-avermelhado (2,5YR 
4/4, seco); franco-argilosa; forte, grande, prismática; cerosidade moderada 
e comum; extremamente duro; friável; muito plástico e pegajoso; transição 
clara e plana. 
 



 

 

Bt2 50 – 75 cm; bruno-forte (7,5YR 5/8, úmido), bruno-claro (7,5YR 6/4, 
seco); Franco-argilosa; forte, grande, prismática; extremamente duro; 
friável; muito plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 
 

C1 75 – 95 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido), amarelo-
avermelhado (5YR 6/8, seco); franco-arenosa;  transição clara e plana. 
 

C2ouC/R 95 – 125 cm; bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido), amarelo (10YR 7/6, 
seco);transição abrupta e plana. 
 

C3 125 – 190+ cm; amarelo-oliváceo (2,5Y 6/6, úmido), amarelo-claro-
acinzentado (2,5Y 7/4, seco); franco-arenosa. 
 

Raízes: raras finas e médias no horizonte A; raras finas, médias e grossas no 
horizonte BA; raras finas nos horizontes Bt1 e Bt2 e camada C1. 
 

Observações:  
• Bt1 => estrutura prismática que se desfaz em blocos angulares grandes á muito 

grandes forte. Aspecto brilhante na superfície dos agregados (cerosidade ou 
superfície de fricção) 

• Bt2 => estrutura prismática que se desfaz em blocos angulares grandes á muito 
grandes forte. Presença de minerais intemperizáveis e fragmento de rocha. 

• C1 => Saprólito 
• C2 +> Veeiro 
• C3 => mais intemperizada do que as duas camadas acima (C1 e C2). Abundante 

presença de micas (Biotita e Muscovita). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 7: DESCRIÇÃO DO PERFIL P3VS 
 

Perfil nº P3VS 
Data: 15/09/2007 

Caracterização Geral 
Localização: Margem esq. Da estrada de terra Pernembuquinho - Inhumporanga a 4º 
11’ 46.0”S e 38º 58’ 22.7”W 
 
Coordenadas UTM: 9.536.193N/502.998E Altitude: 679 metros 

 
Situação: corte de estrada 
 
Formação Geológica: Pré-Cambriano Indiviso 
 
Material Originário: Gnaisse 
 
Pedregosidade: Pedregoso 
 

Rochosidade: Rochoso 

Relevo Local: Montanhoso 
 

Relevo Regional: Fort. 
Onduldo/escarpado 

Erosão: Moderada  
 

Drenagem: boa 

Cultivo da região: agricultura de subsistência (milho/feijão)  
 
Uso Atual: Pousio 
 
Fase: Mata seca /Mata úmida 
 

 

Características Morfológicas 
 
Horizontes 

Descrição 
A 0 – 16cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido), amarelo-

avermelhado (5YR 6/6, seco); franco-argilo-arenosa; forte, médios e 
grandes e forte, blocos subangulares, granular médios e grandes; duro à 
extremamente duro; friável; não plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição clara e plana. 
 

AB 16 – 30 cm; bruno-forte (7,5YR 4/6, úmido), amarelo-avermelhado 
(7,5YR 7/8, seco); franco-argilo-arenosa; forte, médios, blocos 
subangulares; cerosidade fraca e pouca; muito duro à extremamente duro; 
friável; ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e 
plana. 

Bt 30 – 74 cm; vermelho (2,5YR 4/6, úmido), vermelho (2,5YR 5/8, seco); 
franco-argilosa; forte, médios e grandes, blocos subangulares; cerosidade 
fraca e pouca; duro à muito duro; muito friável; plástico e pegajoso; 
transição gradual e plana. 
 



 

 

BC 74 – 137 cm; vermelho (2,5YR 4/6, úmido), vermelho (2,5YR 4/8, seco); 
argila; moderada à forte, médios à grandes, blocos subangulares; duro à 
muito duro; muito friável; plástico e pegajoso; transição clara e plana. 
 

C 137 – 175 cm+; bruno-amarelado (10YR 5/8, úmido), amarelo (10YR 7/8, 
seco); franco-arenosa;  duro; muito friável; ligeiramentre plástico e 
ligeiramente pegajoso. 
 

Raízes: comuns finas e raras no horizonte A; poucas finas no horizonte AB; raízes 
poucas finas nos horizontes Bt e BC; raras finas na camada C. 
 

Observações:  
• AB presença de fragmentos de rocha (1%) 
• Bt presença de fragmentos de rocha (2 a 3%) 
• BC presença de fragmentos de rocha (7%) 
• C estrutura maciça com tendência a formação de blocos subangulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 8: DESCRIÇÃO DO PERFIL P4VS 
 

Perfil nº P4VS 
Data: 24/01/2007 

Caracterização Geral 
Localização: Margem esquerda da estrada de terra no sentido Pernambuquinho – 
Inhumporanga à 4º 11’ 54.8”S e 38º 58’ 10.3”W 
 
Coordenadas UTM: 9.535.923N/503.382E 
 

Altitude: 823m 

Situação:Trincheira no terço médio da encosta 
 
Formação Geológica: Pré-Cambriano Indiviso 
 
Material Originário: Gnaisse 
 
Pedregosidade: Não  
 

Rochosidade: Não 

Relevo Local: Montanhoso 
 

Relevo Regional: Escarpado 

Erosão: Ligeira 
 

Drenagem: Boa 

Vegetação Primária: bambu; palmeira; pau-ferro; babaçu; bromeliácea; biriba; torem; 
murici; camuzé; sabiá da serra (tiúba); jatobá; pau-dói; marmeleiro da serra; favinha.   
 
Cultivo da região: Agricultura de subsistência  
 
Uso Atual: Pousio 
 
Fase: Mata úmida 
 

 

Características Morfológicas 
 
Horizontes 

Descrição 
A 0 – 22 cm; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido), bruno / bruno-escuro (10YR 

4/3, seco); franco-argilo-arenosa; forte, médios, blocos subangulares 
médios, que se desfazem em pequenos; macia a ligeiramente dura; friável; 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 
 

BA1 22 – 39 cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmido), bruno amarelado 
(10YR 5/5, seco); franco-argilo-arenosa; forte, pequenos e médios, blocos 
subangulares; muito duro; muito friável; plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição clara e plana. 

BA2 39 – 73; bruno / bruno-escuro ( 7,5YR 4/4, úmido), bruno forte ( 7,5YR 
4/6, seco); franco-argilo-arenosa; moderada, medios e grandes, blocos 
subangulares, que se desfazem em pequenos; ligeiramente duro; friável; 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 
 



 

 

Bi 73 – 132; vermelho (2,5YR 4/6, úmido), vermelho amarelado (5YR 5/6, 
seco); franco-argilo-arenosa; moderada, médios e grandes, blocos 
subangulares; ligeiramente duro; muito friável; plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual e irregular. 

BC 132 – 193+; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido), bruno-amarelado (10YR 5/8, 
seco); franco-argilo-arenosa; ligeiramente dura; muito friável; 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 
 

Raízes: poucas finas e raras médias nos horizontes A e BA1; raras finas nos 
horizontes BA2 e Bi. 
 

Observações: ocorrência de carvão até a profundidade de 65 cm;  
                        muitos canais biológicos nos dois primeiros horizontes (60 cm) e poucos 
no terceiro horizonte, com diãmetros que variam de 3 a 12 cm, preenchidos por raízes; 
materiais mais estruturados e mais escuros atingindo até a profundidade de 120 cm; 
                          presença de serapilheira. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


