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RESUMO 
 
BOTELHO, Márcio Ramos. Gênese de horizontes subsuperficiais escuros de 
solos em área do Batólito Pelotas, RS. 2011. Tese (Doutorado). Programa de Pós-
Graduação em Agronomia, Área de Concentração: Solos. Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas – RS – Brasil. 
 
 

Horizontes subsuperficiais escuros com características morfológicas 
similares ao sômbrico têm sido encontrados na região Sul do Brasil, particularmente 
nas áreas mais elevadas do Batólito Pelotas, situado na porção leste do Escudo Sul-
rio-grandense. O sômbrico, inicialmente identificado por pedólogos belgas que 
trabalharam no Congo, constitui um horizonte diagnóstico nos sistemas de 
classificação de solos da FAO e da Soil Taxonomy, mas não no sistema brasileiro. A 
concepção de horizonte sômbrico nestes sistemas de classificação é a de um 
horizonte subsuperficial de drenagem livre, contendo húmus iluvial não associado ao 
alumínio, nem dispersável pelo sódio, com valor e/ou croma menores do que o 
horizonte sobrejacente. No campo pode ser diferenciado do horizonte A enterrado 
pelo acompanhamento das variações laterais ou no laboratório por análise em 
secções delgadas. Os mecanismos responsáveis pela gênese do horizonte sômbrico 
são ainda pouco compreendidos, apesar da maioria dos autores concordarem com a 
origem do húmus iluvial e de constituir horizonte diagnóstico. Diante da necessidade 
de caracterizar a ocorrência desse tipo de horizonte na região e do entendimento da 
gênese destes objetivou-se neste trabalho descrever a ocorrência de solos com 
horizontes de morfologia similar à do sômbrico na região do Batólito Pelotas e 
investigar o tipo de matéria orgânica envolvido no processo. Para atingir este 
objetivo foram realizadas análises físicas, químicas, morfológicas, mineralógicas e 
isotópicas em dez perfis de solos da região com horizontes subsuperficiais escuros, 
sendo dois deles sem as características morfológicas de sômbrico e outro com 
indícios morfológicos de horizonte A enterrado, além de duas áreas degradadas. A 
análise dos resultados permitiu verificar que: a) a posição destes horizontes coincide 
com os horizontes A2, AB, BA, topo do horizonte B ou ainda AC/CR; (b) os 
horizontes com morfologia similar a do sômbrico não constituem horizontes 
enterrados, conforme indicado pela análise granulométrica, mineralogia, morfologia 
e variações laterais destes horizontes no campo; c) o fracionamento das substâncias 
húmicas indicou haver um processo de iluviação de matéria orgânica, principalmente 
de ácidos húmicos, para todos os perfis estudados, mostrando que a iluviação de 
material orgânico não ocorre somente nos perfis com horizontes ―sômbricos‖; d) a 
ausência do horizonte E, associado aos critérios de Al + ½ Feo, densidade ótica do 
extrato de oxalato, fracionamento químico e presença significativa de cutans de 



 

 

 

 

iluviação em subsuperfície indicam que o processo de podzolização é apenas 
incipiente nos perfis; e) a composição isotópica do carbono indica que uma parte dos 
horizontes subsuperficiais escuros possui matéria orgânica oriunda de plantas do 
tipo C4 (gramíneas), com variação isotópica em relação à vegetação atual. Em 
outros, há mistura de plantas C3 (florestas) e C4 com pouca ou nenhuma variação 
em relação à vegetação atual, sugerindo que a gênese destes horizontes não esteja 
relacionada somente a mudanças na vegetação; f) parte significativa dos solos do 
Batólito Pelotas apresenta problemas de enquadramento na atual classificação 
brasileira de solos; g) a adoção do horizonte ou caráter sômbrico e mudanças na 
subordem dos Argissolos Bruno-Acinzentados em edições futuras do Sistema 
Brasileiro de Classificação de Solos enquadraria melhor uma significativa parte dos 
perfis da área de estudo. 
 
Palavras-chave: Batólito Pelotas, horizonte sômbrico, Argissolos Bruno-
Acinzentados, podzolização, classificação de solos. 

 
 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
BOTELHO, Márcio Ramos. Genesis of dark subsurface horizons of soils in area 
of Pelotas Batholith, RS. 2011. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia, Área de Concentração: Solos. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas 
– RS – Brasil. 
 
Dark subsurface horizons with morphological characteristics similar to sombric 
horizonts have been found in southern Brazil, particularly in the higher areas of the 
Pelotas Batholith, located in the eastern portion of the Escudo Sul-rio-grandense. 
The sombric horizon, initially identified by soil scientists who worked in the Belgian 
Congo, constitutes a diagnostic horizon in soil classification systems of FAO and Soil 
Taxonomy, but not in the Brazilian system. The conception of sombric horizon in 
these classification systems is of a free draining subsurface horizon, containing iluvial 
humus not associated with aluminum or dispersible by sodium, with value and/or 
lower chroma than the overlying horizon. In the field it can be differentiated from the 
buried A horizon by monitoring lateral variations and in the laboratory by analyzing 
thin sections. The mechanisms responsible for the genesis of the sombric horizon 
are still poorly understood, although most authors agree on the illuvial humus origin 
and that it constitutes a diagnostic horizon. Considering the need to characterize the 
occurrence of such horizons in the region and the possible reasons for its genesis 
this work aimed to describe the occurrence of soil profiles exhibiting dark subsurface 
horizons with similar morphology to the sombric horizon in the region of Pelotas 
Batholith and to investigate the organic matter involved in the process. To achieve 
this goal physical, chemical, morphological, mineralogical and isotopic studies were 
performed in ten soil profiles with dark subsurface horizons, two of them without the 
sombric morphological characteristics and another one with morphological evidence 
of buried A horizon, and two degraded areas. The results showed that: a) the position 
of the dark subsurface horizons coincide with the A2, AB, BA horizons, top of B 
horizon or AC/CR; b) the horizons with morphology similar to sombric are not buried 
horizons, as indicated by particle size analysis, mineralogy, morphology and lateral 
variations of these horizons in the field, c) the fractionation of humic substances 
indicated a process of illuviation of organic matter, especially humic acids, for all soil 
samples, showing that the illuviation of organic material occurs not only in profiles 
with sombric horizons; d) the absence of the E horizon, associated with the Al + ½ 
Feo criteria, optical density of oxalate extract, chemical fractionation and significant 
presence of illuvial subsurface cutans indicate that the podzolization process is only 
incipient in the soil profiles; d) the C isotopic composition indicate that a part of the 
dark subsurface horizons have organic matter from C4-type plants (grasslands), 
differing from to the present. In other profiles, there is a mixture of C3 plants (forests) 



 

 

 

 

and C4 plants with little or no variation from the current vegetation, suggesting that 
the genesis of these horizons is not related only to changes in vegetation; f) a 
significant part of the soils located on the Pelotas Batholith present are not 
adequately classified in the Brazilian soil classification system, g) the adoption of the 
horizon or sombric character and changes in the Argissolos Bruno-Acinzentados 
suborder in future editions of the Brazilian System of Soil Classification would fit 
better a significant part of the soil profiles of the study area. 
 
 
Keywords: Pelotas Batholith, sombric horizon, Argissolos Bruno-Acinzentados, 
podzolization, soil classification. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O Escudo Sul-rio-grandense está localizado no centro-sul do Estado do RS e 

apresenta uma grande diversidade de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. 

Na sua porção leste é encontrada uma unidade geotectônica denominada de 

Batólito Pelotas, composta principalmente por suítes graníticas associadas a uma 

variedade de xenólitos de rochas metamórficas de baixo a alto grau de 

metamorfismo. 

A vegetação é típica do Bioma Pampa, constituída por campos subtropicais, 

apresentando gramíneas associadas à existência de capões, os quais são porções 

da floresta subtropical que ocorrem de maneira dispersa pelos campos. Ao longo 

dos cursos d‘água que obedecem a um regime intermitente, encontram-se as matas 

de galerias acompanhando a região marginal. Na borda leste do Batólito encontra-se 

a floresta estacional semidecidual, bastante afetada pela atividade antrópica. 

Nas áreas mais elevadas do Batólito Pelotas é comum a ocorrência de solos 

com horizontes subsuperficiais escurecidos pela presença da matéria orgânica, cuja 

morfologia é similar ao horizonte sômbrico, descrito nos sistemas de classificação da 

Soil Taxonomy e da FAO. A presença deste horizonte foi observada em Argissolos 

Bruno-Acinzentados, Luvissolos Háplicos e Neossolos Regolíticos. A posição e 

morfologia destes horizontes coincidem com os horizontes A2, AB, BA, topo do 

horizonte B ou ainda AC/CR no caso dos Neossolos. 

A definição de horizonte sômbrico presente nos sistemas de classificação de 

solos da Soil Taxonomy (USDA, 1999; 2010) e da FAO (WRB, 2006) foi originada a 

partir da concepção proposta por Sys et al. (1961), que relacionam a gênese deste 

horizonte com a iluviação de compostos orgânicos não associados ao alumínio. Esta 

definição foi incorporada na primeira edição da Soil Taxonomy, em 1975, sendo 

mantida em edições posteriores. Apesar de constituir horizonte diagnóstico, a 
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gênese do horizonte sômbrico tem sido pouco estudada em nível mundial. Embora a 

maioria dos autores concorde com a origem iluvial do húmus presente no horizonte 

sômbrico, sua gênese permanece pouco compreendida, o que tem motivado 

estudos recentes para entender os mecanismos de incorporação da matéria 

orgânica em profundidade. A identificação de horizontes sômbricos em diferentes 

classes de solo tem sido feitas muito mais com base na morfologia, posição no perfil 

e continuidade na paisagem do que fundamentada nos processos envolvidos com a 

sua gênese. 

Neste contexto, a problemática em relação à origem dos horizontes similares 

ao sômbrico na região do Batólito Pelotas prende-se às seguintes questões: 1) trata-

se de horizontes formados por iluviação de compostos organo-metálicos em 

processo semelhante à podzolização. A ausência do horizonte eluvial E acima dos 

sômbricos deixa dúvidas quanto a esta hipótese; 2) Podem ser horizontes 

enterrados, devido a eventos de transporte e deposição de material externo ao perfil, 

o que estaria relacionado a descontinuidades litológicas em sua gênese; 3) Os 

horizontes similares ao sômbrico podem ser relictos de uma espessa acumulação de 

matéria orgânica. Em decorrência das recentes mudanças climáticas, houve 

variações nas características do material orgânico, tornando o horizonte superficial 

mais claro do que os subsuperficiais remanescentes de outra condição climática. 4) 

Não se trata de húmus associado ao sódio, uma vez que os solos não apresentam 

quantidades significativas de sódio, o que poderia dispersar a argila e o húmus e 

posterior translocação para os horizontes subsuperficiais.  

 Nas áreas onde ocorrem os solos com horizontes similares ao sômbrico há 

muitas propriedades agrícolas familiares, muitas das quais são produtoras de fumo. 

Parte significativa desses solos e das pequenas propriedades localiza-se no 

município de Canguçu. Os solos com horizontes subsuperficiais escuros situados no 

Batólito Pelotas fazem parte de um contexto maior na região, sendo inseridos em 

áreas onde a maioria dos solos apresenta características de baixa fertilidade natural 

herdada do material originário, além do fato de muitos perfis apresentarem baixo 

grau de desenvolvimento, restringindo o aprofundamento do perfil e o 

estabelecimento de características físico-químicas favoráveis ao desenvolvimento 

das culturas. Além disso, muitas dessas áreas apresentam risco de degradação em 

virtude do relevo. 
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A temática tratada neste estudo está inserida no projeto de âmbito maior, 

submetido para o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD) entre a 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e a Universidade Federal de Viçosa 

(UFV), aprovado pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de 

nível Superior (CAPES). O projeto intitula-se ―Desenvolvimento da agricultura 

familiar na região Sul do Rio Grande do Sul‖, edital 01/2007. O projeto visa trabalhar 

com pequenos agricultores, promovendo a recuperação e conservação dos solos 

susceptíveis à erosão no Sul do RS, integrando o conhecimento científico e a 

realidade das populações locais, com vista à sustentabilidade dos sistemas 

agrícolas. 

Este trabalho objetiva descrever a ocorrência de solos com horizontes 

morfologicamente similares ao sômbrico e investigar possíveis mecanismos de 

translocação de matéria orgânica nestes horizontes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 – Caracterização da área de estudo 
 

2.1.1 – Geologia 

Os batólitos são corpos espessos de rochas intrusivas, geralmente 

graníticas, de textura média a grossa e, convencionalmente, apresentam uma área 

superior a 100 km2. São originados a partir de injeções magmáticas a grandes 

profundidades, onde o resfriamento do magma e a cristalização são lentos. Graças à 

erosão podem ser observados à superfície. Constituem corpos intrusivos 

discordantes, ou seja, que cortam a estrutura das rochas encaixantes, sendo 

comumente encontrados nos núcleos de cinturões de montanhas tectonicamente 

deformados (SZABÓ et al., 2000; WESTHEIMER, 2006). 

O Batólito Pelotas corresponde à porção Leste do Escudo Sul-rio-grandense, 

que está localizado no Centro-Sul do Rio Grande do Sul. O Escudo Sul-rio-

grandense abrange uma área aproximada de 65.000 km2 e representa o 

embasamento cristalino. Possui as rochas mais antigas, com idades variáveis desde 

o período Cambriano (cerca de 542 milhões de anos) até provavelmente o Arqueano 

(mais de 2500 milhões de anos). O Escudo Sul-rio-grandense constitui a parte 

meridional da Província da Mantiqueira, cuja origem está vinculada ao ciclo 

orogênico Brasiliano. Este ciclo é caracterizado por uma série de choques entre 

massas continentais há cerca de 650 a 450 milhões de anos, onde a atividade 

tectônica no planeta Terra era muito intensa, moldando muitas das áreas 

continentais hoje existentes (CHEMALE Jr., 2000; HOLZ, 2003).  

Somente no Rio Grande do Sul, o Batólito Pelotas possui uma extensão 

aproximada de 370 km e largura variável entre 70 e 110 km, abrangendo uma área 

de cerca de 23.000 km2. Também são encontrados afloramentos em Santa Catarina 
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e no Uruguai (PHILIPP e MACHADO, 2002; PHILIPP et al., 2000). No RS, o Batólito 

Pelotas limita-se ao Norte com os sedimentos da Bacia do Paraná, a Leste com os 

sedimentos da Planície Costeira e a oeste com as rochas metamórficas das Zonas 

de Cisalhamento Dorsal do Canguçu e Passo do Marinheiro (Figura 1). A área 

destacada em vermelho delimita a região do Batólito onde os perfis foram coletados. 

Geologicamente a área do Batólito Pelotas é muito complexa, assim como o 

restante do embasamento cristalino. Esta unidade geotectônica é definida por 

Fragoso Cesar et al. (1986) como um complexo de rochas plutônicas multi-intrusivas 

e polifásicas resultantes de uma longa evolução geológica, marcado por colisões 

continentais, ciclos magmáticos, eventos de subducção e retrabalhamentos crustais. 

  A atuação dos referidos eventos tectônicos resultou na divisão do Batólito 

Pelotas em seis diferentes unidades estratigráficas, denominadas suítes1, as quais 

foram individualizadas com base no acervo de dados estruturais, químicos, 

geocronológicos, relações de campo e mapas geológicos disponíveis. O Batólito 

Pelotas é composto pelas seguintes suítes (SI): Pinheiro Machado (SIPM), Erval 

(SIE), Viamão (SIV), Encruzilhada do Sul (SIES), Cordilheira (SGC) e Dom Feliciano 

(SGDF), descritas posteriormente (Figura 1). A caracterização das suítes do Batólito 

Pelotas está fundamentada nos trabalhos de Philipp (1998), Philipp et al. (2000; 

2002 e 2003), Philipp e Machado (2001; 2005) e Zanon (2005), os quais 

representam vários anos de pesquisa geológica nesta região. 

A Suíte Intrusiva Pinheiro Machado compreende as litologias graníticas mais 

antigas da região Leste do Escudo, estendendo-se em uma faixa alongada na 

direção NE-SW na porção central do Batólito Pelotas, perfazendo cerca de 30% da 

sua área. É constituída por granitóides de composição granodiorítica a 

monzogranítica, com tonalitos, dioritos e quartzo-dioritos subordinados. Estes são 

cortados por rochas das Suítes Viamão, Cordilheira e Dom Feliciano, ocorrendo 

como xenólitos nas rochas das Suítes Erval e Viamão. São rochas de cor cinza, 

textura equigranular hipidiomórfica média a grossa. Os principais minerais são o 

plagioclásio (de cor branca), o quartzo e a biotita e possui como minerais acessórios 

a apatita, zircão, alanita, titanita e minerais opacos.  

 

                                                 
1
 Suíte: a) conjunto de rochas ígneas aparentemente co-magmáticas; b) coleção de rochas de uma 

área, geralmente representando rochas ígneas relacionadas. Basicamente é uma classificação 
química. 
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Figura 1 - Mapa geológico do Batólito Pelotas (PHILIPP et al., 2003). 
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As melhores exposições graníticas da SIPM encontram-se entre os 

municípios de Canguçu e Morro Redondo, na localidade do Monte Bonito (município 

de Pelotas) e nos arredores da cidade de Pinheiro Machado em cortes da BR-392 e 

BR-293, assim como no leito dos arroios Pelotas e da Solidão e do rio Piratini. 

A Suíte Erval ocorre no extremo Sul do Batólito Pelotas e perfaz cerca de 

20% da sua área, apresentando uma forma alongada no sentido NE-SW. Engloba 

maciços graníticos aflorantes nos municípios de Erval, Arroio Grande, Capão do 

Leão, Pedro Osório, Basílio e Pedras Altas, estendendo-se para o Uruguai. Suas 

litologias são mais potássicas e mais homogêneas em comparação à SIPM, 

predominando monzogranitos com sienogranitos subordinados. Suas litologias são 

cortadas por corpos graníticos das Suítes Viamão, Cordilheira e Dom Feliciano. São 

rochas de cor cinza-clara, constituídas por plagioclásio, feldspato potássico 

esbranquiçado a rosado, quartzo e biotita.  

Na Suíte Viamão predominam granitos de composição monzograníticas com 

textura porfirítica a inequigranular, com granodioritos e sienogranitos subordinados. 

As melhores exposições podem ser encontradas nos arredores da cidade de 

Viamão. Suas litologias ocorrem dispostas em toda a extensão do Batólito Pelotas, 

onde perfaz cerca de 15% da área. Apresenta corpos graníticos com dimensões 

entre 25 e 40 km de extensão por 5 a 15 km de largura em formas alongadas na 

direção NE-SW. A mineralogia é composta principalmente por megacristais de 

feldspato potássico acompanhado de biotita. Parte significativa da litologia da SIV 

apresenta ocorrência de rochas dioríticas e enclaves máficos, além de xenólitos de 

ortognaisses e metagranitóides. 

Já a Suíte Encruzilhada do Sul ocorre na porção Noroeste do Batólito e 

perfaz cerca de 10% da sua área. Caracteriza-se por uma variedade de rochas que 

variam desde monzogranitos até álcali-feldspato-granítica, compostos por feldspato 

potássico, plagioclásio, quartzo e biotita, tendo como minerais opacos, zircão, 

anfibólio e apatita como acessórios. Predominam granitos de textura porfirítica a 

inequigranular grossa, com cores acinzentadas, róseo acinzentadas e alaranjadas.  

Os granitos da Suíte Granítica Cordilheira são restritos a extremidade Oeste 

do Batólito Pelotas, ocupando 5% da área exposta. A composição litológica varia de 

sienogranitos a monzogranitos com granodioritos subordinados, com mineralogia 

aluminosa apresentando muscovita, biotita (granito a duas micas), turmalina, 

granada, monazita, zircão e minerais opacos. São granitos brancos a cinzentos, com 
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pontuações escuras de biotita. Afloram extensamente desde a região de São 

Jerônimo até Pinheiro Machado. 

A Suíte Granítica Dom Feliciano é a mais jovem identificada no Batólito 

Pelotas. Os granitos da SGDF possuem coloração tipicamente rosada, 

eventualmente castanha clara e esbranquiçada, com predomínio de sienogranitos e 

álcali-feldspato-granitos, seguido de monzogranitos e contém associados enclaves 

máficos e xenólitos. Possuem uma mineralogia caracterizada por cristais de 

microclínio e cristais de quartzo. A presença de biotita é comum e os principais 

minerais acessórios são alanita, zircão, titanita, apatita e opacos. Atingem cerca de 

20% da área do Batólito Pelotas e a principal ocorrência localiza-se no extremo 

norte, embora ocorram em toda a extensão do Batólito. 

Além destes estudos, a geologia da área do Batólito Pelotas ainda pode ser 

encontrada no mapa geológico do Rio Grande do Sul, desenvolvido por CPRM 

(2006), cuja escala é 1:750.000.  

 

2.1.2 – Geomorfologia 

Conforme IBGE (1986), na área do Batólito Pelotas são encontradas duas 

unidades geomorfológicas: o Planalto Residual Canguçu-Caçapava do Sul e o 

Planalto Rebaixado Marginal. 

A unidade do Planalto Residual Canguçu-Caçapava do Sul corresponde aos 

relevos mais elevados, com cotas altimétricas em torno de 400 metros e ocupando 

uma extensão aproximada de 15.070 km2. Genericamente o relevo se apresenta 

dissecado em formas de colinas, ocorrendo também áreas de topo plano ou 

incipientemente dissecado, remanescente de antiga superfície de aplainamento.  

O Planalto Rebaixado Marginal é uma superfície dissecada, posicionada 

altimetricamente entre 100 e 200 metros, que isola os relevos elevados dos 

Planaltos Residuais Canguçu – Caçapava do Sul. Ocupa uma extensão aproximada 

de 31.672 km2. O relevo encontra-se bastante dissecado, configurando colinas, 

interflúvios tabulares e secundariamente cristas. A dissecação se processou 

indistintamente na área, não se observando predomínio de um tipo sobre o outro. 

Nas áreas onde os topos são planos, configurando interflúvios tabulares, encontram-

se pavimentos detríticos e afloramentos rochosos em forma de lajedos. 
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2.1.3 – Clima 

De modo geral o clima na região do Batólito Pelotas, assim como na maior 

parte do RS, é subtropical úmido do tipo Cfa, conforme a classificação de Köppen 

(MORENO, 1961). A variedade Cfa se caracteriza por apresentar chuvas durante 

todos os meses do ano e possuir a temperatura do mês mais quente superior a 22°C 

e a do mês mais frio superior a 3°C.  

Nas áreas mais elevadas do Batólito Pelotas predomina o clima temperado 

úmido, com invernos frios e verões amenos, enquanto nas menores altitudes o clima 

é subtropical. As precipitações anuais médias variam entre 1400 e 1600 mm anuais, 

com chuvas regulares durante o ano (MOTA, 1951).  

 

2.1.4 – Vegetação 

A vegetação dominante na área de estudo corresponde ao Bioma Pampa, 

que perfaz cerca de 2,07% da área dos biomas continentais no Brasil e 63% do 

território do RS, estendendo-se por uma área aproximada de 176.496 km2. Na 

conformação da área do Batólito Pelotas, o Bioma Pampa apresenta as seguintes 

tipologias: a floresta estacional semidecidual e as estepes (IBGE, 2004). 

A floresta estacional semidecidual está localizada na vertente leste do 

Escudo Sul-rio-grandense. Nessas áreas, o clima é classificado como úmido, com 

temperaturas médias nos meses de inverno abaixo de 15 graus, responsável pela 

estacionalidade fisiológica das plantas. Esta estacionalidade atinge os elementos 

arbóreos dominantes, induzindo-os ao repouso fisiológico, que resulta num 

percentual de árvores caducifólias (que perdem as folhas) entre 20 e 50% do 

conjunto florestal no outono e no inverno. A divisão dessa região em diferentes 

formações tem por base critérios altimétricos, predominando na região a floresta 

aluvial ao longo dos cursos d‘água, floresta das terras baixas – até 30 m e a floresta 

submontana – de 30 a 400 m. 

A vegetação de estepe ocorre na área subtropical brasileira, onde as plantas 

são submetidas a uma dupla condição de estacionalidade: uma pelo frio e outra pela 

seca. O termo estepe tem origem russa e sua adoção para os campos do Brasil 

meridional baseia-se na fisionomia da vegetação, homóloga à estepe da Zona 

Holártica, embora com florística diversa daquela. Seu centro é a Campanha Gaúcha, 

caracterizada por uma vegetação essencialmente campestre em que predominam 

as gramíneas, com a ocorrência de espécies lenhosas deciduais espinhosas. 
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Devido à mudança do clima seco e frio para um clima quente e chuvoso 

após a última glaciação, as estepes do Rio Grande do Sul vêm sofrendo um 

processo de substituição natural por formações florestais típicas das florestas 

estacionais decidual e ombrófila densa, apresentando as seguintes formações: 

arborizada, parque, e gramíneo-lenhosa (IBGE, 2004; FLORIANO, 2008). 

A estepe arborizada apresenta dois estratos distintos, sendo um arbóreo 

(com árvores espaçadas) e o outro herbáceo, localizada em área dominada por 

solos pouco desenvolvidos, como Neossolos Litólicos e afloramentos rochosos. 

A estepe parque (campos sujos) reveste as áreas de relevo dissecado e 

caracteriza-se por apresentar um estrato herbáceo constituído basicamente por 

gramíneas com algumas espécies arbóreas, grupos de árvores sob a forma de 

parque e matas de galeria ao longo dos cursos d‘água. 

Na estepe gramino-lenhosa (campos limpos) observa-se um tapete 

herbáceo com predomínio de gramíneas, onde encontra-se distribuído um regular 

número de plantas lenhosas, principalmente arbustos e árvores, ora isolados, ora 

sob a forma de capões, acompanhados ou não por florestas de galeria ao longo dos 

cursos d‘água. 

As formações campestres do Bioma Pampa são classificadas como estepe 

conforme a atual classificação da vegetação no Brasil feita pelo IBGE em 2004. 

Entretanto, anteriormente foi utilizado o termo savana pelo projeto Radambrasil 

(IBGE, 1986) para denominar grande parte dos campos do RS. Marchiori (2004) 

sugere a denominação simples de ―campos‖, já que a classificação dos campos do 

Rio Grande do Sul ainda está longe de um consenso. A polêmica encontra-se na 

homologia entre as vegetações estepe e savana. Segundo o autor, o uso dos termos 

estepe, savana e savana-estépica são inadequadas para as formações abertas do 

Rio Grande do Sul. A ausência de período seco pronunciado seria o principal motivo 

que inviabilizaria o termo savana no Estado e, conseqüentemente, o termo savana-

estépica, termos que separadamente identificam vegetações muito distintas. A 

inexistência de homologia vegetacional entre os campos do Estado e a vegetação 

típica da Patagônia (ambos classificados como estepe) tornaria insustentável o uso 

do termo estepe para classificar os campos do Estado.  
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2.1.5 – Solos 

Os solos predominantes no RS foram identificados por BRASIL (1973) em 

levantamento de reconhecimento, compondo unidades de mapeamento (UM) 

simples e compostas, designadas por denominações regionais. Na área do Batólito 

Pelotas, as principais unidades de mapeamento simples são: Camaquã (Ca), 

Matarazo (Ma), Bexigoso (Bx) e Pinheiro Machado (PM). As três unidades 

compostas são denominadas Associação Bexigoso-Pinheiro Machado (Bx-PM), 

Bexigoso-Camaquã-Pinheiro Machado (Bx-Ca-PM) e Pinheiro Machado-Afloramento 

de Rocha (PM-AR). Em relação à atual classificação brasileira de solos (EMBRAPA, 

2006), estas unidades de mapeamento foram atualizadas por Streck et al. (2008) e 

classificadas como Argissolo Vermelho-Amarelo (UM Camaquã e Matarazo), 

Luvissolo Háplico (UM Bexigoso) e Neossolo Regolítico (UM Pinheiro Machado). 

Os solos ocorrentes no Batólito Pelotas também foram mapeados por IBGE 

(1986) em levantamento de caráter exploratório, registrando a ocorrência 

significativa de Argissolos Vermelho-Amarelo Distróficos, apresentando textura 

média e argilosa, normalmente cascalhentos e comumente associados a Argissolos 

Bruno-Acinzentados Distróficos, especialmente nas regiões mais elevadas do 

Batólito. Nas áreas fortemente dissecadas são comuns os Neossolos Regolíticos 

e/ou Litólicos formando complexos com Cambissolo e Argissolo Vermelho-Amarelo.  

A caracterização dos solos de parte do Batólito Pelotas pertencente à Bacia 

da Lagoa Mirim também pode ser encontrada em uma série de levantamentos de 

solos de municípios da região Sul publicados pela Embrapa Clima Temperado, como 

por exemplo os de Cunha et al. (1996; 1997a; 1997b., 2005 e 2006).  

 

2.2 – Matéria orgânica do solo  
 

A matéria orgânica do solo (MOS) refere-se ao conjunto de resíduos animais 

e vegetais presentes no solo, incluindo resíduos frescos em vários estágios de 

decomposição, compostos humificados e materiais carbonizados associados ou não 

à fração mineral. Outra parte é composta por organismos vivos, como as raízes e os 

constituintes da fauna edáfica do solo. Muitas vezes, dependendo da finalidade do 

estudo, do preparo da amostra e da metodologia usada na determinação, o que se 

chama MOS compreende somente parte dos componentes citados (ROSCOE e 

MACHADO, 2002). Apresenta-se como um sistema complexo de substâncias, cuja 
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dinâmica é condicionada pela adição de resíduos orgânicos de diversas naturezas e 

suas transformações pela ação de vários fatores físicos, químicos e biológicos 

(STEVENSON, 1994; GUERRA et al., 2008).  

A MOS é composta por dois compartimentos: a) matéria orgânica viva, que 

engloba as raízes de plantas, macro e microrganismos que vivem no solo e; b) 

matéria orgânica não-viva, que engloba a fração leve ou particulada e o húmus 

(substâncias húmicas e não-húmicas), conforme ilustrado na figura 2. 

A matéria orgânica viva raramente ultrapassa 4% do carbono orgânico total 

(COT) do solo, mas apresenta um potencial de mineralização, sendo também 

importante no processo de transformação, imobilização e formação dos compostos 

orgânicos, como as substâncias húmicas. Esta fração da MOS responde 

rapidamente às mudanças no uso e manejo do solo, sendo controlada 

principalmente pela adição de resíduos, pelo clima e pelas propriedades físicas e 

químicas do solo (SILVA  e MENDONÇA, 2007).   

 

 

Figura 2 - Compartimentos da matéria orgânica do solo (adaptado de Silva e 
Mendonça, 2007). 
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Já a matéria orgânica não-viva contribui com aproximadamente 96% do 

carbono total do solo, sendo subdividida em fração leve e húmus. A fração leve é 

composta por resíduos vegetais em vários estágios de alteração, enquanto o húmus 

inclui substâncias húmicas e não-húmicas. As substâncias não-húmicas constituem 

ácidos orgânicos de baixo peso molecular e são compostos orgânicos bem 

definidos, como os carboidratos, proteínas, ácidos nucléicos, etc.  

As substâncias húmicas são os componentes mais estáveis, representando 

até 90% do carbono da MOS (Figura 2). É um grupo de compostos orgânicos de 

complexidade química e estrutural que são formadas a partir da condensação e 

polimerização que ocorrem durante a decomposição dos resíduos vegetais 

(humificação). Embora quimicamente parecidas, as substâncias húmicas podem ser 

diferenciadas pela cor, presença de grupos funcionais, massa molecular, grau de 

polimerização e composição elementar relacionada aos teores de C, O, H, N e S 

(STEVENSON, 1994; SILVA E MENDONÇA, 2007).   

A classificação das substâncias húmicas tem por base a solubilidade, 

diferenciando-se em três frações principais que podem ser fracionadas 

quimicamente: ácido fúlvico, ácido húmico e humina. Os ácidos fúlvicos são solúveis 

em qualquer faixa de pH e possuem menor peso molecular e maior quantidade de 

grupos funcionais carboxílicos e fenólicos por unidade de massa e maior acidez 

quando comparados às outras frações húmicas (SPOSITO, 1989). 

Conseqüentemente, são mais reativos e possuem maior mobilidade no perfil do solo. 

Os ácidos húmicos são insolúveis em meio ácido e caracterizam-se por 

apresentarem maior massa molar, maior teor de carbono e menor teor de oxigênio 

nos grupos funcionais. A humina é insolúvel nos meios ácido e alcalino, 

encontrando-se fortemente ligada à fração mineral do solo, além de possuir elevado 

conteúdo de carbono. 

Vários extratores são utilizados para fracionar as substâncias húmicas, 

sendo as soluções alcalinas (NaOH) as mais utilizadas. As soluções alcalinas 

extraem os ácidos fúlvicos e húmicos do solo, deixando a humina ligada à fração 

mineral. A acidificação do extrato alcalino resulta na precipitação dos ácidos 

húmicos, o que permite separá-los dos ácidos fúlvicos, que permanecem em solução 

(BENITES et al., 2003). É importante que o solvente utilizado promova a dispersão 

e/ou solubilização das substâncias húmicas, com o mínimo de alterações químicas. 
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As informações obtidas através do fracionamento químico das substâncias 

húmicas têm sido utilizadas nos últimos anos com ênfase nos estudos de gênese e 

classificação do solo contribuindo para melhor entendimento dos processos 

pedogenéticos que permeiam a formação de alguns horizontes diagnósticos e para a 

evolução do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (FONTANA et al., 2010).  

 

 

2.3 – Estabilidade de agregados 

 

A estabilidade de agregados refere-se à habilidade do solo em manter seu 

arranjo espacial dos sólidos e vazios quando expostos a diferentes perturbações 

(PORTUGAL, 2005).  

Os principais agentes de formação e estabilização dos agregados são a 

argila e a matéria orgânica. A argila torna-se importante para a estabilização dos 

agregados em virtude de sua pequena superfície específica e da presença de 

cargas negativas permanentes. Já a matéria orgânica age como condicionador do 

solo mediante sua estrutura complexa e longas cadeias de carbono, agregando as 

partículas minerais (DUFRANC et al., 2004). 

A teoria da hierarquia de agregação foi proposta por Tisdall e Oades (1982) 

para explicar a formação dos agregados em solos onde a matéria orgânica 

caracteriza-se como principal agente de estabilização. Segundo estes autores, as 

partículas primárias livres e agregados do tamanho silte são unidos por agentes 

ligantes persistentes, formando os microagregados (< 0,25 mm). Os agentes ligantes 

persistentes compreendem a matéria orgânica humificada ou complexos com 

cátions polivalentes, óxidos e aluminossilicatos. Estes microagregados estáveis são 

unidos por agentes ligantes temporários (raízes ou hifas de fungos) e transientes 

(polissacarídeos derivados de microrganismos ou plantas) originando os 

macroagregados (> 0,25 mm).  

Assim, os microagregados são mais estáveis e muito pouco afetados pelo 

manejo do solo, enquanto a formação e estabilização dos macroagregados são 

influenciadas por fatores como clima, uso e manejo do solo (TISDALL e OADES, 

1982; CHRISTENSEN, 2001). 

Os mecanismos pelos quais as substâncias húmicas proporcionam maior 

estabilidade de agregados ao solo podem ser explicados pela formação de 
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complexos envolvendo as substâncias orgânicas e os argilominerais através de 

pontes de cátions adsorvidos na superfície das argilas (CANELLAS et al., 2008). Os 

grupos ácidos funcionais reativos distribuem-se pela macromolécula, de maneira 

que a ligação com cátions polivalentes possa ocorrer com diferentes partículas de 

argila simultaneamente, aumentando assim a agregação do solo. 

A dinâmica da agregação do solo é o resultado da interação entre diversos 

fatores, que incluem os aspectos ambientais e influências edáficas, como a textura e 

composição mineral, além do uso e manejo do solo (MENEZES, 2008). Para 

expressar o estado de agregação do solo e o tamanho dos agregados, são utilizados 

alguns parâmetros, como o Diâmetro Médio Geométrico (DMG) e o Diâmetro Médio 

Ponderado (DMP). O DMG representa uma estimativa do tamanho da classe de 

agregação de maior ocorrência. O DMP é tanto maior quanto maior for a 

percentagem de agregados grandes retido nas peneiras com malhas maiores 

(KEMPER & CHEPIL,1965). 

 

 

2.4 – Estudos isotópicos do carbono   

 

A matéria orgânica do solo também pode auxiliar na identificação do tipo de 

vegetação pretérita, principalmente através da composição isotópica do carbono e 

do nitrogênio, uma vez que os valores isotópicos não são modificados ao longo do 

tempo (CERLING et al., 1993). Um dos indicadores do tipo de vegetação existente 

ou que ocorreu em determinada área é o 13C, que varia em função do ciclo 

fotossintético utilizado para produzir carboidratos a partir de CO2 e água. 

As técnicas isotópicas constituem uma ferramenta importante no sentido de 

contornar a escassez de experimentos de longa duração e permitir a obtenção de 

parâmetros da MOS (ALVES et al., 2006), como por exemplo observar variações no 

material-fonte de carbono a longo prazo, documentando a troca de vegetação em 

solos modernos e paleossolos. 

Na natureza existem dois isótopos estáveis do C, que encontram-se em 

proporções estáveis nos mais diversos tipos de materiais orgânicos: o 12C e o 13C.  

Aproximadamente 98,89% do C total existente na natureza apresenta-se sob a 

forma de 12C e somente 1,11% na forma de 13C (BOUTTON, 1996). A composição 

isotópica refere-se à distribuição relativa dos isótopos de um determinado elemento, 
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geralmente expresso sob a razão do isótopo mais raro pelo isótopo mais comum 

(13C/12C).  

A discriminação 13C/12C é determinada em relação a um padrão 

internacional para o carbono. Este padrão corresponde a uma rocha calcárea 

dolomítica (Belemnita) encontrada na formação geológica denominada de Pee Dee 

Belemnite (PDB), na Carolina do Norte, EUA (PESSENDA et al., 1998; ALVES et al., 

2006, FERNANDES et al., 2007; URQUIAGA et al., 2008). A relação molar de 

13C/12C dessa rocha corresponde a 0,01124 e os desvios da proporção 13C/12C  em 

relação ao padrão são representados pelo símbolo ― ‖ (letra grega delta minúsculo). 

Como são valores muito pequenos, convencionou-se expressá-los em partes por mil 

(%o). 

A discriminação isotópica do CO2 pelas plantas durante o processo de 

fotossíntese está relacionada com as propriedades bioquímicas das enzimas 

primárias que fixam carbono e ao processo de difusão que controla a entrada de 

CO2 às folhas (FARQUHAR et al., 1989). A extensão dessa discriminação é variável 

pela existência de três tipos diferentes de ciclos fotossintéticos (C3, C4 e CAM, 

metabolismo do ácido crassuláceo) entre as plantas terrestres, cada uma com seu 

próprio processo de discriminação. 

Cerca de 85% de todas as espécies de plantas da superfície terrestre 

possuem o ciclo fotossintético C3 (baixa razão 13C/12C) e essas espécies são 

dominantes na maioria dos ecossistemas das regiões boreais aos trópicos. As 

plantas C3 têm valores de 13C entre -32 a -22 %o, com média de aproximadamente 

-27%o.  As plantas do tipo C4 (alta razão 13C/12C) são representadas por gramíneas 

de origem tropical e subtropical, compreendendo cerca de 5% de todas as espécies 

de plantas. As plantas C4 apresentam valores de 13C entre -17 a -9 %o, com média 

de -13%o. Assim, os intervalos de valores entre espécies C3 e C4 não se superpõem 

e os dois grupos podem diferir em até cerca de -14 %o. O ciclo fotossintético CAM é 

encontrado em aproximadamente 10% das plantas e é dominante em ecossistemas 

de deserto. Apresentam valores de 13C no intervalo de -28 a -10 %o, dependendo 

das condições ambientais (BOUTTON, 1991, 1996; GOUVEIA et al., 1997; 

BOUTTON et al., 1997; PESSENDA et al., 1998).  
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2.5 – Dinâmica campo-floresta no Sul do Brasil 

 

Nos últimos milhares de anos, a Terra passou por diversas oscilações 

climáticas, ligados aos ciclos glaciais e inter-glaciais, que caracterizam o período 

Quaternário. Em contraste com as regiões temperadas, que sofreram a influência 

direta dos glaciares, nas regiões tropicais e subtropicais o clima alternou entre semi-

árido (ou semi-úmido), nos períodos glaciais, e úmido, nos inter-glaciais. Com isso, 

aconteceram a cada oscilação, mudanças na extensão da cobertura vegetal na 

região tropical. Nos períodos semi-áridos, a vegetação de campos se expandia e, 

em contrapartida, as florestas se retraíam para áreas mais úmidas como nas 

encostas e vales (refúgios). Nos períodos úmidos acontecia o contrário e, assim, 

sucessivamente (SILVA, 2009). Os campos do Sul do Brasil, conforme Ab‘Sáber 

(2003), constituem relictos desses climas pretéritos semi-úmidos e/ou semi-áridos, 

que dominaram boa parte do território brasileiro durante as glaciações do 

Quaternário. 

Recentemente, a evolução da dinâmica campo-floresta e a reconstrução da 

vegetação em tempos pretéritos no Sul do Brasil tem sido estudada a partir da 

análise e interpretação do pólen e de carvão, além dos estudos isotópicos do 

carbono. Uma descrição sobre a dinâmica vegetacional em virtude de alterações 

climáticas ocorridas no final do período Quaternário é descrita nos trabalhos de 

Behling et al. (2004, 2007, 2009) e Overbeck et al. (2009). Em síntese, a região Sul 

do Brasil esteve naturalmente coberta por campos durante todo o período glacial sob 

condições de clima frio e seco. Este cenário perdurou também durante o Holoceno, 

sob condições quentes e secas. Uma mudança no clima para condições mais 

úmidas é indicada a partir da expansão inicial das matas de galeria após 5000 anos 

AP (Holoceno Superior) e o auge da expansão das florestas sobre os campos 

ocorreu após 1550 anos AP, favorecido pelas condições climáticas úmidas. 

Em relação à presença dos campos durante o Quaternário nas regiões Sul e 

Sudeste do Brasil, Behling (2002) conclui que a expansão das florestas (araucárias) 

teve início há cerca de 3000 anos AP, indicando a presença de um clima mais úmido 

do que o observado para o início do Holoceno Inferior e Médio. Uma expansão 

bastante pronunciada destas florestas sobre os campos ocorreu a partir de 1000 

anos AP nos Estados do RS e SC e nos últimos 1500 anos no PR. O Holoceno 
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Superior é caracterizado por um aumento na quantidade de precipitações e sem 

períodos de seca, similar ao clima atual das terras altas do Sul do Brasil. 

Recentemente, Dümig et al. (2008a) aplicaram técnicas isotópicas para 

caracterizar plantas C3 e C4 na região serrana do RS, bem como a composição 

isotópica de diferentes solos. Os resultados indicaram claramente que as pastagens 

atuais constituem relictos, pelo menos a partir do Holoceno Inferior e Médio (6000 a 

8000 anos AP), não sendo resultado de desmatamentos recentes. 

 

2.6 – O processo de podzolização e o horizonte espódico 

 

Um exemplo clássico da importância da matéria orgânica na gênese do solo 

é o processo de podzolização. A podzolização consiste na translocação e deposição 

de compostos envolvendo material orgânico e alumínio, originando o horizonte 

espódico Bh (iluviação de matéria orgânica) ou ainda o horizonte Bhs (iluviação de 

complexos de matéria orgânica-alumínio com ou sem ferro) (EVANS, 1980; BUOL et 

al., 2002). 

A maioria dos estudos relacionados ao processo de podzolização são 

provenientes do hemisfério Norte, sobretudo em zonas sob florestas boreais e clima 

frio e úmido, como o Norte da Europa, Rússia, Canadá e Estados Unidos sendo 

escassos os estudos em zonas de clima tropical (McKEAGUE et al., 1983; 

LUNDSTRÖM et al., 2000). 

No Brasil, a ocorrência de solos onde ocorre o processo de podzolização é 

pequena e por isso há poucos estudos sobre este tema, o que dificulta a adequação 

de critérios analíticos para a definição de horizonte espódico. Alguns trabalhos 

relacionam a ocorrência de Espodossolos e solos afins aos ambientes de restinga 

da costa litorânea (GOMES et al., 1998, GOMES et al., 2007; COELHO et al., 2010), 

à Formação Barreiras (OLIVEIRA et al., 2010), Pantanal (CORRÊA et al., 1999), 

Amazônia (MAFRA et al., 2002) e sobre granitos, quartzitos e gnaisses dos campos 

de altitude da região Sudeste (BENITES et al., 2001; DIAS et al., 2003). Geralmente, 

estes solos estão associados a condições de umidade elevada, sendo comuns em 

relevos planos e suave ondulados, podendo ainda ser encontrados em ambientes 

altimontanos (EMBRAPA, 2006). 

Os solos originados sob o processo de podzolização possuem uma 

morfologia bastante particular, onde na maioria das vezes, as feições morfológicas 
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são fáceis de perceberem no campo. A seqüência típica de horizontes é A-E-Bh ou 

Bhs, sendo muito comum a presença do horizonte álbico e a textura arenosa em 

todo o perfil. 

Lundström et al. (2000) destacam que a podzolização envolve mecanismos 

de complexação, adsorção, precipitação e degradação microbiana, sendo que estes 

processos podem ocorrer simultaneamente. A podzolização é favorecida em solos 

com textura mais arenosa, havendo mais de uma explicação para o processo de 

migração e imobilização do material podzolizado no horizonte B.  

Diferentes teorias têm sido desenvolvidas para explicar o processo de 

podzolização (van BREEMEN e BUURMAN, 2002; BUURMAN e JONGMANS, 

2002), destacando-se a teoria dos fulvatos, a teoria da alofana e a teoria dos ácidos 

orgânicos de baixa massa molecular. 

A teoria dos fulvatos envolve reações de adsorção/precipitação e foi descrita 

por Petersen em 1976 (apud van BREEMEN e BUURMAN, 2002). Postula que os 

ácidos fúlvicos no horizonte superficial dissolvem ferro e alumínio de minerais 

primários e secundários, formando então os complexos argilo-húmicos (fulvatos), 

solúveis, que migram, precipitando quando ocorre a saturação, deixando um 

horizonte álbico (eluvial). A acumulação de complexos argilo-húmicos ocorreria até 

atingir uma determinada relação C/metal, causando a precipitação do complexo e 

originando um horizonte espódico (LUNDSTRÖM et al., 2000). McKEAGUE et al. 

(1971) trabalharam com complexos argilo-húmicos sintetizados em condições de 

laboratório e verificaram valores de relação carbono/metal igual a 5 para complexos 

orgânicos com ferro e para carbono/alumínio uma relação pouco mais elevada. 

Dentre as substâncias húmicas, os ácidos fúlvicos são os que apresentam o 

menor peso molecular e a maior densidade de grupos carboxílicos. Assim, revelam 

maior solubilidade e polaridade em relação aos ácidos húmicos, conferindo aos 

ácidos fúlvicos maior mobilidade no solo (MOODY, 2006; SILVA e MENDONÇA, 

2007). Para van Breemen e Buurman (2002), a podzolização altera profundamente 

os minerais, tanto primários como secundários, havendo enriquecimento relativo de 

minerais mais resistentes ao intemperismo (quartzo, zircônio e anatásio, dentre 

outros), enquanto os minerais mais suscetíveis são intemperizados e desaparecem 

do sistema. 

Já a teoria da alofana, descrita por Andersen et al. (1982) e Farmer et al. 

(1980) e citados por van Breemen e Buurman (2002), considera que o ferro e o 
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alumínio são eluviados para o horizonte B como silicatos positivamente carregados, 

onde precipitam como alofanas e imogolita, através de um aumento no pH. Após 

isto, o material orgânico iluvial pode precipitar na alofana causando um 

enriquecimento secundário no horizonte B. 

A teoria dos ácidos orgânicos de baixo peso molecular, ou teoria da 

biodegradação considera que estes ácidos são os responsáveis pelo transporte de 

ferro e alumínio para o horizonte subsuperficial, sendo a precipitação do ferro e do 

alumínio ocasionada por quebra microbiológica do agente transportador 

(LUNDSTRÖM et al., 2000; van BREEMEN e BUURMAN, 2002). 

Os Espodossolos reconhecidos nos levantamentos de solos realizados no 

Brasil eram reconhecidos pelas suas características morfológicas, teores de carbono 

e Fe extraído pelo ataque sulfúrico (OLIVEIRA, 2007). Além da morfologia, o Soil 

Taxonomy e a FAO empregam critérios químicos mais amplos como indicadores de 

horizontes espódicos, sendo estes ainda não implementados pela classificação 

brasileira de solos (EMBRAPA, 2006). Dentre eles, destacam-se a densidade ótica 

do extrato de oxalato de amônio e extrações de Fe e Al por pirofosfato de sódio, 

oxalato de amônio e ditionito, valores de pH e ocorrência de materiais espódicos. 

A definição de materiais espódicos (spodic materials) é dada pela Soil 

Taxonomy (USDA, 2010) como materiais minerais do solo que não possuem todas 

as propriedades de um horizonte argilic ou kandic. Constituem materiais amorfos 

ativos iluviados e que são compostos por matéria orgânica e alumínio, com ou sem 

ferro. Os materiais espódicos são caracterizados por apresentar uma densidade 

ótica do extrato de oxalato de amônio (DOEO) ≥ 0,25, sendo normalmente o dobro 

em relação ao horizonte eluvial sobrejacente. Além disso, apresentam percentagens 

de Al +1/2 Fe (extraídos por oxalato de amônio) totalizando 0,50 ou mais. 

 

 

2.7 – Horizonte sômbrico 

 

O escurecimento do solo em subsuperfície causado pela presença da 

matéria orgânica pode caracterizar um horizonte diagnóstico denominado de 

sômbrico pelos sistemas de classificação de solos do Soil Taxonomy (USDA, 1999, 

2010) e da FAO (WRB, 2006). 
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Derivado do termo francês sombre (escuro), o horizonte sômbrico 

originalmente foi reconhecido por pedólogos belgas que trabalharam no Centro-Sul 

da África em países como Rwanda, Congo e Burundi (FRANKART et al., 1974; 

FRANKART, 1983; SMITH, 1986), sendo também encontrado em algumas regiões 

da América do Sul (BEINROTH et al., 1996; FAIVRE, 1990) e no Sul da Índia 

(CANER et al., 2003).  

Estes horizontes podem ser encontrados em vários tipos de solos, como 

Ultisols, Alfisols, Oxisols e mais raramente em Inceptisols (FRANKART, 1983), 

podendo coincidir com os horizontes B incipiente (Bi), B textural (Bt), B latossólico 

(Bw) ou ainda B nítico (WRB, 2006). São típicos de regiões intertropicais frias e 

montanhosas, com altitudes variáveis entre 1500 e 2800 metros acima do nível do 

mar, desde relevos planos a ondulados e com profundidades variáveis (ESWARAN, 

1986). 

A proposta original sobre a gênese do horizonte sômbrico foi feita por Sys et 

al. (1961), em trabalho de levantamento de solos do Congo. Estes autores definiram 

o horizonte sômbrico como iluvial, originado por acumulação de matéria orgânica, de 

coloração preta, cinzento escura ou bruno acinzentada escura, ocorrente abaixo de 

um ―B2c‖ (B2 consistente) ou um ―B2s‖ (B2 estrutural) em solos cauliníticos de áreas 

bastante elevadas. Esta proposta da iluviação de compostos orgânicos na definição 

do horizonte sômbrico foi mantida pela Soil Taxonomy e pela FAO. 

As concepções de horizonte sômbrico descritas nos sistemas de 

classificação do Soil Taxonomy (USDA, 1999; 2010) e da FAO (WRB, 2006) são 

resumidas na tabela 1. Segundo estes sistemas de classificação, trata-se de um 

horizonte mineral subsuperficial escuro, com presença de húmus iluvial não 

associado ao alumínio, como no horizonte B espódico, nem com a dispersão pelo 

sódio, como no horizonte nátrico. Entretanto, é diferenciado do horizonte B espódico 

por possuir baixa CTC na fração argila e difere do horizonte nátrico por apresentar 

baixa saturação por bases (< 50%) em virtude da forte lixiviação. Apresenta valores 

e cromas baixos e normalmente, mas não necessariamente, teores mais elevados 

de matéria orgânica em relação ao horizonte sobrejacente. O horizonte sômbrico é 

originado sob condições de boa drenagem, com espessura mínima de 15 cm (WRB, 

2006) e não é subjacente a um horizonte álbico. É típico de regiões úmidas de altos 

platôs e montanhas em regiões tropicais e subtropicais, sendo freqüentemente 

confundido com o horizonte A enterrado. Desse pode ser distinguido por 
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acompanhamento das variações laterais, ou seja, pelo horizonte enterrado não se 

apresentar muito contínuo e pela ocorrência localizada, ou por análises em secções 

delgadas, onde a matéria orgânica aparece mais concentrada sobre os agregados 

do que uniformemente dispersa na matriz. 

 
Tabela 1 - Resumo das características do horizonte sômbrico segundo os sistemas 
do Soil Taxonomy e da FAO. 
 

Característica Soil Taxonomy FAO 

Cor valor e/ou croma inferiores ao do 
horizonte sobrejacente 

valor e/ou croma inferiores ao do 
horizonte sobrejacente 

 
MO 

comumente superior (não 
necessariamente) ao do horizonte 
sobrejacente 

maior que o do horizonte sobrejacente 
ou na forma de revestimentos 

Na% baixa baixa 

V% baixa < 50 

CTC (argila) baixa baixa 

Horizonte E ausente ausente 

Espessura - 15 cm ou mais 

Horizontes 
associados 

argilic, kandic, cambic ou oxic argic, cambic, ferralic ou nitic 

 

Eswaran (1986) propôs os seguintes requisitos para o enquadramento de 

um horizonte como sômbrico: a) Possuir valor e croma inferiores a 4 na cor úmida, 

valor inferior a 5,5 na cor seca, além de valor e croma de pelo menos uma unidade 

mais escura em relação ao horizonte sobrejacente; b) 0,6% de carbono orgânico e 

um aumento absoluto de 0,2% ou mais no horizonte sômbrico e; c) Possuir no 

mínimo 25 cm de espessura ou no mínimo 10 cm de espessura quando houver 

contato lítico dentro de 50 cm da superfície do solo. 

Na primeira edição do SiBCS (EMBRAPA, 1999) havia o Cambissolo 

Húmico Alumínico sômbrico (com horizonte subsuperficial de cor mais escurecida 

que o horizonte sobrejacente mas que não reúne as propriedades de um horizonte B 

espódico), que não permaneceu na segunda edição (EMBRAPA, 2006) 

Apesar do horizonte sômbrico constituir um horizonte diagnóstico para 

enquadramento dos solos a nível de grande grupo nos sistemas de classificação de 

solos da Soil Taxonomy e da FAO, a gênese destes horizontes ainda é pouco 

compreendida. Em relação à origem iluvial do húmus do horizonte sômbrico há 

concordância entre a maioria dos autores, porém, há muitas dúvidas sobre os 

mecanismos responsáveis pela sua gênese (FRANKART, 1983; SMITH, 1986; 

MUTWEWINGABO, 1989; CANER et al., 2003; ALMEIDA et al., 2009).  
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Uma vez que as condições para que ocorra a iluviação e/ou incorporação da 

matéria orgânica em profundidade são pouco conhecidas, o requisito da ausência de 

alumínio associado ao húmus também tem sido usado como uma tentativa para 

diferenciá-lo do horizonte espódico (ALMEIDA et al., 2009). De qualquer forma, a 

possibilidade de que o húmus migre por mecanismo similar à podzolização também 

precisa ser considerada, já que as diferenças entre os horizontes espódico e o 

sômbrico não estão claramente estabelecidas. 

Outra tentativa para diferenciar os estes horizontes consta em WRB (2006), 

onde o horizonte espódico pode ser diferenciado do sômbrico por possuir elevada 

CTC na fração argila, assim como pela mineralogia: a caulinita tende a predominar 

nos horizontes sômbricos, enquanto na fração argila dos horizontes espódicos são 

comuns vermiculitas e cloritas com Al nas entrecamadas.  

Faivre (1990) propôs um mecanismo alternativo para a gênese do horizonte 

sômbrico em solos da cordilheira andina da Colômbia, atribuindo a origem deste 

horizonte à migração e precipitação de compostos argilo-húmicos. Estudos 

micromorfológicos indicaram a possibilidade de translocação do húmus em 

associação com os argilominerais, originando revestimentos escuros nos agregados 

(organo-ferri-argilãs). 

Hendershot (1984) realizou estudo de solos de áreas elevadas e de vales na 

península do Labrador, no Canadá. Em altitudes variáveis entre 195 até 855 metros, 

vegetação típica de tundra e clima frio o autor classificou parte dos solos como 

Orthic Sombric Brunisol conforme o Sistema Canadense de Classificação de solos e 

como Entisols segundo a Soil Taxonomy. Constituem solos bastante arenosos, 

ácidos e com baixa CTC. A translocação de ferro e alumínio na forma de complexos 

argilo-húmicos e a formação de subhorizontes A ricos em matéria orgânica são os 

processos pedogenéticos dominantes. A pouca espessura do horizonte B e ausência 

de horizonte eluvial, segundo o autor, descartam a classificação como Espodossolo. 

Caner et al. (2003) utilizaram ferramentas que possibilitaram determinar a 

abundância natural de 13C nos horizontes de quatro perfis de solos, permitindo 

identificar as variações no tipo de vegetação em períodos longos. Os perfis estão 

situados nas áreas com altitudes entre 2000 e 2400 metros acima do nível do mar, 

em uma área de geologia pré-cambriana ao Sul da Índia.  

Segundo a observação destes autores, a presença de um horizonte 

sômbrico deve-se a uma seqüência de eventos relacionados a variações na 
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vegetação, associada com as mudanças climáticas ocorridas no Pleistoceno, sendo 

estes horizontes o legado de um espesso acúmulo de matéria orgânica ocorrida na 

superfície do solo atribuído a plantas do ciclo fotossintético C4 (gramíneas) durante 

um período mais seco. Esta vegetação foi posteriormente substituída por plantas de 

ciclo fotossintético C3 (floresta) após a passagem para um clima mais úmido, o que 

promoveu a redução da tonalidade escura do húmus nos horizontes superficiais.  

Dümig et al. (2008b) observaram uma relação inversa entre o índice 

melânico e o 13C, de modo que o aumento de 13C em profundidade é acompanhado 

por uma diminuição nos índices melânicos. Esta redução da tonalidade escura em 

superfície foi observada em solos da região serrana do RS, como reflexo da 

substituição dos campos por uma vegetação florestal. Solos de áreas onde ocorreu 

a modificação no tipo de vegetação podem perder os ácidos húmicos tipo A de 

Kumada (responsáveis pela característica melânica), e conseqüentemente a 

coloração preta em períodos relativamente curtos (Dümig et al., 2008b). 

Velasco-Molina et al. (2010) realizaram o fracionamento químico e 

quantificaram os teores de carbono em Acrisols localizados em Santa Catarina, 

concluindo que o acúmulo de C nos horizontes sômbricos não está relacionado com 

a podzolização ou processos similares de translocação. Os percentuais de carbono 

recalcitrante são significativos e as hipóteses para a formação destes horizontes 

relacionam-se a mudanças no uso do solo, diferenças a curtas distâncias nas 

condições de aporte de MO e contribuição das queimadas.  

Lunardi Neto (2010), também em solos de Santa Catarina, constatou a 

presença de iluviação de matéria orgânica em solos com horizontes similares ao 

sômbrico, sustentada pelas relações obtidas através do fracionamento das 

substâncias húmicas. 

No Brasil, a ocorrência de horizontes com morfologia similar à do sômbrico 

já era postulada por Klamt na década de 1980, em viagem de reconhecimento de 

solos da região Sul do Brasil (ALMEIDA et al., 2009), descartando-se a possibilidade 

de horizonte A enterrado devido a ocorrência deste horizonte em várias posições na 

paisagem. 

A presença de horizontes subsuperficiais escuros com morfologia similar à 

dos horizontes sômbricos em solos da região Sul do Brasil também foi constatada 

por Oenning (2001) na antiga classe dos Podzólico Bruno-Acinzentados, 

descartando a possibilidade de enquadramento como horizonte sômbrico devido a 
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translocação de complexos organo-metálicos, não sendo compativel com a definição 

de horizonte sômbrico proposta na Soil Taxonomy.  

Em Santa Catarina, estes horizontes foram encontrados em Argissolos 

ocorrentes sob condições de baixa altitude (CARARO e ALMEIDA, 1996; ALMEIDA 

et al., 2009). A ocorrência de solos com horizontes similares ao sômbrico também é 

comum nas áreas de maior altitude do Batólito Pelotas (acima de 300m), 

notadamente em municípios como Canguçu e Pelotas (Figura 3), São Lourenço do 

Sul e Encruzilhada do Sul (CUNHA et al., 2005, 2006). Nestes solos, os horizontes 

escuros são coincidentes tanto com os subhorizontes A, como os intermediários, 

quanto com o topo do horizonte B. 

Silveira (2006) revela problemas de enquadramento na atual classificação 

brasileira de solos não somente para estes perfis, mas como para uma parte 

significativa dos solos da região, denotando uma gênese muito complexa devido a 

diversidade no material de origem. O autor sugere a necessidade de propor a 

adoção do horizonte sômbrico como característica diferencial a ser adotada no 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Aspectos morfológicos dos horizontes subsuperficiais escuros em solos da 
região alta de Canguçu e Pelotas (SILVEIRA, 2006). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – HIPÓTESES 

 

 As hipóteses levantadas neste trabalho e que podem estar relacionadas à 

gênese dos horizontes ―sômbricos‖ são:  

- O processo de translocação da matéria orgânica ocorrido nestes solos se 

diferencia daqueles que geram horizonte espódico; 

- A gênese dos horizontes subsuperficiais escuros está relacionada à 

dinâmica da evolução campo-floresta no bioma Pampa, com possíveis variações nas 

características do material orgânico em decorrência de mudanças climáticas, 

constituindo-se em horizontes superficiais relictos; 

- Constituem horizontes do tipo A enterrado, devido a eventos de transporte e 

deposição de material externo ao perfil, relacionados à descontinuidades litológicas 

na gênese destes perfis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – OBJETIVOS 

 

 

4.1 – Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral descrever a ocorrência de solos 

com horizontes de morfologia similar à do sômbrico e investigar possíveis 

mecanismos de translocação e acumulação de matéria orgânica nestes horizontes.  

 

 

4.2 – Objetivos específicos 

  

São propostos os seguintes objetivos específicos: 

- Caracterizar os solos com horizontes escuros de morfologia similar ao 

sômbrico em alguns perfis do ponto de vista físico, químico, mineralógico e 

morfológico, além de enquadrar os perfis SiBCS, Soil Taxonomy e FAO; 

- Quantificar e caracterizar a distribuição das substâncias húmicas, além de 

verificar possíveis variações no material vegetal através da discriminação isotópica; 

- Efetuar análises de dissoluções seletivas de Fe e Al para observar se 

existem relações com o processo de podzolização; 

- Contribuir com a incorporação de novos conhecimentos relacionados aos 

solos da região sul do RS; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – MATERI AL E MÉTODOS 

 

5.1 – Localização e seleção dos perfis 

 

Para este trabalho foram selecionados dez perfis de solos e duas áreas 

degradadas, com o horizonte B exposto, dispostos em diferentes domínios da área 

do Batólito Pelotas (Figura 4). Os pontos encontram-se localizados nos municípios 

de Canguçu, Dom Feliciano, Encruzilhada do Sul, Pelotas e Piratini conforme a 

Tabela 2. Foram realizadas excursões de forma abrangente com o objetivo de 

verificar a ocorrência e observar a distribuição dos solos com horizontes 

subsuperficiais escuros em diferentes segmentos da paisagem. 

 

Tabela 2 - Localização, município, relevo local e altitude dos perfis estudados. 
 

Perfil 
Coordenadas 

Município Relevo Local 
Altitude 

(graus/mins/seg) (metros) 

P1 31º 26‘ 21‖ S e 52º 51‘ 28‖ W Canguçu Suave ondulado 400 

P2 31º 25‘ 24‖ S e 52º 59‘ 38‖ W Piratini Suave ondulado 340 

P3 31º 16‘ 14‖ S e 52º 30‘ 27‖  W Canguçu Ondulado 349 

P4 31º 16‘ 04‖ S e 52º 31‘ 17‖ W Canguçu Suave ondulado 349 

P5 31º 16‘ 03‖ S e 52º 33‘ 15‖ W Canguçu Suave ondulado 358 

P6 31º 30‘ 58‖ S e 52º 35‘ 45‖ W Pelotas Ondulado 193 

P7 31º 25‘ 06‖ S e 52º 42‘ 14‖ W Canguçu Ondulado 377 

P8 31º 25‘ 06‖ S e 52º 42‘ 14‖ W Canguçu Ondulado 377 

P9 30º 35‘ 36‖ S e 52º 21‘ 35‖ W Dom Feliciano Suave ondulado 293 

P10 30º 35‘ 50‖ S e 52º 37‘ 37‖ W Encruz. do Sul Suave ondulado 401 

AD1 31º 16‘ 11‖ S e 52º 30‘ 23‖ W Canguçu Suave ondulado 349 

AD2 31º 15‘ 56‖ S e 52º 30‘ 20‖ W Canguçu Suave ondulado 326 

 

Para a escolha dos pontos foi considerada, além da ocorrência do horizonte 

subsuperficial escuro, a continuidade desse horizonte na paisagem para afastar a 

possibilidade de constituir um A enterrado.  
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Figura 4 - Localização dos solos estudados na área do Batólito Pelotas (modificado 
de Philipp et al., 2003). 
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Também foram coletados perfis com horizontes subsuperficiais escuros (P2 

e P5), porém sem características morfológicas de sômbrico, ou seja, com horizontes 

subsuperficiais escuros, porém não mais escuros que os sobrejacentes.  

O P10 foi coletado por apresentar evidências morfológicas de 

descontinuidade no material de origem. As áreas degradadas AD1 e AD2 são 

caracterizadas por processos acelerados de erosão dos horizontes superficiais em 

áreas agrícolas no município de Canguçu, ocasionando a exposição dos horizontes 

subsuperficiais escuros.  

 
 

5.2 – Morfologia 

 

A descrição morfológica foi efetuada conforme a metodologia proposta por 

Santos et al. (2005), envolvendo as características do perfil e do meio ambiente. Na 

descrição morfológica considerou-se a seqüência de horizontes, profundidade, cor 

do solo (com a utilização da carta de cores de Munsell), textura, estrutura, 

consistência, presença de raízes e transição entre horizontes. As características 

ambientais descritas referem-se à localização, material de origem, cobertura vegetal, 

clima, rochosidade, pedregosidade, relevo, altitude, erosão, drenagem e uso atual. 

 

 

5.3 – Análises físicas 

 

A umidade gravimétrica da TFSA foi obtida por diferença de massa para a 

correção dos resultados das demais análises através do fator ―f‖. A densidade do 

solo foi determinada através do método do anel volumétrico, utilizando amostras 

indeformadas de solo em anéis metálicos com volume de aproximadamente 50 e 55 

cm3, após secagem em estufa a 105 - 110º C (EMBRAPA, 1997).  

A composição granulométrica da fração maior que 2 mm (cascalhos + 

calhaus) foi obtida por pesagem balança analítica após as amostras retidas nas 

peneiras serem lavadas com NaOH 1 mol L-1 e secas em estufa. A composição 

granulométrica da fração terra fina foi determinada pelo método da pipeta, usando-

se o NaOH 1 mol L-1, com agitação por 16 h. A areia foi determinada por 

tamisamento úmido e após pesagem foi fracionada em areia grossa (0,2 a 2,00 mm), 
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areia fina (0,1 a 0,2 mm) e areia muito fina (0,05 a 0,1 mm). A fração argila (> 0,002 

mm) foi determinada pela velocidade de sedimentação das partículas considerando 

a Lei de Stokes. O silte (0,002 a 0,05 mm)  foi calculado por diferença entre as 

massas das frações areia e argila em relação ao total. 

Os teores de argila dispersa em água foram determinados pelo mesmo 

procedimento, porém sem a utilização de dispersante. O grau de floculação da argila 

foi calculado pela porcentagem de argila e argila dispersa em água através da 

fórmula GF = [(% argila total - % argila dispersa em água)/argila total] x 100, 

conforme EMBRAPA (1997). 

A determinação da estabilidade de agregados em água em diferentes 

classes de tamanho, do diâmetro médio ponderado (DMP) e do diâmetro médio 

geométrico (DMG) foi realizada com base no peneiramento úmido, conforme a 

metodologia descrita por Kemper & Rosenau (1986) e modificada por Palmeira et al. 

(1999), que utiliza o aparelho de oscilação vertical de Yoder (1936). Foi utilizado o 

seguinte jogo de peneiras, do topo para a base, com os seguintes intervalos de 

diâmetro: 4,76 mm; 2,00 mm; 1,00 mm; 0,25 mm e 0,105 mm. Após 10 minutos de 

oscilações e submersos em água, o conteúdo das peneiras (agregados + material 

inerte) foi separado, seco em estufa a 105 -110º C e pesado. A classe menor que 

0,105 mm foi calculada por diferença e o peso inicial de cada amostra foi corrigido 

através da determinação da umidade gravimétrica obtida para cada horizonte, para 

se obter a proporção de agregados em cada uma das seis classes. 

 

5.4 – Análises químicas 

 

5.4.1 – Análises químicas básicas 

As análises químicas foram determinadas conforme as metodologias 

preconizadas em Tedesco et al. (1995) e EMBRAPA (1997), conforme o que segue. 

O pH foi determinado potenciometricamente em água e em KCl 1 mol L-1 na 

proporção solo-solução 1:1, com 30 minutos de contato e agitação no momento da 

leitura. Cálcio e magnésio trocáveis foram extraídos com solução de KCl  1 mol L-1 e 

determinados por espectrofotometria de absorção atômica. O potássio e o sódio 

trocáveis foram extraídos com solução de HCl 0,05 mol L-1 + H2SO4 0,025 mol L-1 e 

seus teores determinados por espectrofotometria de chama. O alumínio trocável foi 

extraído com KCl 1 mol L-1 e determinado por titulação com NaOH. A acidez 
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potencial (H++Al3+) foi extraída com acetato de cálcio a pH 7,0 e titulada com NaOH. 

O fósforo foi determinado por espectrofotometria no comprimento de onda de 660 

nm, sendo as leituras efetuadas após extração ácida e repouso por 16h.  

A partir dos dados analíticos foi calculada a soma de bases ou valor S (Ca2+ 

+ Mg2+ + K+ + Na+), a capacidade de troca de cátions (CTC) a pH 7,0 (S+ H+ + Al3+) 

a saturação por bases (V% = S/CTCpH7,0 x 100), a saturação por alumínio (m% = Al3+ 

x100/S + Al3+) e a saturação por sódio (Na% = Na/CTC x 100).  

 

5.4.2 – Ataque sulfúrico e relações Ki e Kr 

O ataque sulfúrico e a determinação dos elementos foram realizados 

conforme a metodologia descrita em Camargo et al. (2009), onde os procedimentos 

são baseados em Vettori (1969) e Raij e Valadades (1974). Utilizou-se H2SO4 18 mol 

L-1 na proporção solo-solução de 1:20, seguido de aquecimento a 160º C por 1 hora, 

com posterior resfriamento, filtragem e diluição. No resíduo da filtragem determinou-

se o silício e no filtrado ferro e alumínio. Os elementos silício e alumínio foram 

determinados por espectrometria em 655 e 534 nm, respectivamente, e o ferro 

determinado por absorção atômica. Os resultados foram convertidos para óxidos 

(em dag kg-1) multiplicando-se pelos fatores 2,14 (Si), 1,89 (Al) e 1,43 (Fe). 

A partir da quantificação dos teores de Si, Al e Fe pelo ataque sulfúrico, 

procedeu-se ao cálculo dos índices Ki e Kr, que são utilizados para estimar o grau 

de intemperismo do solo (KEHRIG, 1949). O índice Ki indica a razão molar 

SiO2/Al2O3 da fração argila do solo. Como o índice Ki da caulinita corresponde a 2, 

este valor foi estabelecido como limite entre solos muito intemperizados, com Ki ≤ 2, 

enquanto solos pouco intemperizados possuem valores de Ki superiores a 2. O 

índice Kr é apropriado para separar solos oxídicos (Kr ≤ 0,75) de cauliníticos (Kr >  

0,75). Procedeu-se o cálculo dos referidos índices conforme EMBRAPA (1997): 

 

Ki = % SiO2 x 1,70/% Al2O3 

Kr = (% SiO2/0,60)/(% Al2O3/1,02)+(% Fe2O3/1,60) 

 

A interpretação dos dados de ki e Kr foi feita conforme os trabalhos de Mello 

et al. (1995), EMBRAPA (2006) e Pedron (2007), sendo classificados: 

1) Cauliníticos: Ki > 0,75 e Kr > 0,75; 

2) Cauliníticos-oxídicos: Ki > 0,75 e Kr ≤ 0,75; 
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3) Oxídicos: Kr ≤ 0,75 (hematíticos e goethíticos); 

4) Gibbsíticos/oxídicos: Ki ≤ 0,75 e Kr ≤ 0,75; 

5) Solos com argilominerais 2:1: Ki > 2,2. 

 

5.4.3 – Extrações seletivas e densidade ótica do extrato de oxalato de 
amônio (DOEO) 
 
Os elementos Fe e Al foram extraídos através de dissoluções seletivas, 

sendo todos quantificados por espectrofotometria de plasma, empregando-se as 

extrações a seguir. Foram utilizadas amostras de TFSA moídas em gral de ágata e 

passadas em peneira com malha de 0,21 mm. 

O procedimento de extração de Fe e Al (Fed e Ald) com ditionito-citrato-

bicarbonato (DCB) seguem os procedimentos descritos em Mehra e Jackson (1960), 

com três extrações sucessivas em 0,5g de solo. Utilizou-se ditionito de sódio em pó 

(Na2S2O4) como agente redutor junto com a solução de citrato-bicarbonato de sódio 

(Na3C6H5O7.2H2O + NaHCO3) 0,3 mol L-1 como agente complexante na proporção 

solo-solução 1:20. As amostras permaneceram em banho-maria à temperatura entre 

75 e 80º C durante 15 minutos, seguido de centrifugação a 2.500 rpm por 5 minutos. 

As formas mal cristalizadas (Feo e Alo) foram extraídas com oxalato de 

amônio em meio ácido e na ausência da luz (MCKEAGUE e DAY, 1966; 

SCHWERTMANN, 1973). Foi utilizado 10 ml oxalato de amônio 0,2 mol L-1 com pH 

aferido para 3.0 na proporção solo-solução 1:20, com agitação por 4 horas no 

escuro e posterior centrifugação a 2.500 rpm por 5 minutos. 

A leitura da densidade ótica (absorbância) foi feita diretamente no extrato do 

oxalato de amônio por espectrofometria UV-Visível no comprimento de onda de 430 

nm. Esta metodologia consta em USDA (2010) na caracterização de materiais 

espódicos (spodic materials). 

 

5.5 – Fracionamento químico das substâncias húmicas 

 

As substâncias húmicas foram fracionadas quimicamente conforme a 

metodologia sugerida por Swift (1996) e adaptada por Mendonça e Matos (2005), 

aplicando-se o princípio das solubilidades em meio ácido e alcalino. Os ácidos 

fúlvicos (AF) são solúveis em meio ácido e em álcali, enquanto os ácidos húmicos 
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(AH) são solúveis em álcali e insolúveis em meio ácido e a humina (HU) é insolúvel 

em meio ácido e em álcali. 

As amostras de TFSA foram moídas em gral de ágata e passadas em 

peneira com malha de 0,25 mm. A fração humina foi separada dos ácidos húmicos e 

fúlvicos agitando-se horizontalmente tubos de 50 ml contendo 2 g de solo com 20 ml 

de NaOH 0,1 mol L-1. As amostras permaneceram em repouso por uma noite e após 

centrifugadas a 2.500 rpm por 15 minutos e separado o sobrenadante, sendo 

realizadas três extrações. O resíduo nos tubos (fração humina + matriz mineral do 

solo) foi seco em estufa a 65º C no próprio tubo. O volume do sobrenadante (ácidos 

fúlvicos + ácidos húmicos) teve seu pH aferido para 2,0 com solução de H2SO4 20%, 

seguido de repouso por 12 horas para a precipitação dos ácidos húmicos. Procedeu-

se a centrifugação a 2.500 rpm por 10 minutos e recolheu-se a fração ácidos fúlvicos 

(sobrenadante), que teve seu volume aferido para 30 ml. O precipitado (ácidos 

húmicos) foi resuspendido com NaOH 0,1 mol L-1, com volume completado para 40 

ml. 

O carbono orgânico presentes nas frações ácido húmico, ácido fúlvico e 

humina foi determinado pelo método empregado por Yeomans & Bremner (1988), 

onde a matéria orgânica é oxidada com dicromato de potássio (K2Cr2O7) 0,167 mol 

L-1 na presença de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, procedendo-se o 

aquecimento em bloco digestor a 170º C por 30 minutos. O excesso de dicromato foi 

titulado com solução de Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O (sulfato ferroso amoniacal) 0,4 mol L-1, 

utilizando-se o ferroin como indicador. Para as frações ácido fúlvico e ácido húmico 

foram utilizadas concentrações menores de dicromato de potássio e sulfato ferroso, 

partindo-se das concentrações mencionadas anteriormente.  

O nitrogênio foi determinado pelo método desenvolvido por Kjedahl em 1833 

e adaptado por Bremner & Mulvaney (1982) e Tedesco et al. (1995), que consiste 

nas seguintes etapas: digestão por aproximadamente 2 horas, elevando-se 

gradualmente a temperatura a 375º C; destilação com adição de NaOH 40% sob a 

injeção de vapor d‘água e com solução indicadora de ácido bórico e; titulação com 

HCl 0,02 mol L-1. 

O percentual de carbono de cada fração em relação ao carbono orgânico 

total foi calculado, sendo a soma dessas percentagens correspondentes a proporção 

de matéria orgânica humificada (carbono recuperado). Foram calculadas as relações 

AH/AF, (AH+AF)/C e (AH+AF)/HU. 
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5.6 – Estudos isotópicos do carbono 

 

Para as análises isotópicas foram utilizadas amostras de TFSA moídas em 

gral de ágata e passadas em peneira com malha de 0,149 mm, as quais foram 

encaminhadas ao Laboratório de Isótopos Estáveis da Universidade Federal de 

Viçosa, para determinação isotópica (δ13C) e teores elementares de C e N. 

Após o processo de peneiramento e identificação, as amostras foram 

acondicionadas em cápsulas de estanho e as análises foram efetuadas em 

analisador elementar acoplado a um espectrômetro de massa de razão isotópica 

modelo ANCA GSL 20-20, marca SerCon.   

Foi utilizado o método dinâmico para transformação do carbono orgânico em 

CO2, que consiste na combustão da amostra em fluxo contínuo de O2 puro sob 

pressão positiva, com a amostra gasosa sendo analisada em espectrômetro de 

massa. A relação 13C/12C da amostra foi expressa na forma δ por mil (‰), com 

relação ao padrão internacional PDB, assim definido pela fórmula abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Sendo: 

Ramostra = relação 13C/12C da amostra 

Rpadrão = relação 13C/12C do padrão 

 

 

5.7 – Mineralogia 

 

A análise mineralógica foi realizada nas frações areia fina, silte e argila para 

os perfis P2, P3, P4, P7, P8 e P10, a partir de 20g de TFSA. 

Inicialmente a matéria orgânica foi oxidada com hipoclorito de sódio 

(NaOCl), onde as amostras foram levadas em banho-maria a 70º C por 30 minutos, 

sendo o procedimento realizado três vezes. 
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A areia foi separada por peneiramento, e a argila coletada conforme os 

critérios de sedimentação de partículas de Stokes. O silte foi coletado no fundo do 

recipiente após a retirada de toda a argila. Uma parte da fração argila foi 

desferrificada com ditionito-citrato-bicarbonato (MEHRA e JACKSON, 1960). Após, a 

argila desferrificada foi mantida no estado pastoso e dividida em duas partes: uma 

porção foi saturada com KCl 1 mol L-1 e a outra com MgCl2.6H2O 1 mol L-1. Nas 

argilas saturadas com MgCl2.6H2O ainda foi feita a solvatação com glicerol. 

Naquelas saturadas com KCl foram realizadas as leituras à temperatura ambiente e 

após aquecimento a 100, 350 e 550º C. 

As amostras de areia e argila natural foram analisadas na forma de lâminas 

em pó não orientadas. Para o silte e argilas com tratamentos foram utilizadas 

lâminas orientadas na forma de esfregaço.  

O equipamento utilizado foi um difratômetro de raios X modelo X‘ Pert Pro, 

da marca PAN Alytical. Empregou-se radiação de Co-Kα e filtro de níquel (Ni), 

tensão de aceleração de 40 kV e corrente de 30 mA. As faixas de varredura 

utilizadas foram de 4 a 50º 2  (amostras de areia, silte e argila natural) e 3 a 35º 2  

(argilas com tratamentos).  

A geração dos difratogramas e a posição dos reflexos foram obtidas 

utilizando-se o aplicativo RaioX v. 1.2, desenvolvido pelo Departamento de Solos da 

Universidade Federal de Viçosa. Os difratogramas finais foram gerados em 

aplicativos gráficos. 

A interpretação dos difratogramas e identificação mineralógica das frações 

areia, silte e argila foram efetuadas com base no espaçamento interplanar (d) e por 

meio das chaves de Brindley & Brown (1980), Resende et al. (2005) e do recurso 

para identificação mineralógica do aplicativo RaioX. 
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6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 – Morfologia 

 

As características morfológicas refletem a atuação visível da pedogênese 

apresentada pelos solos. São obtidas no campo através da observação do perfil de 

solo, sendo visíveis a olho nu ou perceptíveis por manipulação. Por isso são 

fundamentais para a caracterização e classificação do solo e identificação dos 

horizontes diagnósticos, sendo utilizadas nos diversos sistemas de classificação de 

solos. As características físicas e químicas, determinadas em laboratório sob 

condições padronizadas, fornecem subsídios adicionais para a classificação do solo 

(STRECK et al., 2008), sendo muito utilizadas para separar solos em níveis 

categóricos mais detalhados. 

As descrições morfológicas completas dos perfis encontram-se no apêndice 

1 e discutidas ao longo do texto. Em razão da seqüência de horizontes, cor, relação 

textural B/A, presença de cerosidade e demais características físico-químicas, os 

perfis P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P9 foram classificados como Argissolos Bruno-

Acinzentados e o P7 como Luvissolo Háplico. Os perfis P8 e P10 enquadram-se 

como Neossolos Regolíticos. O enquadramento dos perfis na classificação brasileira 

de solos, Soil Taxonomy e FAO será discutido mais adiante. 

A tabela 3 mostra os aspectos da cor úmida e seca dos solos analisados, já 

que a cor é considerada um aspecto diferencial dos horizontes sômbricos no campo. 

A caracterização morfológica dos solos evidenciou a ocorrência de horizontes 

subsuperficiais escuros devido a presença da matéria orgânica em profundidade. 

Nestes horizontes, à exceção do P2 e P5, o valor e o croma em estado 

úmido são ligeiramente menores quando comparados aos horizontes mais 

superficiais, caso este referenciado como ―sômbrico‖ na discussão a seguir, sendo o 
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escurecimento mais pronunciado coincidiente com os horizontes A2, AB, BA e topo 

do horizonte B.  

 

Tabela 3 - Profundidades e notações da cor úmida e seca para os solos estudados. 

Horiz. 
Profundidade Cor 

Horiz. 
Profundidade Cor 

(cm) úmida seca (cm) úmida seca 

Perfil 1 Perfil 6 

A1 0 – 15  10YR 3/1 10YR 4/2 A1 0 – 27  7,5YR 3/2 10YR 6/2 

A2 15 – 40  10YR 2/1 10YR 4/1 A2 27 – 40  7,5YR 3/1 10YR 4/2 

AB 40 – 48/50 10YR 3/2 10YR 4/2 AB 40 – 61  7,5YR 3/1 10YR 4/2 

BA 48/50 – 55/57  10YR 3/2 10YR 4/2 BA 61– 74  10YR 3/2 10YR 4/3 

Bt 55/57 – 65/80  10YR 5/6 10YR 5/4 Bt 74 – 92  Varieg. Varieg. 

BC 65/80 – 100+ 10YR 5/3 10YR 6/4 BC1 92 – 135  Varieg. Varieg. 

Perfil 2 BC2 135 – 162/179  Varieg. 10YR 5/8 

A1 0 – 15  10YR 2/1 10YR 4/2 C 162/179 – 225+ Varieg. 7,5YR 7/6 

A2 15 – 22  10YR 3/1 10YR 4/2 Perfil 7 

AB 22 – 28  10YR 3/2 10YR 4/2 A1 0 – 29  10YR 3/2 10YR 4/2 

Bt 28 – 40/45  Varieg. 7,5YR 4/3 A2 29 – 47  10YR 3/1 10YR 4/2 

BC 40/45 – 47/60  Varieg. Varieg. AB 47 – 61  10YR 2/1 10YR 3/2 

C 47/60 – 90 + Varieg. Varieg. BA 61– 73  10YR 2/1 10YR 4/3 

Perfil 3 Bt1 73 – 85  10YR 3/2 10YR 3/2 

A 0 – 25  10YR 4/3 10YR 6/3 Bt2 85 – 107/112  Varieg. Varieg. 

AB 25 – 45  10YR 3/2 10YR 5/2 BC  – 136/146  Varieg. Varieg. 

BA 45 – 55  10YR 2/1 10YR 4/2 C 136/146 – 250+  10YR 4,5/4 10YR 5/6 

Bt 55 – 70/80  10YR 2/1 10YR 4/1 Perfil 8 

BC/CR 70/80 – 85+ 10YR 2/2 10YR 4/2 A1 0 – 30  10YR 3/2 7,5YR 3/2 

Perfil 4 A2 30 – 54  10YR 2,5/1 10YR 3/2 

A1 0 – 16/22  10YR 4/3 10YR 5/3  AC/CR 54 – 69/83  10YR 2/1 7,5YR 3/1 

A2 16/22 – 29/32  10YR 3/2 10YR 4/2 Perfil 9 

AB 29/32 – 41  10YR 3/2 10YR 4/3 A1 0 – 25 10YR 4/4 10YR 6/3 

BA 41 – 57  7,5YR 3/3 10YR 4/3 A2 25 – 36  10YR 4/2 10YR 6/2 

Bt1 57 – 72  7,5YR 3/4 7,5YR 4/6 A3 36 – 50  10YR 3/2 10YR 3/2 

Bt2 72 – 100/110  5YR 5/8 7,5YR 5/6 AB 50 – 65  7,5YR 3/2 10YR 6/2 

BC        – 135/150  7,5YR 4/6 7,5YR 5/6 BA 65 – 78  7,5YR 3/2 10YR 6/2 

C 135/150 – 170+  10YR 5/8 10YR 6/6 Bt 78 – 90+ 7,5YR 3/4 10YR 5/4 

Perfil 5 Perfil 10 

A 0 – 14  10YR 3/1 10YR 4/1  A1 0 – 40  10YR 5/4 10YR 6/3 

AB 14 – 26  10YR 3/1 10YR 3/2 A2 40 – 70  10YR 5/4 10YR 6/3 

BA 26 – 36  10YR 3/2 10YR 4/2 Ab 70 – 90/110  10YR 3/1 10YR 4/2 

Bt1 36 – 50  10YR 4/3 10YR 5/6 Áreas Degradadas 

Bt2 50 – 63  10YR 4/6 10YR 5/6 AD1 – 10YR 3/1 10YR 5/2 

BC 63 – 70+ 10YR 4/6 10YR 5/8 AD2 – 10YR 3/1 10YR 5/3 

Os horizontes subsuperficiais escuros estão em sombreado. 
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No caso dos perfis P8 e P10 o escurecimento é coincidente com os 

horizontes AC ou AC/CR. Assim, os aspectos da cor são condizentes com a 

definição de horizonte sômbrico proposta pela Soil Taxonomy (USDA, 1999; 2010) e 

FAO (WRB, 2006), em que o valor e/ou o croma devem ser menores que o horizonte 

sobrejacente. 

A ausência do horizonte E foi constatada em todos os perfis. A presença de 

um horizonte E álbico sobreposto ao horizonte subsuperficial escuro é característica 

do horizonte espódico (USDA, 1999; WRB, 2006). 

Nos horizontes superficiais os solos em estudo apresentam uma estrutura 

fraca, tamanho pequeno a médio e tipo granular e blocos subangulares. Foi 

observada estrutura forte apenas no perfil P5 (não sômbrico). Nos horizontes 

subsuperficiais escuros a estrutura varia entre fraca a moderada, tamanhos pequeno 

a grande e predomínio de blocos angulares e subangulares, o que é comum para 

grande parte dos solos da região. 

A consistência é variável entre os horizontes subsuperficiais escuros, desde 

ligeiramente dura a extremamente dura conforme o perfil, predominando friável a 

firme em estado úmido e desde ligeiramente plástico a plástico e ligeiramente 

pegajoso a pegajoso quando molhado.  

O perfil P1 localiza-se no município de Piratini em terço superior de encosta 

com 6 a 8% de declividade e altitude de 400 m, em condições de relevo suave 

ondulado (Figuras 5a e 5b). Constitui um solo profundo e bem drenado, 

desenvolvido sobre rochas graníticas da SIPM.  

A visualização dos horizontes escuros em corte de estrada é mostrada na 

figura 5c. A ampla variação lateral desta feição em diferentes posições na paisagem 

foi constatada na área do P1.  

Destaca-se o horizonte A2 com tonalidades mais escuras (preto) em relação 

aos horizontes adjacentes, o que não é acompanhado pelo aumento do teor de 

carbono orgânico, como será visto mais adiante na tabela 5, referente a 

caracterização química. O horizonte B possui cores bruno-amareladas e textura 

argilosa.  

A presença significativa de micas foi constatada visualmente no horizonte 

BC. A vegetação original da região é mapeada por IBGE (2004) como estepe 

gramíneo-lenhosa, ou campos sujos com predomínio de gramíneas e arbustos. 
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Figura 5 - Imagem do perfil P1 (a), paisagem (b) e detalhe do horizonte 
subsuperficial escuro (c). 
 
 

O perfil P2 (Figura 6a) situa-se aproximadamente a 11 km da sede da cidade 

de Piratini, em uma área regionalmente dominada por relevo ondulado e sob altitude 

de 340 m (Figura 6b). O perfil foi coletado em terço superior de encosta com 8% de 

declividade e sob litologia da SIPM. Ao contrário do P1, observa-se a ausência de 

horizonte subsuperficial mais escurecido (―sômbrico‖). A vegetação da área é 

composta por gramíneas e arbustos (campos sujos), sendo este o perfil mais 

afastado da mancha de floresta estacional semidecidual, mapeada por IBGE (1986), 

fora da área principal de ocorrência dos solos com horizonte ―sômbrico‖.  

Entretanto, uma característica que chama atenção no perfil 2 é a expressiva 

quantidade de cutans de iluviação de matéria orgânica (orgãns) localizados na 

superfície e no interior dos agregados estruturais dos horizonte B e BC. Estes cutans 

destacam-se da matriz bruno-avermelhada e são responsáveis pela coloração 

variegada deste horizonte. A cor úmida dos cutans varia entre bruno-escuro a bruno-

acinzentado muito escuro. Esta feição parece indicar um processo contemporâneo 

de translocação de material orgânico proveniente dos horizontes superiores. 
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Figura 6 - Imagem do perfil P2 (a) e paisagem de ocorrência (b). 
 
  

O perfil P3 (Figura 7a) é um solo pouco profundo e localizado em condições 

de relevo local ondulado (Figura 7b) no município de Canguçu. Os horizontes 

subsuperficiais AB, BA, Bt e BC/CR apresentam cores variáveis entre preto e bruno-

acinzentado muito escuro, com valores e cromas menores quando comparado ao 

horizonte superficial. Nestes horizontes predominam estrutura moderada e textura 

franco-argilo-arenosa. A figura 7c mostra a variação lateral dos horizontes 

subsuperficiais escuros na paisagem (em perfil próximo ao P3) e como estes 

horizontes se sobressaem na visualização do perfil. 

Apesar de encontrar-se na área mapeada como floresta estacional 

semidecidual por IBGE (1986; 2004), a área do P3 é muito dominada por fisionomias 

antrópicas. Prevalece a atividade agrícola de pequenos produtores com cultivos de 

fumo e de subsistência, com alguma pecuária e bosques de eucalipto. 

Localizado a aproximadamente 2 km do P3, o perfil P4 (Figura 8a) é um solo 

profundo, descrito em topo de encosta com 5% de declividade e sob vegetação 

graminosa, embora a vegetação original da área seja mapeada por IBGE (2004) 

como floresta estacional semidecidual. Os horizontes escurecidos correspondem ao 
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A2, AB, BA e Bt1 e apresentam valores e/ou cromas menores em relação aos 

horizontes sobre e subjacentes. Podem ser vistos nitidamente na observação do 

perfil exposto (Figura 8b). A paisagem de ocorrência do P4 é dominada por relevo 

suave ondulado a ondulado (Figura 8c). 

 

 
Figura 7 - Imagem do perfil P3 (a), paisagem (b) e variação lateral (c). 

 
O perfil 5 é um Argissolo Bruno-Acinzentado de ocorrência comum na área 

do Batólito Pelotas (Figura 9a). Da mesma forma como o P2, foi coletado com a 

finalidade de observar diferenças da matéria orgânica e do processo responsável 

pela gênese dos horizontes subsuperficiais escuros. Este, ao contrário do P2, está 

situado bem no centro da área de ocorrência dos solos com horizontes ―sômbricos‖. 

Localiza-se no município de Canguçu, distante a cerca de 4 km em relação 

ao P4 e está situado em terço superior de encosta com 6 a 8% de declividade e 

altitude de 400 m e sob relevo suave ondulado (Figura 9b). É um solo profundo, bem 

drenado e com estrutura fortemente desenvolvida a partir do horizonte BA. A 

vegetação predominante é constituída de arbustos e gramíneas, sendo 

originalmente mapeada como floresta estacional semidecidual por IBGE (2004).  
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Figura 8 - Imagem do perfil P4 (a), variação lateral (b) e paisagem (c). 

 

 

 
Figura 9 - Imagem do perfil P5 (a) e paisagem de ocorrência (b). 
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O perfil P6 (Figura 10a) está localizado no município de Pelotas em terço 

superior de encosta e altitude de 193 m, situação menos típica para a ocorrência de 

horizontes sômbricos na região de estudo. Os horizontes escuros correspondem ao 

A2, AB e BA, porém, há similaridade nos teores de carbono entre os horizontes A1 e 

A2, decrescendo com a profundidade.  

A estrutura nestes horizontes varia de fraca a moderada, não havendo 

diferença em relação ao horizonte A1, o que é comum para os Argissolos. Apresenta 

ampla variação lateral (Figura 10b) e o relevo local é suave ondulado (Figura 10c). É 

desenvolvido sobre rochas graníticas da SIPM. Há ocorrência significativa de orgãns 

nos horizontes B, BC1 e BC2. 

O P6 situa-se em área transicional entre a vegetação de floresta estacional 

semidecidual e estepe gramíneo-lenhosa, conforme IBGE (2004). Atualmente muitas 

áreas onde estão os perfis P5 e P6 são utilizadas para atividades agrícolas de 

pequenos produtores rurais. 

 
Figura 10 - Imagem do perfil P6 (a), variação lateral (b) e paisagem de ocorrência 
(c). 
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Os perfis P7 e P8 situam-se lado a lado em área da SIPM, com declividade 

de 8% e altitude de 377 m (Figuras 11 e 12). Apesar de encontrarem-se em uma 

distância muito pequena no mesmo segmento da paisagem, estes perfis 

diferenciam-se bastante em profundidade, espessura e seqüência de horizontes, 

enquadrando-se em diferentes classes de solos. O P7 é um solo profundo e com a 

presença do horizonte diagnóstico Bt, que encontra-se ausente no P8. Esta 

ocorrência foi atribuída à diferença no material de origem dos perfis por Silveira 

(2006). Ambos apresentam horizontes escuros em profundidade, coincidentes com 

horizontes AB, BA e B1, no caso do P7, e com o horizonte AC/CR no P8, que é 

continuo entre os perfis. No P7 foi observada abundância de orgãns de iluviação 

abaixo dos horizontes similares ao sômbrico, sugerindo que uma possível 

translocação material orgânico esteja em andamento. 

 
 

 
Figura 11 - Imagem do perfil P7 (a), paisagem de ocorrência (b) e cutans no 
horizonte B2 (c). 
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Figura 12 - Imagem do perfil P8 (a) e variação lateral na paisagem (c). 

 
O perfil P9 (Figura 13a) encontra-se no município de Dom Feliciano, muito 

próxima do limite com o município de Encruzilhada do Sul, sobre litologia da SGDF, 

em outra área de ocorrência de solos com horizontes ―sômbricos‖, situada no outro 

lado do rio Camaquã. Apresenta situação de relevo ondulado sob vegetação de 

gramíneas e arbustos de estepe parque (campos sujos), conforme a figura 13b. É 

um solo profundo e bem drenado, situado em uma cota altimétrica de 293 m e 10% 

de declividade. Os horizontes subsuperficiais escuros neste solo coincidem com o 

A3, AB, BA e B. Na área de ocorrência do perfil foram observadas variações laterais 

em diversos pontos, como na figura 13c, destacando-se a feição de escurecimento 

em profundidade. 

O perfil P10 foi descrito e coletado em corte de estrada na BR-471, próximo 

à cidade de Encruzilhada do Sul e sobre a suíte granítica do mesmo nome da 

cidade. Localiza-se em relevo ondulado e altitude de 400 m, (Figuras 14a e 14b). É 

um solo bem drenado, pouco desenvolvido, com seqüência de horizontes A1, A2 e 

AC. No entanto, a ocorrência de linha de pedras coincidente com o horizonte AC e a 

pequena variação lateral na paisagem, a princípio sugerem a possibilidade de um A 

enterrado, situação que será levada em conta nas análises subseqüentes no 

decorrer deste trabalho. Neste caso, não haveria a translocação da matéria orgânica 

e sim adição de material deposicional sobre o perfil.  
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Figura 13 - Imagem do perfil P9 (a), paisagem de ocorrência (b) e destaque do 
horizonte subsuperficial escuro em área próxima ao perfil (c). 

 
 

 
Figura 14 - Imagem do perfil P10 (a) e paisagem de ocorrência (b). 

 
As áreas degradadas AD1 e AD2 (Figs. 15a e 15b) encontram-se no 

município de Canguçu, na área de domínio do perfil P3. São caracterizadas pela 

erosão acelerada dos horizontes superficiais em áreas agrícolas, ocasionando a 

a) 
b) 



62 

 

 

exposição de horizontes similares ao ―sômbrico‖. Estas áreas foram utilizadas com 

cultivos de fumo e de subsistência e atualmente encontram-se abandonadas devido 

a redução da capacidade produtiva do solo. 

Audeh (2010) utilizou indicadores físicos, químicos, morfológicos e 

biológicos para avaliar a qualidade do solo em propriedades agrícolas familiares no 

município de Canguçu, incluindo essas áreas na sua avaliação. As mesmas foram 

consideradas como de baixa qualidade, considerando a percepção dos agricultores 

e a análise quantitativa dos solos. 

As práticas de manejo (aração, gradagem e queimadas) visando a retirada 

da cobertura vegetal do solo, associada ao fator relevo e às características 

pedogenéticas dos solos tendem a favorecer a degradação destas áreas. Assim, a 

perda de solo por erosão é comum nos solos do Batólito Pelotas, não ocorrendo 

apenas nos solos com horizontes subsuperficiais escuros. 

Em parte dos solos há o processo de translocação de argila, responsável 

pela ocorrência de horizontes superficiais arenosos e pouco estruturados sobre um 

horizonte B argiloso e menos permeável, muitas vezes seguido de mudança textural 

abrupta. Estas características, associadas às condições de relevo, favorecem o 

escorrimento superficial e a perda de solo, como mostram as figuras 16a e 16b para 

as áreas de ocorrência dos perfis P3 e P9.  

Outra parte do Batólito é composta por solos com baixo grau de 

desenvolvimento e com pouca profundidade efetiva para o desenvolvimento das 

raízes e para o armazenamento de água, além de estarem associados a presença 

de pedregosidade, afloramentos de rochas e relevos ondulados.  
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Figura 15 - Imagens das áreas degradadas AD1 (a) e AD2 (b). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 - Imagens dos solos com características ―sômbricas‖ sob cultivo, já 
parcialmente degradados nas áreas do P3 (a) e P9 (b). 

 
 

 

 

 

a) b) 
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6.2 – Características físicas 

 
Os dados referentes à granulometria da fração total revelam que as frações 

grosseiras (> 2 mm) perfazem menos de 10% da massa solo na grande maioria dos 

horizontes, conforme a tabela 4. A contribuição mais significativa destas frações 

restringe-se aos horizontes subsuperficiais próximos à rocha. É o caso dos 

horizontes BC/CR do P3, AC/CR do P8 e Ab do P10, classificados como 

cascalhenta conforme Santos et al. (2005) por possuírem quantidade entre 15 e 50 

dag kg-1 de cascalhos. Estes teores parecem estar de acordo com aqueles 

observados em muitos perfis de Argissolos, Luvissolos e Neossolos Regolíticos 

desenvolvidos sobre rochas graníticas na região do Batólito Pelotas, a exemplo dos 

trabalhos de Cunha et al. (1997a; 1997b; 2005) e Silveira (2006). 

A granulometria da terra fina apontou uma característica geral nos solos 

mais desenvolvidos do Batólito Pelotas, ou seja, o processo de eluviação/iluviação 

de argila no perfil, o que é condicionado pelo relevo, clima e material de origem. 

Assim, é comum a gênese de solos com horizontes superficiais arenosos e menos 

estruturados sobre um horizonte B argiloso, mais adensado, muitas vezes seguido 

de mudança textural abrupta. Foram identificados solos com incremento de argila 

em profundidade com classes texturais média/argilosa (Argissolos e Luvissolo) e 

média (Neossolos).  

Em relação aos horizontes subsuperficiais escuros, é observado no geral um 

predomínio dos conteúdos de areia, com classes texturais que variam desde franco-

argilo-arenosa a argilo-arenosa (Tabela 4), sendo que o fracionamento da areia 

mostra que a fração areia grossa predominou sobre as demais frações. Nestes, 

somente nos horizontes BA e B1 dos perfis P4 e P6 os teores de argila são maiores, 

chegando à classe textural argila.  

Por outro lado, nos Argissolos do P3 e do P9 e nos Neossolos Regolíticos 

(P8 e P10) a areia grossa é a fração predominante ao longo de todo o perfil. Esta 

característica pode favorecer a percolação de compostos argilo-húmicos no perfil e 

deposição nos horizontes subsuperficiais. 

As relações areia grossa/areia total, areia fina/areia total e areia muito 

fina/areia total (Figura 17) e a distribuição das subfrações da areia e da argila ao 

longo do perfil servem como auxílio na identificação de descontinuidades litológica 

nos perfis (CABRERA-MARTINEZ, 1988; ALMEIDA et al., 1997; SILVA et al, 2002).  

6
4
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Tabela 4 - Caracterização física dos solos estudados. 
 

Horiz. 
Calhaus Cascalhos 

Terra 
fina 

Areia 
grossa 

Areia 
fina 

Areia 
muito 
fina 

Silte Argila ADA
1
 GF

2
 

Silte/ 
Argila 

DS
3
 

_________________________dag kg
-1 

_________________________ %  (g cm
-3

) 

Perfil 1 

A1 0,0 0,4 99,6 51,0 6,5 4,7 17,8 20,0 8,2 59,2 0,89 1,27 

A2 0,0 1,3 98,7 42,5 5,0 7,4 19,5 25,5 13,4 47,6 0,77 1,43 

AB 0,0 4,0 96,0 44,1 5,4 5,9 20,0 24,6 15,1 38,8 0,81 1,69 

BA 0,0 3,4 96,6 36,2 6,0 4,8 17,5 35,5 5,7 84,0 0,49 1,54 

Bt 0,0 0,8 99,2 21,6 4,9 4,9 18,2 50,4 1,5 97,0 0,36 1,43 

BC 0,0 1,9 98,1 33,5 12,3 12,0 23,7 18,5 1,4 92,3 1,28 1,80 

Perfil 2 

A1 0,0 1,1 98,9 40,2 6,0 4,7 25,7 23,4 15,8 32,7 1,10 1,30 

A2 0,0 2,1 97,9 35,8 4,3 5,8 26,1 27,9 19,6 29,6 0,94 1,64 

AB 0,0 2,2 97,8 36,1 5,2 5,1 22,8 30,7 21,2 30,8 0,74 1,61 

Bt 0,0 0,9 99,1 19,2 2,4 3,2 20,3 54,9 2,7 95,0 0,37 1,55 

BC 0,0 1,6 98,4 20,4 2,2 3,0 22,0 52,3 1,1 97,9 0,42 1,38 

C 0,0 2,0 98,0 30,5 3,7 4,2 23,2 38,4 1,0 97,3 0,60 – 

Perfil 3 

A 0,0 1,6 98,4 61,5 5,2 5,4 11,3 16,6 12,7 23,5 0,68 1,34 

AB 0,0 0,6 99,4 49,7 6,2 3,8 12,1 28,1 20,8 26,1 0,43 1,35 

BA 0,0 3,2 96,8 44,4 5,2 3,6 13,6 33,1 24,8 24,9 0,41 1,53 

Bt 0,0 10,2 89,8 44,8 3,0 5,0 5,6 41,6 3,3 92,1 0,13 1,42 

BC/CR 0,0 22,4 77,6 51,6 3,9 3,1 10,4 31,0 2,3 92,6 0,34 1,51 

Perfil 4 

A1 0,0 0,2 99,8 46,4 5,9 4,6 20,4 22,7 12,3 45,8 0,90 1,53 

A2 0,0 1,3 98,7 48,3 3,5 4,4 15,6 28,2 16,8 40,7 0,55 1,40 

AB 0,0 3,3 96,7 37,7 4,4 3,1 14,7 40,0 15,0 62,6 0,37 1,46 

BA 0,0 3,6 96,4 34,0 3,5 2,9 14,0 45,6 1,7 96,4 0,31 1,57 

Bt1 0,0 2,7 97,3 25,4 2,3 3,0 12,9 56,4 1,1 98,0 0,23 1,48 

Bt2 0,0 1,2 98,8 28,6 3,3 3,0 13,9 51,3 0,8 98,4 0,27 1,50 

BC 0,0 1,7 98,3 38,9 1,5 5,3 14,4 39,9 1,0 97,4 0,36 1,62 

C 2,4 4,3 93,3 33,7 2,7 5,1 17,9 40,6 0,2 99,6 0,44 1,68 

Perfil 5 

A 0,6 1,3 98,1 47,2 12,2 12,9 10,8 16,8 6,6 61,0 0,64 1,30 

AB 0,0 2,9 97,1 33,8 3,5 4,3 18,5 39,9 29,9 25,0 0,46 1,39 

BA 0,0 1,5 98,5 27,6 1,5 5,0 14,6 51,4 37,4 27,2 0,28 1,61 

Bt1 0,0 1,8 98,2 23,8 6,9 3,1 14,7 51,4 36,5 28,9 0,29 1,56 

Bt2 0,0 2,3 97,7 28,0 4,6 4,3 15,6 47,5 36,8 22,5 0,33 1,66 

BC 0,0 1,2 98,8 14,7 14,1 3,8 19,1 48,3 34,9 27,8 0,40 1,60 

1 – ADA: argila dispersa em água; 2 – GF: grau de floculação; 3 – DS: densidade do solo. 
Os horizontes subsuperficiais escuros estão em sombreado. 
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Tabela 3 - Caracterização física dos solos estudados (continuação). 
 

Horiz. 
Calhaus Cascalhos 

Terra 
fina 

Areia 
grossa 

Areia fina 
Areia 
muito 
fina 

Silte Argila ADA
1
 GF

2
 

Silte/ 
Argila 

DS
3
 

_________________________dag kg
-1 

_________________________ %  (g cm
-3

) 

Perfil 6 

A1 0,0 1,7 98,3 36,1 11,3 7,6 24,8 20,2 12,0 40,8 1,23 1,41 

A2 0,0 0,6 99,4 32,1 13,1 8,2 23,2 23,4 13,8 41,0 0,99 1,41 

AB 0,0 2,6 97,4 35,9 11,4 8,2 20,8 23,7 15,3 35,5 0,88 1,51 

BA 0,0 3,2 96,8 33,9 7,7 5,3 16,5 36,6 29,0 20,8 0,45 1,58 

Bt 0,0 2,5 97,5 21,1 4,7 3,6 13,7 57,0 1,4 97,6 0,24 1,44 

BC1 0,0 5,6 94,4 26,7 4,3 4,5 18,5 46,0 0,9 98,0 0,40 1,57 

BC2 0,0 10,5 89,5 36,3 4,5 5,4 25,2 28,5 1,6 94,4 0,88 1,58 

C 0,0 12,9 87,1 32,4 4,4 5,8 37,5 20,0 1,2 94,2 1,88 1,49 

Perfil 7 

A1 0,0 9,7 90,3 44,9 8,8 6,1 20,4 19,8 10,6 46,3 1,03 1,36 

A2 0,0 5,5 94,5 43,9 7,8 5,2 20,4 22,7 14,1 38,0 0,90 1,45 

AB 0,0 1,6 98,4 40,6 8,6 6,3 19,7 24,8 15,6 37,2 0,80 1,52 

BA 0,0 5,1 94,9 39,0 6,3 4,9 19,5 30,2 19,6 35,1 0,65 1,49 

Bt1 1,0 5,5 93,4 29,3 5,4 4,2 17,7 43,3 26,3 39,3 0,41 1,41 

Bt2 0,0 2,6 97,4 13,8 4,9 4,1 17,5 59,7 11,7 80,4 0,29 1,29 

BC 0,0 2,5 97,5 17,4 10,5 12,1 36,0 24,0 4,8 80,0 1,50 1,52 

C 0,0 0,5 99,5 40,8 18,2 13,2 19,8 8,1 7,1 12,3 2,43 1,53 

Perfil 8 

A1 0,0 5,9 94,1 37,9 8,3 6,6 23,8 23,3 11,1 52,5 1,02 1,11 

A2 0,0 4,6 95,4 42,8 7,3 5,1 21,1 23,7 16,0 32,3 0,89 1,39 

AC/CR 1,2 44,1 54,7 44,4 6,9 5,4 17,6 25,7 14,5 43,7 0,68 1,57 

Perfil 9 

A1 0,0 9,9 90,1 49,1 13,8 6,8 14,5 15,8 10,5 33,7 0,91 1,42 

A2 0,0 0,3 99,7 46,8 14,0 6,7 14,9 17,6 12,5 28,9 0,85 1,46 

A3 0,0 1,5 98,5 46,6 12,3 6,6 18,0 16,6 14,7 11,3 1,08 1,56 

AB 0,0 10,9 89,1 48,9 11,6 6,3 16,5 16,8 12,8 24,2 0,98 1,65 

BA 0,0 17,5 82,5 39,8 8,1 6,0 19,3 26,8 19,8 26,1 0,72 1,57 

Bt 0,0 6,8 93,2 32,7 5,6 4,8 17,4 39,4 23,6 40,0 0,44 1,59 

Perfil 10 

A1 2,6 12,8 84,7 47,6 12,5 6,2 16,5 17,3 12,2 29,1 0,96 – 

A2 0,0 8,8 91,2 50,8 10,9 5,8 14,0 18,4 14,2 23,0 0,76 – 

Ab 3,5 26,7 69,7 35,4 5,6 4,5 21,7 32,7 24,6 36,5 0,66 – 

Áreas degradadas 

AD1 0,0 10,9 89,1 43,7 7,5 4,3 15,6 28,8 18,3 36,3 0,54 1,78 

AD2 0,0 5,2 94,8 45,4 4,6 5,9 14,8 29,3 25,9 11,5 0,51 1,71 

1 – ADA: argila dispersa em água; 2 – GF: grau de floculação; 3 – DS: densidade do solo. 
Os horizontes subsuperficiais escuros estão em sombreado. 
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Os valores obtidos através das relações entre a areia total e suas subfrações 

e o comportamento entre as subfrações e a areia nos perfis não mostram indícios de 

descontinuidades litológicas até os horizontes subsuperficiais escuros, incluindo o 

P10, sugerindo que a formação destes horizontes se deu sob um material 

homogêneo, não caracterizando horizonte A enterrado por esse critério. 

Algumas quebras nas relações entre as areias foram observadas em 

profundidade a partir do horizonte B2 do perfil P5 e após o horizonte B2 no perfil P7, 

conforme os gráficos das figuras 17 e 18 para estes perfis. Esta situação pode ser 

indício não necessariamente de contribuição de material alóctone, mas sim de 

variação litológica existente na própria rocha, onde é comum a injeção de rochas 

graníticas de composição diferenciada. 

Para o perfil P10 as relações da fração areia não apresentam indícios de 

descontinuidade litológica, seguindo um padrão mais ou menos uniforme até o 

horizonte Ab, podendo indicar que o material de origem alóctone depositado tenha 

composição similar ao material que originou o Ab. Por outro lado, diferenças na 

uniformidade dos percentuais das frações areia grossa, areia fina e argila são 

observadas entre os horizontes A2 e AC deste perfil. Além disso, observa-se nítido 

incremento de argila no horizonte Ab, não acompanhado de um desenvolvimento 

expressivo da estrutura, o que é frequentemente observado em outros Neossolos 

Regolíticos da região (SILVEIRA, 2006). 

Para um Argissolo Vermelho do Estado de Santa Catarina, Almeida et al. 

(1999) encontraram resultados que evidenciaram um comportamento similar de 

cinco subfrações da areia entre os horizontes A1 e Bt1, onde estão os horizontes 

escurecidos, descartando a evidência de soterramento dos mesmos. 

A argila dispersa em água está presente em quantidades significativas nos 

horizontes escurecidos e nos enriquecidos em cutãns, mostrando uma aparente 

relação inversa com a matéria orgânica, resultando em menor grau de floculação. 
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Figura 17 - Relações entre areia grossa (AG), areia fina (AF), areia muito fina (AMF) 
e areia total (AT) para os perfis estudados. 
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Figura 18 - Porcentagens das frações areia grossa (AG), areia fina (AF), areia muito 
fina (AMF) e argila total (arg) para os solos estudados. 
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6.3 – Características químicas 

 

6.3.1 – Análises básicas 

Os resultados referentes às análises químicas são apresentadas na tabela 5. 

A heterogeneidade das rochas graníticas do Batólito Pelotas, do ponto de vista 

químico e mineralógico, afeta as características químicas dos solos.  

Os valores de pH em água variaram de 4,22 a 6,22, caracterizando reação 

fortemente e moderadamente ácida e diferenças ao longo do perfil dos solos. Foi 

observado o decréscimo do pH nos horizontes ―sômbricos‖ dos perfis P1, P3, P4 e 

P7, e posterior aumento com a profundidade. O pH em água para todos os 

horizontes foi maior que o pH em KCl, o que traduz-se em valores de ∆ pH 

negativos, indicando o domínio de carga líquida negativa em todos os perfis e, 

conseqüentemente, de argilominerais silicatados sobre óxidos de Fe e Al (UEHARA 

e GILLMAN, 1981).  

Os valores de H + Al aumentam de forma gradual nos perfis, cujos teores 

máximos coincidem com os horizontes subsuperficiais escuros. Este aumento 

gradual da acidez potencial em profundidade pode estar relacionado à contribuição 

das substâncias húmicas, principalmente através do aumento dos ácidos húmicos 

nos horizontes escuros. Uma exceção é o perfil 10, cujo aumento do H + Al no 

horizonte AC ocorre de forma acentuada quando comparado aos horizontes 

superiores, não comum nos outros perfis de solos com horizontes similares ao 

sômbrico. 

A saturação por alumínio (m%), que expressa a fração da CTC ocupada por 

alumínio trocável, apresentou valores médios entre 2 e 11% nos perfis P5, P7 e P8. 

Por outro lado, o m% atingiu os níveis mais elevados nos perfis P3 e P4, com 

valores médios de 76 e 73%, respectivamente. Nestes casos e em meio ácido os 

argilominerais, sobretudo os do grupo 2:1, são mais instáveis e tendem a solubilizar-

se, podendo liberar grandes quantidades de alumínio (UEHARA e GILLMAN, 1981). 

A CTC a pH 7,0 é considerada média, com amplitude entre 5,1 a 15 cmolc 

kg-1 (CQFS, 2004). Valores mais elevados são encontrados nos horizontes mais 

profundos do P7, atingindo até 22 cmolc kg-1 no horizonte BC, possivelmente 

influenciada pela significativa presença de micas neste horizonte. Considerando 

apenas os horizontes sômbricos, a CTC destes é maior em relação ao horizonte 

superficial, o que pode ser explicada pela maior presença de compostos orgânicos 
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estáveis nestes horizontes, principalmente os ácidos húmicos, que apresentam alta 

carga negativa dependente do pH. 

A saturação por bases apresenta valores inferiores a 50%, sendo portanto 

distróficos, pelo menos até o horizonte Bt dos Argissolos Bruno-Acinzentados, com 

tendência de aumento em profundidade. Os perfis P5, P7 e P8 possuem os valores 

mais elevados de saturação por bases, sendo considerados eutróficos (V > 50%). À 

exceção destes perfis, os demais são caracterizados por apresentar alta saturação 

por alumínio (m%) no complexo de troca, chegando a 86% no horizonte Bt do perfil 

P3. 

Nos solos com horizontes similares ao sômbrico o horizonte B apresentou 

argila de atividade baixa, com valores menores que 27 cmolc kg-1 de argila para os 

perfis P1, P4, P6 e P9. Na literatura há diversos trabalhos que associam o horizonte 

sômbrico a solos distróficos e com argila de atividade baixa (SEHGAL e SYS, 1970; 

FRANKART, 1983; ALMEIDA et al., 2009). Entretanto, na região do Batólito Pelotas 

estes horizontes foram encontrados também em solos eutróficos (P7 e P8) e com 

argila de atividade alta (P3 e P7). Deve-se levar em conta que no SiBCS não se 

desconta a contribuição da matéria orgânica na CTC do solo, o que pode aumentar 

artificialmente a atividade da argila nestes horizontes. 
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Tabela 5 - Características químicas dos solos estudados.   

Horiz. 

pH Complexo sortivo T 
(argila) 

        

H2O KCl ∆pH 
Ca Mg K Na S H + Al Al CTC V m P C 

_______________________________cmolc kg
-1

____________________________ _____%_____ mg dm
-3

 dag kg
-1

 

Perfil 1 

A1 4,82 3,96 -0,86 2,19 1,01 0,20 0,13 3,53 6,94 0,65 10,48 52,44 34 16 4,41 3,20 

A2 4,76 3,81 -0,96 1,50 0,74 0,06 0,12 2,42 10,63 2,21 13,05 51,11 19 48 0,68 2,04 

AB 4,90 3,80 -1,11 1,13 0,59 0,05 0,13 1,90 7,99 4,34 9,88 40,16 19 70 0,25 1,46 

BA 4,93 3,69 -1,24 1,52 0,81 0,05 0,18 2,57 7,60 3,25 10,17 28,67 25 56 0,17 1,18 

Bt 5,05 3,63 -1,42 3,05 1,64 0,08 0,31 5,08 8,20 3,72 13,28 26,36 38 42 0,27 1,03 

BC 5,62 3,65 -1,98 3,58 1,64 0,07 0,48 5,77 3,25 1,77 9,02 48,76 64 23 0,69 0,28 

Perfil 2 

A1 4,84 3,84 -1,00 1,09 0,63 0,22 0,12 2,06 7,64 1,89 9,70 41,40 21 48 0,68 1,73 

A2 4,91 3,82 -1,09 1,18 0,64 0,17 0,11 2,10 6,84 2,21 8,94 32,06 23 51 0,17 1,32 

AB 4,82 3,80 -1,02 1,30 0,76 0,21 0,13 2,40 7,13 2,47 9,53 31,03 25 51 0,17 1,32 

Bt 5,02 3,67 -1,35 2,35 1,53 0,16 0,18 4,22 8,54 3,58 12,77 23,26 33 46 0,26 1,68 

BC 5,15 3,68 -1,47 2,83 2,03 0,11 0,22 5,19 7,88 3,29 13,08 24,98 40 39 0,09 0,79 

C 5,39 3,74 -1,65 2,76 1,94 0,09 0,22 5,01 4,96 1,72 9,97 25,96 50 26 0,26 0,50 

Perfil 3 

A 4,78 3,85 -0,93 0,60 0,45 0,03 0,12 1,20 5,58 1,36 6,78 40,81 18 53 1,51 1,43 

AB 4,66 3,80 -0,86 0,24 0,37 0,32 0,15 1,08 8,99 3,11 10,07 35,84 11 74 0,67 1,83 

BA 4,61 3,78 -0,84 0,16 0,30 0,26 0,14 0,86 9,41 3,60 10,26 31,04 8 81 0,08 1,71 

Bt 4,54 3,74 -0,80 0,16 0,29 0,19 0,12 0,76 11,10 4,79 11,86 28,52 6 86 0,08 1,39 

BC/CR 4,57 3,77 -0,79 0,16 0,27 0,16 0,09 0,68 8,54 3,67 9,22 29,79 7 84 0,08 0,91 

Os horizontes subsuperficiais escuros estão em sombreado. 

. 
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Tabela 5 - Características químicas dos solos estudados (continuação).   

Horiz. 

pH Complexo sortivo T 
(argila) 

        

H2O KCl ∆pH 
Ca Mg K Na S H + Al Al CTC V m P C 

_______________________________cmolc kg
-1

____________________________ _____%_____ mg dm
-3

 dag kg
-1

 

Perfil 4 

A1 5,03 3,97 -1,06 0,56 0,34 0,12 0,12 1,15 5,42 1,26 6,57 28,94 18 52 0,75 1,43 

A2 4,80 3,88 -0,92 0,53 0,31 0,09 0,11 1,05 8,12 2,63 9,17 32,48 11 71 0,25 1,76 

AB 4,74 3,85 -0,90 0,37 0,28 0,14 0,09 0,87 8,68 3,22 9,55 23,89 9 79 0,09 1,31 

BA 4,73 3,81 -0,93 0,41 0,28 0,15 0,08 0,92 9,70 3,30 10,62 23,28 9 78 0,09 1,33 

Bt1 4,74 3,75 -0,99 0,50 0,33 0,23 0,12 1,18 8,32 4,26 9,50 16,83 12 78 0,09 1,00 

Bt2 4,67 3,73 -0,94 0,54 0,33 0,10 0,11 1,07 8,25 3,62 9,32 18,18 11 77 0,09 0,73 

BC 4,92 3,79 -1,13 0,37 0,42 0,09 0,15 1,02 6,23 2,90 7,26 18,20 14 74 0,51 0,43 

C 4,93 3,79 -1,14 0,32 0,55 0,09 0,13 1,09 5,14 2,83 6,23 15,34 18 72 0,52 0,26 

Perfil 5 

A 5,27 4,24 -1,03 5,59 1,98 0,48 0,17 8,22 5,90 0,14 14,12 83,87 58 2 15,02 3,15 

AB 5,60 4,16 -1,44 6,71 2,14 0,62 0,25 9,71 5,12 0,14 14,83 37,12 66 1 32,04 1,90 

BA 5,56 4,17 -1,39 6,94 2,28 0,60 0,29 10,11 4,94 0,29 15,05 29,28 67 3 12,62 1,56 

Bt1 5,81 4,40 -1,41 6,36 2,13 0,54 0,21 9,25 3,46 0,29 12,71 24,71 73 3 1,35 1,06 

Bt2 5,62 4,29 -1,33 5,18 1,85 0,54 0,20 7,77 3,35 0,24 11,11 23,41 70 3 1,70 0,88 

BC 5,57 4,27 -1,30 5,06 2,02 0,45 0,19 7,71 3,06 0,24 10,77 22,31 72 3 1,18 0,76 

Perfil 6 

A1 5,31 3,99 -1,33 2,31 0,79 0,23 0,07 3,41 4,64 1,03 8,05 39,80 42 23 3,46 1,85 

A2 5,46 4,03 -1,43 3,21 0,74 0,09 0,07 4,10 5,17 0,99 9,27 39,60 44 19 2,44 1,88 

AB 5,70 4,07 -1,63 2,65 0,78 0,07 0,07 3,57 5,47 1,02 9,04 38,18 39 22 1,63 1,70 

BA 5,43 3,85 -1,58 1,72 0,98 0,08 0,07 2,84 6,27 2,61 9,10 24,88 31 48 1,84 1,16 

Bt 5,25 3,72 -1,53 1,54 1,50 0,09 0,10 3,23 8,08 4,81 11,31 19,84 29 60 2,04 1,18 

BC1 5,19 3,70 -1,49 0,90 1,48 0,09 0,09 2,56 6,55 4,69 9,11 19,78 28 65 2,50 0,71 

BC2 5,25 3,65 -1,60 0,62 1,68 0,07 0,08 2,44 4,71 3,89 7,15 25,08 34 61 2,00 0,48 

C 5,57 3,82 -1,75 0,71 1,83 0,08 0,15 2,77 2,10 1,69 4,87 24,39 57 38 2,15 0,21 

Os horizontes subsuperficiais escuros estão em sombreado. 
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Tabela 5 - Características químicas dos solos estudados (continuação).   

Horiz. 

pH Complexo sortivo T 
(argila) 

        

H2O KCl ∆pH 
Ca Mg K Na S H + Al Al CTC V m P C 

_______________________________cmolc kg
-1

____________________________ _____%_____ mg dm
-3

 dag kg
-1

 

Perfil 7 

A1 6,08 4,38 -1,70 3,96 1,23 0,15 0,47 5,81 4,20 0,31 10,01 50,67 58 5 5,72 2,01 

A2 5,70 4,00 -1,70 3,72 1,03 0,09 0,39 5,23 5,46 0,88 10,69 47,17 49 14 4,61 2,20 

AB 5,41 3,94 -1,47 4,71 1,38 0,07 0,29 6,45 7,56 0,99 14,01 56,53 46 13 3,83 2,38 

BA 5,49 3,96 -1,53 5,17 1,67 0,06 0,25 7,14 7,26 0,89 14,40 47,69 50 11 3,26 2,39 

Bt1 5,56 3,88 -1,68 5,44 2,43 0,06 0,28 8,20 7,21 1,71 15,41 35,57 53 17 3,86 1,89 

Bt2 5,63 3,89 -1,74 5,73 3,29 0,09 0,31 9,42 6,25 1,99 15,67 26,23 60 17 4,01 1,44 

BC 6,03 3,52 -2,52 11,81 5,98 0,03 0,40 18,22 3,78 1,14 22,01 91,55 83 6 6,48 0,60 

C 6,22 3,07 -3,15 8,59 4,24 0,02 0,35 13,20 2,02 0,83 15,22 187,36 87 6 6,83 0,26 

Perfil 8 

A1 5,47 4,24 -1,23 5,26 1,50 0,25 0,18 7,18 5,80 0,31 12,98 55,67 55 4 9,72 3,00 

A2 5,41 3,98 -1,44 5,20 1,20 0,12 0,20 6,72 6,58 0,57 13,30 56,22 51 8 6,67 2,40 

AC/CR 5,44 4,01 -1,43 5,92 1,30 0,16 0,22 7,59 7,93 0,63 15,52 60,42 49 8 7,76 2,75 

Perfil 9 

A1 4,73 3,90 -0,82 1,85 0,40 0,20 0,02 2,47 3,48 1,58 5,95 37,57 42 39 1,85 1,85 

A2 4,35 3,80 -0,55 1,15 0,18 0,13 0,02 1,48 4,16 1,83 5,64 32,00 26 55 1,39 1,61 

A3 4,52 3,83 -0,69 1,19 0,18 0,10 0,02 1,50 4,74 2,27 6,24 37,62 24 60 1,39 1,31 

AB 4,66 3,86 -0,80 0,97 0,16 0,10 0,02 1,26 5,01 2,18 6,27 37,19 20 63 1,49 1,22 

BA 4,51 3,83 -0,68 1,29 0,25 0,09 0,04 1,67 6,43 3,59 8,11 30,25 21 68 0,47 1,09 

Bt 4,55 3,76 -0,79 1,25 0,28 0,11 0,04 1,69 7,07 4,81 8,76 22,23 19 74 1,13 0,92 

Perfil 10 

A1 4,37 3,67 -0,70 2,07 0,47 0,18 0,04 2,77 4,93 1,93 7,70 44,62 36 41 18,01 1,93 

A2 4,22 3,66 -0,56 1,55 0,25 0,09 0,04 1,94 4,98 2,18 6,92 37,51 28 53 5,59 1,54 

Ab 4,35 3,78 -0,58 2,01 0,21 0,11 0,04 2,37 11,24 4,64 13,61 41,61 17 66 4,22 2,21 

Áreas degradadas 

AD1 5,85 4,72 -1,13 2,84 1,43 0,24 0,14 4,65 4,58 0,29 9,22 31,97 50 6 29,8 1,84 

AD2 5,03 3,95 -1,08 0,97 0,61 0,10 0,12 1,79 7,31 2,10 9,11 31,14 20 54 0,4 1,37 

Os horizontes subsuperficiais escuros estão em sombreado. 
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6.3.2 – Ataque sulfúrico e relações Ki e Kr 

As quantidades de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 acompanham a distribuição dos 

teores de argila com a profundidade (Tabela 6 e Figura 19), com alguns desvios nos 

horizontes BC e C (P1, P7 e P6 – Figura 19). Essa relação deve ser a esperada para 

um solo com a mineralogia da fração argila homogênea, uma vez que a digestão da 

amostra por ataque sulfúrico foi desenvolvida para estimar a composição dos 

argilominerais e óxidos presentes na fração argila. Os desvios encontrados em 

subsuperfície podem estar relacionados à presença das micas e cloritas. 

Os valores da razão SiO2/Al2O3 (Ki) apresentaram-se relativamente 

uniformes e semelhantes ao longo dos perfis, resultando em valores de próximos a 

2, o que pode indicar a solubilização e saída moderada de sílica do sistema. Esta 

situação favorece a permanência de argilominerais do grupo 1:1 (caulinitas). Em 

alguns horizontes do P5 e P7 foram verificados índices Ki superiores a 2,2, 

indicando a presença de argilominerais 2:1 nestes horizontes (MELO et al., 1995). 

As quantidades de óxidos de ferro são baixas para a maioria dos horizontes, 

classificando-os como hipoférricos segundo EMBRAPA (2006), por possuírem teores 

de Fe2O3 inferiores a 8 dag kg-1. Alguns horizontes mais profundos dos perfis P1 e 

P7 podem ser classificados como mesoférricos, cujas quantidades de óxidos de 

ferro variam entre 8 e 18 dag kg-1 de solo. 

A natureza do material de origem, deficiente em ferro, e o grau de 

intemperismo não muito avançado indicado pelo Ki em torno de 2, justificam os 

valores das relações moleculares Kr maiores que 0,75, confirmando-se que não 

ocorrem solos oxídicos entre os perfis estudados. Os solos apresentaram valores 

elevados da relação molecular Al2O3/Fe2O3, indicando predomínio das formas de 

alumínio em todos os horizontes.  Com relação aos teores de Fe do P7, Silveira 

(2006) realizou análise química total de um perfil semelhante em área próxima, 

constatando teores totais compatíveis com rochas intermediárias (granodioritos e 

tonalitos). Quanto ao P8 (teor de Fe mais baixo), as análises químicas totais 

indicaram rocha de filiação ácida (sienogranito, monzogranito), que são de 

ocorrência comum cortando as rochas as rochas intermiárias na suíte intrusiva 

Pinheiro Machado. Esta variação no material de origem em pequena distância é 

responsável por influenciar também as características químicas. Por exemplo, no 

Luvissolo (P7) foi encontrada uma saturação por bases de 90% no horizonte C, ao 

passo que no Neossolo (P8) este valor foi de 49% no horizonte AC/CR. 
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Tabela 6 - Teores de Si, Al e Fe totais obtidos por ataque sulfúrico, relação 
molecular Al2O3/Fe2O3 e índices Ki e Kr. 
 

Horiz. 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 

Al2O3/Fe2O3 Ki Kr 
_________dag kg

-1
___________ 

Perfil 1 

A1 9,94 7,18 3,72 3,02 2,36 1,77 

A2 10,69 9,56 4,14 3,62 1,90 1,49 

AB 11,94 10,13 4,31 3,68 2,00 1,57 

BA 14,13 14,19 6,18 3,60 1,69 1,32 

Bt 21,79 21,85 10,01 3,42 1,70 1,31 

BC 21,66 18,62 9,33 3,13 1,98 1,50 

Perfil 2 

A1 9,72 8,76 3,01 4,56 1,88 1,54 

A2 11,77 10,06 3,91 4,03 1,99 1,59 

AB 14,03 12,36 4,67 4,15 1,93 1,55 

Bt 24,78 22,27 6,56 5,32 1,89 1,59 

BC 25,87 21,04 6,37 5,17 2,09 1,75 

C 21,56 19,19 6,31 4,76 1,91 1,58 

Perfil 3 

A 8,71 7,76 3,29 3,69 1,91 1,50 

AB 11,87 11,45 4,31 4,16 1,76 1,42 

BA 14,57 13,75 4,43 4,86 1,80 1,49 

Bt 19,58 19,60 5,46 5,62 1,70 1,44 

BC/CR 17,08 16,87 5,30 4,99 1,72 1,43 

Perfil 4 

A1 9,95 9,38 2,74 5,36 1,80 1,52 

A2 14,13 13,92 3,82 5,71 1,73 1,47 

AB 16,52 18,06 4,56 6,20 1,56 1,34 

BA 19,75 19,83 5,05 6,15 1,69 1,46 

Bt1 27,31 29,31 6,96 6,60 1,58 1,37 

Bt2 26,73 24,38 6,50 5,87 1,86 1,59 

BC 18,25 21,62 6,28 5,39 1,44 1,21 

C 18,81 19,85 5,10 6,10 1,61 1,38 

Perfil 5 

A 7,67 6,82 2,48 4,31 1,91 1,55 

AB 16,49 19,03 4,96 6,01 1,47 1,26 

BA 21,81 19,35 6,06 5,00 1,92 1,60 

Bt1 22,07 20,56 5,82 5,53 1,83 1,54 

Bt2 22,96 18,39 5,09 5,66 2,12 1,80 

BC 23,14 15,97 5,13 4,88 2,46 2,04 

Os horizontes subsuperficiais escuros estão em sombreado. 
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Tabela 6 - Teores de Si, Al e Fe totais obtidos por ataque sulfúrico, relação 
molecular Al2O3/Fe2O3 e índices Ki e Kr (continuação). 

Horiz. 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 

Al2O3/Fe2O3 Ki 

 
Kr 

_________dag kg
-1

___________ 

Perfil 6 

A1 8,69 7,63 3,30 3,62 1,94 1,52 

A2 9,47 9,00 3,72 3,79 1,79 1,41 

AB 11,25 11,65 4,56 4,00 1,64 1,31 

BA 14,68 16,63 6,27 4,15 1,50 1,21 

Bt 22,44 24,39 8,42 4,54 1,56 1,28 

BC1 21,48 23,05 7,67 4,71 1,58 1,31 

BC2 21,43 21,73 5,56 6,12 1,68 1,44 

C 15,90 16,82 3,49 7,55 1,61 1,42 

Perfil 7 

A1 9,91 9,82 4,88 3,15 1,72 1,30 

A2 11,62 11,02 5,21 3,31 1,79 1,38 

AB 10,70 10,82 5,81 2,92 1,68 1,25 

BA 12,52 12,51 6,98 2,81 1,70 1,25 

Bt1 17,26 19,19 8,43 3,57 1,53 1,19 

Bt2 25,92 27,43 11,40 3,77 1,61 1,27 

BC 25,26 22,72 11,75 3,03 1,89 1,42 

C 17,59 12,99 12,56 1,62 2,30 1,42 

Perfil 8 

A1 11,74 11,05 5,70 3,04 1,81 1,36 

A2 11,50 12,05 6,14 3,07 1,62 1,22 

AC/CR 12,10 11,22 6,60 2,66 1,83 1,33 

Perfil 9 

A1 8,85 8,67 2,41 5,63 1,74 1,47 

A2 10,11 10,24 2,31 6,94 1,68 1,47 

A3 10,54 10,89 2,76 6,18 1,65 1,42 

AB 11,05 12,26 2,73 7,03 1,53 1,34 

BA 18,97 19,95 4,74 6,59 1,62 1,40 

Bt 22,55 25,17 5,67 6,95 1,52 1,33 

Perfil 10 

A1 10,65 11,63 2,40 4,60 1,56 1,37 

A2 7,98 12,02 2,82 4,70 1,13 0,98 

Ab 21,65 20,03 4,78 4,37 1,84 1,59 

Os horizontes subsuperficiais escuros estão em sombreado. 
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Figura 19 - Relações entre os teores de argila e a soma dos teores de SiO2, Al2O3 e 
Fe2O3 para os solos com horizonte B textural.  

 
 
6.3.3 – Dissoluções seletivas, densidade ótica do extrato de oxalato 

(DOEO) e Alo+1/2Feo 
 
As análises de dissoluções seletivas são consideradas importantes do ponto 

de vista da gênese do solo. Elas são úteis para entender os processos 

pedogenéticos relacionados à transformação e translocação do ferro, alumínio e 

manganês, entre outros elementos, no perfil e inferir a composição mineralógica do 

solo. Estudos dessa natureza têm sido bastante utilizados para estudos específicos 
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de horizontes diagnósticos e classes de solos constituindo subsídio à classificação 

taxonômica. 

O entendimento do processo de podzolização em Espodossolos e solos 

afins, no sentido de conhecer a distribuição das diferentes formas dos elementos, é 

um exemplo da aplicação das dissoluções seletivas em estudos de gênese e 

classificação do solo (MCKEAGUE et al., 1983; COELHO et al., 2010). Em trabalhos 

com extrações seletivas referentes a horizontes sômbricos, destacam-se os de 

Mutwewigabo (1989), Faivre (1990), Almeida et al. (2009) e Velasco-Molina et al. 

(2010). 

Os resultados de ferro e alumínio extraídos por DCB (Fed e Ald) e oxalato de 

amônio (Feo e Alo) e suas devidas relações estão na tabela 7. Estes valores são 

usados na definição de horizonte espódico nos sistemas de classificação da FAO e 

Soil Taxonomy, porém, não são considerados na definição de horizonte espódico na 

classificação brasileira de solos. 

A extração por DCB abrange as formas cristalinas, mal cristalizadas e não 

cristalinas de Fe e Al presentes nos óxidos e hidróxidos pedogênicos da fração 

argila (INDA JUNIOR e KÄMPF, 2003). Um aumento gradativo das formas de Fe e 

Al extraídas com DCB foi observado do horizonte A até o horizonte B. Esperava-se 

este comportamento nos solos com B textural, uma vez que os teores desses 

elementos tendem a acompanhar o crescimento dos teores de argila em 

profundidade. Já as formas de baixa cristalinidade do Fe e Al são extraídas pelo 

oxalato de amônio, que também inclui formas ligadas a compostos orgânicos. O 

oxalato de amônio extraiu os menores teores de Fe a Al em relação ao DCB.   

A razão Feo/Fed é um indicador das proporções das formas de maior e 

menor cristalinidade dentre os óxidos de ferro pedogênicos, sendo utilizado para 

caracterizar a reatividade desses minerais no solo e os processos pedogenéticos. 

Os valores desta relação são maiores em parte dos horizontes ―sômbricos‖, o que 

pode indicar que a matéria orgânica presente nestes horizontes está influenciando 

na menor cristalinidade dos óxidos de Fe. Esta razão tende a diminuir com o 

desenvolvimento do solo, sendo normalmente inferior a 0,05 nos Latossolos, embora 

valores superiores a 0,15 podem ser encontrados nos horizontes A devido ao 

acúmulo de compostos orgânicos. Em solos de regiões temperadas, a razão 

Feo/Fed varia entre 0,2 e 0,4, podendo alcançar valores compreendidos entre 0,5 e 
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1,0 em ambientes submetidos a condições redutoras ou ainda em horizontes 

espódicos e/ou plácicos (INDA JUNIOR, 2002). 

Os valores da relação Feo/Fed são próximos àqueles observados por 

Oenning (2001) para solos com horizontes subsuperficiais escuros do RS e SC. 

Para a relação Alo/Ald, os valores observados sugerem uma relação com a 

dissolução de aluminossilicatos de pior cristalinidade, podendo incluir formas de Al 

ligadas à matéria orgânica. 

Os resultados da densidade ótica do extrato de oxalato de amônio 

apresentaram aumento gradativo em profundidade, com os valores máximos 

coincidentes com os horizontes subsuperficiais escuros (Tabela 7). Em todos os 

horizontes sobrejacentes até o horizonte B os valores foram superiores a 0,25. 

Conforme os critérios da Soil Taxonomy (USDA, 2010), os valores de DOEO ≥ 0,25 

indicam translocação de material orgânico, além de ser pelo menos o dobro em 

relação ao horizonte eluvial sobrejacente. Nem todos os solos com horizontes 

similares ao sômbrico satisfazem este critério. No caso do P1, o valor de DOEO é 

1,01 no horizonte A1, ao passo que no horizonte mais escurecido corresponde a 

1,41. Pequenos incrementos foram observados para os perfis P4, P6, P8, P9 e para 

os perfis ―não-sômbricos‖ P2 e P5. Resultados semelhantes foram obtidos para 

Caner et al. (2003) para solos com horizontes similares ao sômbrico na Índia. Os 

autores descartaram a origem iluvial do húmus, atribuindo a origem do 

escurecimento em profundidade às propriedades cromáticas das substâncias 

húmicas. 

Os incrementos mais significativos foram verificados para os perfis P3, P7 e 

P10, onde os valores de DOEO chegam a atingir o dobro em parte do horizonte 

subsuperficial escuro, quando considerado o horizonte A1 sobrejacente. Para o perfil 

P3, os valores de DOEO são de 0,45 no horizonte A e chegam a 1,03 no horizonte 

BA.  
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Tabela 7 - Teores de ferro e alumínio extraídos com ditionito-citrato-bicarbonato de 
sódio, oxalato de amônio e suas relações e densidade ótica do extrato de oxalato de 
amônio para os horizontes dos perfis estudados. 

 

Horiz. 

Ferro Alumínio Relações Fe e Al 
DOEO 

Fed Feo Ald Alo 
Feo/Fed Alo/Ald Alo+1/2Feo 

.......................... dag kg
-1 

.............................. 
(430 
nm) 

Perfil 1 

A1 0,89 0,16 0,25 0,18 0,18 0,73 0,26 1,01 

A2 0,98 0,21 0,46 0,33 0,22 0,71 0,43 1,41 

AB 1,09 0,16 0,36 0,25 0,15 0,69 0,33 0,82 

BA 1,42 0,31 0,46 0,32 0,22 0,70 0,48 0,66 

B 2,25 0,29 0,67 0,31 0,13 0,46 0,46 0,46 

BC 1,76 0,10 0,29 0,20 0,05 0,68 0,25 0,38 

Perfil 2 

A1 0,96 0,13 0,33 0,19 0,13 0,58 0,26 0,71 

A2 0,94 0,12 0,30 0,19 0,13 0,63 0,25 0,58 

AB 1,11 0,14 0,36 0,22 0,13 0,61 0,29 0,63 

B 1,80 0,17 0,47 0,28 0,09 0,59 0,36 0,43 

BC 1,90 0,20 0,35 0,26 0,11 0,75 0,36 0,30 

C 1,77 0,07 0,17 0,18 0,04 1,05 0,22 0,12 

Perfil 3 

A 1,07 0,13 0,22 0,14 0,12 0,64 0,21 0,45 

AB 1,23 0,27 0,42 0,31 0,22 0,73 0,44 0,93 

BA 1,33 0,25 0,47 0,30 0,19 0,64 0,43 1,03 

B 1,56 0,20 0,56 0,31 0,13 0,56 0,41 0,55 

BC/CR 1,63 0,15 0,42 0,29 0,09 0,70 0,37 0,59 

Perfil 4 

A1 1,35 0,13 0,30 0,15 0,09 0,51 0,22 0,45 

A2 1,46 0,10 0,47 0,24 0,07 0,51 0,29 0,47 

AB 2,38 0,12 0,53 0,26 0,05 0,49 0,32 0,58 

BA 2,83 0,17 0,62 0,33 0,06 0,53 0,42 0,60 

B1 2,49 0,22 0,72 0,37 0,09 0,52 0,48 0,52 

B2 2,40 0,12 0,71 0,29 0,05 0,41 0,35 0,28 

BC 2,29 0,10 0,53 0,22 0,04 0,42 0,27 0,15 

C 1,58 0,04 0,25 0,16 0,03 0,63 0,18 0,21 

Perfil 5 

A 0,86 0,11 0,22 0,13 0,13 0,61 0,19 0,64 

AB 2,01 0,12 0,47 0,21 0,06 0,45 0,27 0,62 

BA 2,43 0,12 0,61 0,30 0,05 0,49 0,36 0,48 

B1 2,52 0,07 0,53 0,28 0,03 0,52 0,31 0,29 

B2 1,67 0,05 0,48 0,24 0,03 0,50 0,26 0,32 

BC 1,58 0,04 0,41 0,20 0,02 0,49 0,22 0,18 

Perfil 6 

A1 0,98 0,14 0,24 0,12 0,14 0,50 0,18 0,43 

A2 1,36 0,19 0,25 0,19 0,14 0,75 0,28 0,74 

AB 0,96 0,21 0,38 0,23 0,22 0,61 0,34 0,97 

BA 1,76 0,20 0,53 0,28 0,11 0,53 0,38 0,73 

B 2,48 0,19 0,66 0,39 0,08 0,58 0,48 0,66 

BC1 2,09 0,11 0,49 0,26 0,05 0,55 0,32 0,29 

BC2 1,30 0,08 0,26 0,16 0,06 0,62 0,20 0,18 

C 1,11 0,04 0,12 0,09 0,03 0,78 0,11 0,23 



82 

 

 

Tabela 7 - Teores de ferro e alumínio extraídos com ditionito-citrato-bicarbonato de 
sódio, oxalato de amônio e suas relações e densidade ótica do extrato de oxalato de 
amônio para os horizontes dos perfis estudados (continuação). 
 

Horiz. 

Ferro Alumínio Relações Fe e Al 
DOEO 

Fed Feo Ald Alo 
Feo/Fed Alo/Ald Alo+1/2Feo 

.......................... dag kg
-1 

.............................. 
(430 
nm) 

Perfil 7 

A1 1,32 0,20 0,28 0,15 0,15 0,55 0,26 0,58 

A2 2,09 0,27 0,34 0,20 0,13 0,57 0,33 0,72 

AB 2,46 0,42 0,38 0,27 0,17 0,71 0,48 0,89 

BA 2,10 0,44 0,46 0,30 0,21 0,66 0,52 1,00 

B1 2,77 0,35 0,63 0,33 0,13 0,53 0,51 0,72 

B2 5,45 0,31 0,84 0,40 0,06 0,48 0,56 0,64 

BC 3,08 0,22 0,38 0,18 0,07 0,47 0,29 0,26 

C 1,69 0,12 0,15 0,07 0,07 0,48 0,13 0,18 

Perfil 8 

A1 1,70 0,48 0,34 0,30 0,28 0,87 0,54 0,86 

A2 2,23 0,44 0,32 0,26 0,20 0,80 0,48 0,81 

AC/CR 1,97 0,41 0,29 0,32 0,21 1,10 0,53 0,95 

Perfil 9 

A1 1,01 0,24 0,14 0,17 0,24 1,26 0,29 0,49 

A2 0,90 0,20 0,18 0,17 0,23 0,97 0,27 0,39 

A3 0,99 0,22 0,22 0,21 0,22 0,92 0,31 0,49 

AB 1,03 0,25 0,25 0,23 0,24 0,92 0,36 0,43 

BA 1,14 0,21 0,36 0,20 0,19 0,55 0,31 0,33 

B 1,53 0,26 0,41 0,23 0,17 0,57 0,36 0,36 

Perfil 10 

A1 1,01 0,34 0,29 0,36 0,22 1,21 0,52 0,13 

A2 0,90 0,22 0,11 0,14 0,36 1,26 0,25 0,46 

Ab 0,99 0,31 0,61 0,36 0,33 0,58 0,51 1,14 

Áreas Degradadas 

AD1 1,23 0,25 0,40 0,28 0,21 0,71 0,41 0,67 

AD2 1,09 0,12 0,37 0,14 0,11 0,38 0,20 0,49 

Os horizontes subsuperficiais escuros estão em sombreado. 

 

Outra característica que pode ser indicativa do processo de podzolização é o 

percentual de Alo + 1/2Feo, onde valores ≥ 0,5 indicam a presença de materiais 

espódicos, conforme critério utilizado pela Soil Taxonomy (USDA, 2010). A 

quantificação das percentagens de Alo + 1/2Feo mostraram um aumento gradativo 

em profundidade até os horizontes escuros, porém, não atingindo 0,5% na grande 

maioria dos horizontes. Valores superiores 0,5% foram encontrados nos horizontes 

BA, B1 e B2 do perfil P7, chegando a 0,56%. Nos horizontes A1 e AC/CR do perfil 

P8 e horizonte AC do perfil P10 estes valores encontram-se em 0,5%. 
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Considerando os resultados do índice de DOEO, e do percentual de Al + 

1/2Feo, e o maior rigor adotado nos critérios da Soil Taxonomy, apenas os perfis P3 

e P7 e P10, poderiam enquadrar-se como material espódico. 

 
6.4 – Fracionamento químico das substâncias húmicas 
 
Os resultados do fracionamento químico do carbono orgânico total em 

ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina, carbono e nitrogênio totais e relações 

entre as substâncias húmicas encontram-se nas figuras 21 e 22 e no apêndice 2. 

Para complementar o fracionamento do carbono e auxiliar as observações do 

comportamento da matéria orgânica estão no apêndice 3 os dados referentes ao 

fracionamento químico do nitrogênio das substâncias húmicas. O fracionamento 

químico do carbono das substâncias húmicas tem sido comum em estudos 

relacionados à gênese do horizonte espódico, porém, os trabalhos em relação a 

horizontes sômbricos são escassos na literatura. 

Os teores de carbono orgânico total (COT) variaram de 0,21 a 3,20 dag kg-1, 

considerando todos os solos analisados. Os valores de COT mostram que os 

horizontes subsuperficiais, apesar da cor escura, não necessariamente apresentam 

maior conteúdo de carbono orgânico em relação aos horizontes sobrejacentes, o 

que pode ser verificado para alguns horizontes dos perfis P1, P3, P4, P6, P7, P8, P9 

e P10 (Tabela 5). Os teores de COT ligeiramente maiores em profundidade 

encontram-se nos horizontes AB e BA do P3, A2 do P4, A2, AB e BA do P7, AC/CR 

do P8 e AC do P10. O perfil 2 é caracterizado pela ausência horizonte subsuperficial 

escurecido e os valores mais expressivos de COT estão nos horizontes A1 e Bt. O 

COT nestes horizontes foi superior aos horizontes sobrejacentes A2 e AB, o que 

pode estar associado à presença significativa manchas escuras (cutans), indicando 

possível iluviação de matéria orgânica. 

A soma dos teores de carbono orgânico das frações ácidos fúlvicos, ácidos 

húmicos e humina está representada em porcentagem em relação ao COT, 

indicando uma recuperação média de 91% do carbono orgânico nestas frações. O 

carbono recuperado (C rec.) avalia o grau de humificação da matéria orgânica do 

solo, sendo os valores normais entre 65 e 92% (CANELAS e SANTOS, 2005).  
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Figura 20 - Fracionamento do COT e relação entre substâncias húmicas para os 
perfis P1, P2, P3, P4 e P5. 
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Figura 21- Fracionamento do COT e relação entre substâncias húmicas para os 
perfis P6, P7, P8, P9 e P10. 
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Em alguns horizontes, o carbono recuperado superou a 100%, o que pode 

estar relacionado a fatores como elevados teores de areia total, baixos teores de 

carbono ou ainda em função da dispersão de parte dos microagregados durante o 

fracionamento e de variações na reatividade e solubilidade das frações ou ainda 

erros analíticos (TISDAL e OADES, 1982; FONTANA, 2006; MAIA et al., 2008).  

Por meio do fracionamento das substâncias húmicas, tanto do carbono como 

do nitrogênio, observou-se que a fração humina predominou nos horizontes 

superficiais por ser pouco solúvel e pela baixa mobilidade no perfil. Com o aumento 

da profundidade esta situação se inverte, passando a predominar os ácidos 

húmicos, coincidindo com os horizontes subsuperficiais escurecidos ou com aqueles 

enriquecidos em cutãns, decrescendo a partir destes com a profundidade. 

Para o nitrogênio também destaca-se a maior contribuição dos ácidos 

húmicos em profundidade, salvo em alguns horizontes dos perfis P3, P7, P8 e P10, 

em que houve ligeiro predomínio da fração humina. Os ácidos húmicos sempre 

foram mais expressivos que os ácidos fúlvicos em praticamente todos os horizontes 

em ambos os fracionamentos. O predomínio de ácidos húmicos nos horizontes 

subsuperficiais escuros pode estar relacionado à estabilidade de ligação existente 

com a fase mineral do solo, assim como a maior resistência destes ácidos ao ataque 

microbiano (STEVENSON, 1994). Assim, maior proteção à biodegradação ocorre 

para a matéria orgânica dos cutans situados no horizonte B e/ou BC dos perfis, 

sobretudo pelo incremento nos teores de argila para estes horizontes. 

Estes resultados vão ao encontro ao trabalho de Oenning (2001), que 

constatou acúmulo de ácidos húmicos em horizontes subsuperficiais escuros de 

solos do RS e SC anteriormente classificados como Podzólico Bruno-Acinzentados. 

Segundo o autor, há possibilidade de translocação das substâncias húmicas e 

posterior acúmulo nos horizontes subsuperficiais, uma vez que estas não 

encontram-se um estágio de polimerização muito avançado. 

A relação AH/AF expressa a razão entre os teores de carbono dos ácidos 

húmicos e ácidos fúlvicos, indicando a mobilidade ou perda do carbono no solo 

(BENITES et al., 2003; ANJOS et al., 2008). Geralmente esta relação é maior em 

solos arenosos, o que significa a perda seletiva da fração mais solúvel (ácidos 

fúlvicos). Para solos temperados, esta relação é variável entre 0,7 e 2,5 

(KONONOVA, 1982). 
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No caso dos solos do Batólito Pelotas, a relação AH/AF sempre foi maior do 

que 1,0 em todos os horizontes, o que indica um predomínio de carbono dos ácidos 

húmicos sobre os ácidos fúlvicos. Os valores máximos da relação AH/AF foram 

encontrados nos horizontes ―sômbricos‖ e naqueles enriquecidos em cutans. No 

perfil P6 são observados valores elevados da relação AH/AF abaixo dos horizontes 

escurecidos, chegando aproximadamente a 7 no horizonte BC1. O aumento desta 

relação em profundidade nestes horizontes sugere a maior mobilidade da fração 

ácido húmico.  

Valores da relação AH/AF superiores a 1,0 são comuns em solos da região 

sul do Brasil. Um exemplo é o trabalho de Menezes (2008) que encontrou valores 

superiores á unidade Neossolos e Cambissolos do Rebordo do Planalto do RS e em 

diferentes posições na paisagem. Em trabalho desenvolvido por Oenning (2001) 

para solos com horizontes similares ao sômbrico do RS e SC, estes valores também 

foram crescentes em profundidade, em concordância com os resultados obtidos 

neste trabalho.  

Os valores da relação (AH+AF)/C apresentaram-se menores que a unidade, 

porém, com valores mais ou menos constantes em profundidade. Os valores foram 

ligeiramente superiores nos horizontes subsuperficiais escuros.  

A relação (AH+AF)/HU também fornece informações relativas à gênese do 

solo, identificando zonas de movimentação ou acúmulo de carbono. Seus maiores 

valores foram coincidentes com os horizontes subsuperficiais escuros, indicando o 

potencial de iluviação da matéria orgânica, especialmente as frações húmicas 

menos polimerizadas. Esta relação é proposta por Fontana et al. (2010) para o 

SiBCS como característica diferencial em nível de família e série, considerando a 

distribuição diferenciada do carbono nas frações húmicas. Para os horizontes 

minerais superficiais, os autores propõem ser a matéria orgânica estável para a 

relação (AH+AF)/HU ≤ 0,5. Para os horizontes minerais subsuperficiais, a relação 

(AH+AF)/HU ≥ 2,0 propõe ser a matéria orgânica iluvial. Para solos ou sistemas com 

potencial de lixiviação, os autores propõem relações AH/AF e (AH+AF)/HU ≥ 1,0. 

Os horizontes superficiais dos solos em estudo possuem relação 

(AH+AF)/HU > 5, não enquadrando-se como matéria orgânica estável. São 

exceções os horizontes A1 (P8), A1 (P10) e AD1, em que estes valores são em 

torno de 0,5. 
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Os horizontes subsuperficiais escuros apresentam as relações AH/AF e 

(AH+AF)/HU ≥ 1,0, concluindo-se a matéria orgânica destes horizontes tem potencial 

de lixiviação dos compostos orgânicos solúveis. Apenas os horizontes 

subsuperficiais escuros Bt (P3), AB, BA e Bt1 (P4), BA e Bt (P6) e A3, BA e Bt (P9) 

apresentaram (AH+AF)/HU ≥ 2,0, o que pode ser considerado matéria orgânica 

iluvial. Em relação à contribuição das frações humificadas em percentagem do COT, 

a maior expressão deve-se novamente aos ácidos húmicos, onde em alguns 

horizontes subsuperficiais os valores ultrapassam 50% do COT. 

 

6.5 – Estabilidade de agregados 
 

As percentagens de agregados estáveis em água para os solos estudados, 

incluindo os valores de DMP e DMG, encontram-se na tabela 8. Pode-se notar que, 

para todos os perfis, a classe de agregados maior que 4,76 mm (C1) apresentou 

maiores proporções que as outras classes no horizonte superficial. 

O predomínio de agregados de classe 1 em superfície deve-se ao fato de 

que os solos não sofreram revolvimento, o que poderia levar a ruptura dos 

agregados maiores. A maior estabilidade de agregados em superfície é o resultado 

da ação mecânica das raízes e da ação das hifas de fungos (TISDALL & OADES, 

1982), o que não é verificado nos horizontes subsuperficiais. Esse mecanismo é 

considerado de ação temporária, verificando-se a perda dessa estabilidade com o 

cultivo e a ação do preparo do solo (aração e gradagem). 

De modo geral os subhorizontes A2 e os horizontes transicionais, incluindo 

os similares ao sômbrico, apresentaram predomínio de agregados da classe de 

tamanho C4 (0,25 – 1,00 mm).  O decréscimo do DMP e DMG com a profundidade é 

observado nos dados da tabela 5, embora os teores de carbono sejam semelhantes 

aos horizontes superficiais, senão maiores, como no caso dos perfis P3, P7, P8 e 

P10. 

Em relação à participação das substâncias húmicas na estruturação dos 

solos, Bayer e Mielniczuck (2008) e Assis et al. (2006) apontam uma tendência de 

participação destas substâncias na formação de agregados menores, principalmente 

os ácidos húmicos e ácidos fúlvicos.  
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Tabela 8 - Resultados médios da estabilidade de agregados em água por classes de 
tamanho, Diâmetro Médio Ponderado (DMP) e Diâmetro Médio Geométrico (DMG). 
 

 
Perfil 

 
Horizonte 

Profundidade Classes de tamanho (%) DMP DMG 

(cm) C1 C2 C3 C4 C5 C6 (mm) 

 
 

P1 

A1 0-15 37,64 22,00 14,58 18,79 2,44 4,55 3,77 2,23 

A2 15-40 14,66 11,35 18,24 41,97 3,40 10,38 1,98 0,94 

AB 40-48/50 3,32 10,41 22,36 51,60 5,03 7,29 1,26 0,78 

BA 48/50-55/57 2,14 16,59 30,54 35,46 3,88 11,39 1,41 0,82 

 
P2 

A1 0-15 37,84 14,22 12,84 21,48 3,76 9,86 3,52 1,69 

A2 15-22 12,78 10,94 18,18 37,24 5,45 15,41 1,81 0,77 

AB 22-28 6,81 13,81 24,80 42,16 4,33 8,09 1,60 0,90 

 
 

P3 

A 0-25 44,33 15,52 15,77 20,31 2,86 1,21 4,06 2,61 

AB 25-45 16,70 14,57 25,42 29,45 3,58 10,28 2,26 1,11 

BA  45-55 3,10 11,73 26,47 37,63 5,85 15,22 1,27 0,66 

Bt 55-70/80 1,38 9,44 16,32 39,31 8,69 24,86 0,94 0,42 

 
 

P4 

A1 0 – 16/22 37,82 13,79 13,63 21,45 3,18 10,14 3,52 1,69 

A2 16/22 –29/32 9,55 14,15 19,37 38,67 4,96 13,30 1,71 0,81 

AB 29/32 – 41 2,06 14,02 22,14 40,01 6,22 15,55 1,22 0,64 

BA 41 – 57 0,21 13,04 24,65 38,24 5,53 18,33 1,08 0,58 

Bt1 57 – 72 0,03 5,66 22,36 48,52 8,13 15,29 0,85 0,52 

 
P5 

A 0 – 14 37,79 18,40 15,20 19,78 2,79 6,05 3,68 2,06 

AB 14 – 26 27,13 23,92 20,14 22,38 2,91 3,53 3,19 1,92 

BA 26 – 36 28,26 23,96 23,10 19,64 2,37 2,66 3,30 2,08 

 
 

P6 

A1 0 – 27 42,48 17,17 16,80 16,45 3,36 3,74 3,98 2,40 

A2 27 – 40 23,23 15,30 14,15 30,84 4,22 12,26 2,59 1,15 

AB 40 – 61 7,51 15,20 16,12 32,57 5,03 23,58 1,52 0,58 

BA 61 – 74 2,05 17,00 27,45 34,86 6,55 12,08 1,37 0,76 

B 74 – 92 9,42 23,24 30,59 25,11 4,47 7,17 2,09 1,21 

 
 
 

P7 

A1 0 – 29 40,24 24,06 11,50 13,67 1,64 8,89 3,95 2,20 

A2 29 – 47 25,56 22,36 19,60 23,58 2,28 6,63 3,03 1,67 

AB 47 – 61 11,52 11,34 20,52 37,86 4,27 14,49 1,77 0,81 

BA 61 – 73 3,20 16,69 26,84 39,04 4,27 9,96 1,45 0,85 

B1 73 – 85 4,71 27,51 33,05 23,61 4,05 7,08 1,92 1,19 

 
P8 

A1 0 – 30 31,10 20,00 15,55 24,18 2,27 6,89 3,29 1,81 

A2 30 – 54 36,33 16,65 16,04 21,34 3,15 6,48 3,54 1,94 

AC/CR 54 – 69/83 28,94 17,14 14,36 27,58 4,32 7,65 3,05 1,51 

 
 
 

P9 

A1 0 – 25 37,76 21,63 16,48 16,76 1,59 5,78 3,79 2,26 

A2 25 – 36 29,41 14,31 17,52 24,99 2,85 10,92 3,01 1,40 

A3 36 – 50 7,60 14,13 18,42 34,69 5,19 19,97 1,53 0,67 

AB 50 – 65 3,22 16,14 13,83 34,75 7,45 24,62 1,23 0,50 

BA 65 – 78 4,95 14,08 10,76 31,44 9,25 29,52 1,22 0,45 

B 78 – 90 1,27 12,47 16,52 36,80 9,02 23,92 1,02 0,46 

 
P10 

A1 0 – 40 44,91 23,46 13,85 12,79 1,51 3,47 4,29 2,83 

A2 40 – 70 28,49 16,43 20,50 24,90 2,83 6,84 3,06 1,71 

Ab 70/90 – 110 10,66 29,74 34,68 16,03 2,84 6,04 2,39 1.51 

AD1   11,16 19,96 22,74 27,45 4,72 13,96 2,00 0,94 

AD2   0,20 10,32 7,54 44,57 10,14 27,23 0,79 0,36 

Os horizontes subsuperficiais escuros estão em sombreado. 
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As substâncias húmicas interagem de forma distinta com os minerais do 

solo, favorecendo a cimentação entre as frações mineral e orgânica que compõem o 

solo. Ao se ligarem com cátions polivalentes e, devido a qualidade de agentes 

cimentantes mais persistentes favorecem a formação de microagregados, que são 

pouco influenciados pelas mudanças no conteúdo de matéria orgânica e pelo 

manejo do solo (TISDALL & OADES, 1982). 

Em geral, os horizontes superficiais e os ―sômbricos‖ possuem baixos teores 

de argila, o que representa baixa capacidade de proteção da matéria orgânica. Com 

isso, a formação de agregados estáveis permanentes é prejudicada pelo predomínio 

da fração areia (principalmente areia grossa) que possui menor área superficial 

específica e praticamente nenhuma carga superficial, além das menores proporções 

das frações mais lábeis da MOS, o que impõe uma alta condição de vulnerabilidade 

desses solos à erosão.  

O efeito negativo da fração areia na estabilidade de agregados foi observado 

por Reichert et al. (1993) para solos cobertos por vegetação nativa ou gramíneas no 

RS. Esse efeito pode explicar o aumento do DMP do horizonte B em relação ao 

sobrejacente no P1, P6 e P7. 

A formação de microagregados nas proximidades do horizonte B, incluindo o 

BA, é favorecida pelo aumento nos teores de argila, assim como a carga presente 

nos argilominerais. Com isso, pode haver menor dependência da matéria orgânica 

na formação dos agregados, passando esta a ter papel secundário na formação e 

estabilização dos agregados para estes horizontes. 

Pela análise dos dados observa-se que nas áreas degradadas AD1 e AD2 a 

maior parte dos agregados ficou retida na peneira de malha 0,25 mm. São áreas 

onde os horizontes subsuperficiais estão expostos e apresentam maior teor de argila 

e maior densidade do solo, além de menor estabilidade de agregados (semelhantes 

a estabilidade dos agregados dos horizonte sômbricos). 

 
6.6 – Composição isotópica  
 
A tabela 9 e as figuras 22 a 25 mostram a variação da composição isotópica 

dos solos estudados. As duas linhas verticais situadas no meio dos gráficos 

separam a vegetação em três grupos distintos: a) plantas do tipo C4, representadas 

pelas gramíneas e com valores de 13C variáveis entre -9 e -17%o; b) mistura de 
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plantas C3 e C4, na faixa de 13C entre -17%o e -22%o e; plantas do tipo C3 

(florestas), com valores de 13C variáveis entre -22 e -32% 

 

Tabela 9 - Valores de 13C para horizontes analisados. 

Perfil Horizonte 
13C 

Perfil Horizonte 
13C 

Perfil Horizonte 
13C 

(%o) (%o) (%o) 

P1 

A1 -21,68 

P5 

A -24,67 

P9 

A1 -19,66 

A2 -16,87 AB -21,90 A2 -15,93 

AB -15,29 BA -26,47 A3 -15,42 

BA -17,74 Bt1 -18,26 AB -16,08 

Bt -17,33 Bt2 -19,21 BA -16,42 

BC -21,00 BC -21,94 Bt -19,49 

P2 

A1 -15,74 

P6 

A1 -24,68 

P10 

A1 -19,91 

A2 -16,86 A2 -19,82 A2 -21,02 

AB -17,75 AB -16,63 Ab -18,15 

Bt -17,59 BA -16,07 
ADs 

AD1 -19,77 

BC -15,72 Bt -17,43 AD2 -15,36 

C -16,23 BC1 -16,30     

P3 

A -26,94 BC2 -19,50     

AB -23,39 C -18,25     

BA -21,28 

P7 

A1 -17,19     

Bt -18,13 A2 -17,86     

BC/CR -20,01 AB -15,01     

P4 

A1 -20,81 BA -17,11     

A2 -20,86 Bt1 -15,70     

AB -19,35 Bt2 -18,55     

BA -19,48 BC -18,26     

Bt1 -16,16 C -31,44     

Bt2 -20,77 

P8 

A1 -22,30     

BC -29,16 A2 -19,01     

C -36,17 AC/CR -14,56       

Os horizontes subsuperficiais escuros estão em sombreado. 

 

Examinando-se os valores de 13C da matéria orgânica do solo dos perfis da 

figura 21 observa-se que no perfil P1 os valores de 13C dos horizontes escuros A2 e 

AB (-16,87 e -15,29 %o, respectivamente), além do BA e B, sugerem que a gênese 

destes horizontes foi muito influenciada por vegetação do tipo C4 (gramíneas). Por 

outro lado, a composição isotópica do horizonte A1, com 13C de -21,68%o e 

característico da influência de vegetação do tipo C3 sugere que o material orgânico 

deste horizonte teve a contribuição de uma vegetação arbórea. 
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Os valores de 13C do perfil P2 apresentaram-se característicos de plantas 

C4 em todo o perfil, indicando que a vegetação originária da MOS deste perfil é do 

tipo campestre. O menor enriquecimento em 13C é encontrado no horizonte AB, 

com valor de -17,75%o, enquanto esse valor é de -15,72 %o no BC. Já o perfil 5 

mostra-se dominado por vegetação C3, com uma média de 24,35 %o desde a 

superfície até o horizonte BA, passando, a partir daí, um caráter misto de 

vegetações C3 e C4. 

No perfil P8 os valores isotópicos de 13C variaram de -22,30%o no horizonte 

A1 até -14,56%o para o horizonte AC/CR, o que melhor caracteriza a variação 

campo-floresta (Figura 22). A composição isotópica do P3 mostra o predomínio de 

vegetação do tipo C3 para os horizontes superficiais A e AB, o que é condizente 

com a vegetação atual. Os valores de 13C para os horizontes escuros BA, B e 

BC/CR são indicativos de que os materiais orgânicos foram originados a partir de 

misturas de vegetações, onde a intensidade de vegetação do tipo C3 diminui, 

aumentando a tendência da vegetação do tipo C4. A mistura de plantas C3 e C4 

compõem todos os horizontes do P10. 

 

 

Figura 22 - Composição isotópica para os perfis P1, P2 e P5 (as linhas verticais a  
-17 e – 22%o  significam  os limites entre os ciclos C4 e C3, respectivamente). 
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Figura 23 - Composição isotópica para os perfis P3, P8 e P10 (as linhas verticais a  
-17 e – 22%o  significam  os limites entre os ciclos C4 e C3, respectivamente). 

 

Para o perfil P7 a composição isotópica observada foi de -17,19%o no 

horizonte A1 e de -15,70%o no horizonte B1, com média de -16,57%o, incluindo os 

horizontes similares ao sômbrico (Figura 23). Considerando-se que os perfis P7 e P8 

estão localizados a uma distância muito pequena no mesmo segmento da paisagem, 

além das diferenças na composição isotópica dos horizontes A1 dos mesmos, pode-

se dizer que o material orgânico dos horizontes superficiais é composto tanto por 

vegetações de ciclo fotossintético C3 como C4. Para os horizontes subsuperficiais 

escuros de ambos os perfis, a composição isotópica indicou vegetação do tipo C4. 

No caso do P4 os valores de 13C foram indicativos de uma mistura de 

plantas C3 e C4 em boa parte do perfil. Entretanto, a composição isotópica dos 

horizontes AB, BA apontam para uma influência mais forte de vegetação do tipo C4, 

cujos valores são mais evidentes no horizonte B1 (Figura 23). 

Estes resultados vão ao encontro daqueles obtidos por Caner et al. (2003), 

que encontraram valores de 13C indicativos de plantas C4 em horizontes profundos 

(entre -11,8%o e -15,9%o), enquanto no horizonte superficial estes valores variaram 

entre -23,1%o e -24,1%o, indicando uma vegetação original do tipo C3. Nos solos em 
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estudo, estes autores também encontraram valores de 13C indicativos de uma 

vegetação original do tipo mista para alguns horizontes.  

 

 
Figura 24 - Composição isotópica para os perfis P4 e P7 (as linhas verticais a -17 e 
– 22%o  significam  os limites entre os ciclos C4 e C3, respectivamente). 
 
 
 

Por outro lado, Lunardi Neto (2010) estudando solos com horizontes escuros 

da Campanha Gaúcha e de Santa Catarina constatou que a gênese da MOS destes 

horizontes está relacionada a plantas de ciclo fotossintético não diferenciado da 

vegetação atual. Para o solo da Campanha Gaúcha, o autor encontrou um valor 

médio de -16,31%o, indicando uma matéria orgânica derivada de plantas do tipo C4, 

concordantes com a vegetação atual de campos e com os valores de 13C obtidos 

para o perfil P2. Para os solos de Santa Catarina os valores indicam ser a origem da 

MOS proveniente de plantas do tipo C3 (florestas), incluindo os horizontes 

subsuperficiais escuros.  

No perfil P6 houve uma variação na composição isotópica desde -24,68%o no 

horizonte A1 até -16,30%o no horizonte BC1, denotando que os materiais orgânicos 

dos horizontes superficiais A1 e A2 foram originados por misturas de vegetações C3 

e C4, enquanto os horizontes subsuperficiais escuros desde o AB até o BC2 foram 

originados de plantas C4. Tendência semelhante foi observada para o P9, cujos 
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horizontes A2, A3, AB e BA estão relacionados à vegetação do tipo C4, enquanto o 

material orgânico dos horizontes A1 e Bt possuem composição isotópica típica de 

vegetação mista (Figura 24). 

 
 

 
Figura 25 - Composição isotópica para os perfis P6 e P9 (as linhas verticais a -17 e 
– 22%o  significam  os limites entre os ciclos C4 e C3, respectivamente). 
 

 

Para Dümig et al. (2008a), a vegetação dos planaltos do sul do Brasil 

constitui um mosaico de campos e florestas. Os resultados da composição isotópica 

obtidos por estes autores indicaram claramente que os campos atuais são relictos, 

pelo menos a partir do Holoceno inicial e médio, compreendido entre 6000 a 8000 

anos AP. A vegetação de campos foi favorecida provavelmente devido ao clima mais 

seco que o atual, enquanto as florestas começaram sua expansão sobre os campos 

a partir de 1500 – 1300 anos AP, com a presença de um clima mais úmido. Estas 

variações na vegetação seriam responsáveis pela perda do escurecimento dos 

horizontes superficiais do solo, seja após o estabelecimento de vegetação florestal, 

seja pela invasão de arbustos sobre áreas de campo.  

O conjunto de dados e a comparação com outros perfis que não apresentam 

horizontes ―sômbricos‖ indicam que os horizontes similares ao sômbrico podem 

constituir horizontes A espessos, relictos de uma espessa acumulação de matéria 

orgânica, ocorrida durante um período climático frio e seco, diferente das condições 
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atuais. Nestas condições climáticas pretéritas predominavam plantas do tipo C4 

(gramíneas). A época atual, mais úmida, favoreceu a expansão de plantas do tipo 

C3 (florestas). A substituição da vegetação C4 por uma vegetação do tipo C3 ou de 

caráter misto (C3 e C4) em superfície seria a responsável pela redução da 

tonalidade escura nos horizontes superficiais. Uma vez que, no caso de perfis como  

P4 e P7 não houve variação significativa na composição isotópica entre o horizonte 

A1 e os horizontes subsuperficiais escuros sugere-se, para continuidade dos 

trabalhos, estudos mais aprofundados para melhor compreensão dos mecanismos 

responsáveis pela perda das propriedades cromáticas da matéria orgânica nos 

horizontes superficiais.  

 

6.7 – Mineralogia 

 

O conhecimento da mineralogia do solo, associado à sua caracterização 

física, química e morfológica, é de fundamental importância para compreender a 

pedogênese, dar suporte à classificação e balizar interpretações agrícolas e não 

agrícolas do solo. 

Os difratogramas das frações areia, silte e argila são apresentados a seguir. 

Os valores entre parênteses correspondem às distâncias interplanares em ângstrons 

(Å). Nos difratogramas, os minerais são identificados pelas seguintes abreviaturas: 

Qz = quartzo; Pg = plagioclásio; FK = feldspato potássico; Ct = caulinita; Cl = clorita; 

Mi = mica; Vm = vermiculita. 

 

6.7.1 – Mineralogia da fração areia 

A caracterização mineralógica da fração areia analisada sob o ponto de vista 

do desenvolvimento pedogenético torna-se útil como ferramenta para identificação 

de possíveis descontinuidades litológicas no perfil do solo (LAGES et al., 2008). 

A mineralogia da fração areia dos solos apresentou mineralogia composta 

basicamente por quartzo, plagioclásios, feldspatos potássicos e micas (muscovita e 

biotita). Estes minerais compõem as rochas graníticas das diferentes suítes 

intrusivas do Batólito Pelotas. Alguns minerais acessórios como apatita, alanita, 

titanita, anfibólio, zircão e minerais opacos podem ocorrer conforme a suíte intrusiva 

(PHILIPP e MACHADO, 2001). 
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Nos difratogramas correspondentes aos horizontes do P2 (Figura 26) 

observa-se que o quartzo e os feldspatos (plagioclásio e feldspato potássico) são os 

principais minerais presentes na fração areia. Os reflexos atribuíveis aos feldspatos 

são mais intensos nos horizontes A1 e A2. A configuração mineralógica é similar 

entre os horizontes, o que reforça a ausência de descontinuidade litológica neste 

perfil. 

O resultado da difratometria de raios-X para a fração areia do perfil 3 pode 

ser visto na figura 26. Os picos mais intensos dos feldspatos aparecem nos 

horizontes B e BC/CR, inferindo-se que estes minerais apresentam-se em 

quantidades maiores nestes horizontes. No BC/CR é observada a presença de 

micas e da caulinita.  

De forma semelhante aos perfis P2 e P3, a avaliação mineralógica do P4 

(Figura 27) não indica a presença de descontinuidade litológica. Pode-se então 

inferir que a gênese dos horizontes subsuperficiais escuros foi influenciada somente 

por processos pedogenéticos internos, o que é corroborado pelas análises do 

fracionamento das areias discutidas no capítulo anterior. 

 

 

Figura 26 - Difratogramas de raios-x da fração areia para os horizontes dos perfis P2 
e P3.  
 
 

P2 P3 
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No perfil P7, um reflexo intenso em torno de 12Å no horizonte BC 

possivelmente se deve a presença de interestratificado clorita-mica, encontrado em 

maiores quantidades na fração silte (ver figura 30). Este horizonte apresenta grande 

quantidade de micas visíveis a olho nu, além de uma descontinuidade litológica 

perceptível pelo fracionamento das areias do B2 para o BC. Essa descontinuidade 

litológica provavelmente não se deve a processos relacionados a formação do solo e 

sim a variações do próprio material de origem, uma vez que a Suíte Intrusiva 

Pinheiro Machado é descrita como sendo composta por múltiplas injeções 

magmáticas.  

 

 

Figura 27 - Difratogramas de raios-x da fração areia para os horizontes dos perfis P4 
e P7. 
 

Na fração areia dos horizontes do P8 observam-se muitos reflexos de 

feldspatos e pouca mica, diferindo do P7, do qual está situado a poucos metros no 

mesmo segmento da paisagem (Figura 28). Essa diferença está em acordo com os 

dados químicos do ataque sulfúrico (item 6.3.2) e com o observado por Silveira 

(2006) em local próximo. 

P4 P7 
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Variações nos difratogramas são visualizadas no P10, onde picos menos 

intensos para os feldspatos e a ausência de picos expressivos de mica podem ser 

observados no horizonte A2 em relação aos outros horizontes. Este perfil apresenta 

fortes indícios de descontinuidade, dados pela morfologia, caracterização 

granulométrica e fracionamento das areias. 

 

 
Figura 28 - Difratogramas de raios-x da fração areia para os horizontes dos perfis P8 
e P10. 
 
 

6.7.2 – Mineralogia da fração silte 

A mineralogia da fração silte permite observar os minerais primários mais 

resistentes ao intemperismo e minerais secundários que apresentam maior grau de 

cristalinidade. Estes minerais podem ser em alguns casos, reservatórios de 

nutrientes para as plantas e, em outros, elementos importantes na compreensão da 

dinâmica de evolução pedogenética do solo (PEDRON, 2007). Os difratogramas da 

fração silte para os perfis P2, P3, P4, P7, P8 e P10 estão nas figuras 29 a 31 e 

apresentam uma mineralogia composta principalmente por quartzo, feldspatos, 

micas e cloritas. 

As cloritas são minerais primários típicos de rochas metamórficas de baixo 

grau. Em rochas ígneas podem ser encontradas como produtos da alteração 

deutérica/hidrotermal de outros minerais primários. Devido a pouca estabilidade em 

solos intemperizados, alteram-se rapidamente à vermiculita ou esmectitas. Como 

minerais de alteração, as cloritas foram identificadas por Zanon (2005) em rochas da 

Suíte Intrusiva Pinheiro Machado, nas regiões de Piratini e Pinheiro Machado. 

P8 P10 
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Figura 29 - Difratogramas de raios-x da fração silte para os horizontes dos perfis P2 
e P3. 
 

 

 

Figura 30 - Difratogramas de raios-x da fração silte para os horizontes dos perfis P4 
e P7. 

P7 P4 

P2 P3 
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A presença de clorita é indicada por reflexos na região de 14 Å nos perfis 

P2, P7 e P8, com diminuição de intensidade em direção à superfície. No caso dos 

perfis P3 e P4, entretanto, observa-se a ausência do reflexo da clorita a 14 Å e 

somente reflexos em subsuperfície na região de 7,1 – 7,2Å. Também foi observada 

a ocorrência da caulinita na fração silte dos perfis P2, P3, P4, P7 e P10. 

Melo et al. (1995) trabalharam com diferentes solos desenvolvidos de rochas 

graníticas do RS e observaram a presença de quartzo, caulinita, mica, goethita e 

rutilo na fração silte. Conforme os autores, a caulinita pode formar-se diretamente a 

partir do intemperismo dos feldspatos e da biotita, originando ―flóculos de caulinita‖ 

de tamanho areia e silte, também chamados de pseudomorfos. 

 

 
 
Figura 31 - Difratogramas de raios-x da fração silte para os horizontes dos perfis P8 
e P10. 
 
 

Os dados mineralógicos da fração silte mostraram uma mineralogia 

composta por feldspatos, micas, clorita, quartzo e caulinita, com composição 

mineralógica semelhante para os horizontes de um mesmo perfil.   

 
6.7.3 – Mineralogia da fração argila 

De acordo com os difratogramas obtidos (Figuras 32 a 37), a assembléia 

mineralógica da fração argila de todos os solos estudados é constituída 

principalmente por caulinita, micas e quartzo. 

P8 P10 
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A caulinita foi identificada pela presença dos picos nas regiões de 7,1, 4,4 e 

3,5Å, os quais tendem a colapsar após o aquecimento a 550ºC. A caulinita presente 

nos solos estudados possivelmente tenha sido originada a partir do intemperismo de 

minerais como cloritas, feldspatos e micas, sendo que estas últimas podem alterar-

se diretamente para caulinita (SINGH e GILKES, 1991). 

Apesar da realização dos tratamentos com Mg, Mg + GL e K a diferentes 

temperaturas, os difratogramas não mostram claramente a ocorrência de minerais 

2:1 nos perfis. Esperava-se encontrar reflexos indicativos de argilominerais 2:1, 

especialmente a vermiculita, pelo menos em perfis como o P7. Reflexos na região 

de 10Å nos tratamentos com K aquecidos a 350 e 550ºC podem ser indicativos da 

presença de vermiculita. Não se descarta a hipótese da ocorrência de vermiculita, 

uma vez que esta pode ser originada a partir da alteração das micas ou ainda das 

cloritas. É possível que uma parte da clorita esteja sendo transformada em 

interestratificado clorita-vermiculita e outra parte transformada diretamente em 

caulinita. 

O quartzo foi identificado através dos picos em 3,3 e 4,2Å. As micas foram 

identificadas através dos picos nas regiões de 10 e 5Å, provavelmente tratando-se 

de ilitas, que podem ser formadas na fração argila a partir do intemperismo da biotita 

e da muscovita pela perda do K das entrecamadas (BANFIELD e EGGLETON, 

1990). 

 

 

Figura 32 - Difratogramas de raios-x da fração argila para os horizontes A1 e B do 
perfil P2. 

A1 B 
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Figura 33 - Difratogramas de raios-x da fração argila para os horizontes BA e BC/CR 
do perfil P3. 
 
 

 
 
Figura 34 - Difratogramas de raios-x da fração argila para os horizontes AB e C do 
perfil P4. 
 
 

BA BC/CR 

AB C 
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Figura 35 - Difratogramas de raios-x da fração argila para os horizontes AB e BC do 
perfil P7. 
 
 

  
Figura 36 - Difratogramas de raios-x da fração argila para os horizontes A1 e AC/CR 
do perfil P8. 
 
 
 
 
 
  

AB BC 

A1 AC/CR 
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Figura 37 - Difratogramas de raios-x da fração argila para os horizontes A1 e AC do 
perfil P10. 
 
 
 
 

6.8 – Enquadramento nos critérios de classificação de solos da Soil 
Taxonomy, FAO e classificação brasileira  

 
 

 
6.8.1 – Enquadramento dos perfis nos critérios da classificação 
brasileira de solos 

  
A classificação dos perfis descritos encontra-se na tabela 10, com suas 

unidades de mapeamento de acordo com Brasil (1973) e IBGE (1986). À exceção 

dos perfis P8 e P10, os demais perfis apresentam horizonte subsuperficial 

diagnóstico do tipo B textural (Bt).  

Os perfis P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P9 enquadram-se como Argissolos 

Bruno-Acinzentados por possuírem a parte superior do horizonte diagnóstico B 

(inclusive BA) pouco mais escurecida em relação aos subhorizontes inferiores, com 

matiz 5YR ou mais amarelo, valor 3 a 4 e croma menor ou igual a 4. Em relação ao 

horizonte diagnóstico superficial, os perfis P1, P6 e P9 possuem horizonte A do tipo 

húmico por apresentarem valor e croma (úmidos) ≤ 4, V < 65% além da espessura e 

conteúdo de C orgânico dentro de limites específicos. Os perfis P3 e P4 possuem 

Ab A1 



106 

 

 

horizonte do tipo A moderado, enquanto os perfis P2 e P5 caracterizam-se por 

apresentar horizonte A proeminente. 

 
Tabela 10 - Classificação dos solos conforme a atual classificação brasileira de solos 
(EMBRAPA, 2006) e correlações com os levantamentos de Brasil (1973) e IBGE 
(1986). 

 

 
Solo 

 

 
Classificação1 

Unidade de Mapeamento 

Brasil (1973) IBGE (1986) 

Perfil 1 Argissolo Bruno-Acinzentado __________   BX – PM2 PVd 13 

Perfil 2 Argissolo Bruno-Acinzentado __________ BX - PM PVd 13 

Perfil 3 Argissolo Bruno-Acinzentado Alítico típico BX - PM PVd 11 

Perfil 4 Argissolo Bruno-Acinzentado __________ BX - PM PVd 11 

Perfil 5 Argissolo Bruno-Acinzentado __________ BX - PM PVd 11 

Perfil 6 Argissolo Bruno-Acinzentado __________   BX - PM PBe 2 

Perfil 7 Luvissolo Háplico Pálico típico BX - PM PVd 13 

Perfil 8 Neossolo Regolítico Húmico típico BX - PM PVd 13 

Perfil 9 Argissolo Bruno-Acinzentado Alítico típico BX - PM PVd 14 

Perfil 10 Neossolo Regolítico Distrófico típico BX - PM PVd 8 

1 – Classificação conforme EMBRAPA, 2006; 2 – Bexigoso – Pinheiro Machado. 

 

O perfil P7 enquadrou-se na ordem dos Luvissolos por apresentar horizonte 

B textural com argila de atividade alta (Ta) e saturação por bases alta (V ≥ 50%) 

imediatamente abaixo do horizonte A. Apresenta horizonte diagnóstico superficial do 

tipo A húmico. 

Os perfis P8 e P10 enquadraram-se como Neossolos por serem pouco 

evoluídos e sem qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. São classificados como 

Neossolos Regolíticos em nível de subordem por apresentar contato lítico a uma 

profundidade maior que 50 cm e horizonte A assentado sobre a rocha parcialmente 

alterada. O P8 apresentou horizonte superficial do tipo A húmico, enquanto o P10 

possui horizonte A moderado. 

Constatou-se a dificuldade de enquadrar algumas classes de solos da região 

na atual classificação brasileira de solos (EMBRAPA, 2006), nos níveis de grande 

grupo e subgrupo. Em nível de grande grupo, um dos problemas está relacionado à 

classe dos Argissolos Bruno-Acinzentados, onde há de perfis de solos que não 

apresentam o caráter alítico, condição em que o solo apresenta teor de Al extraível ≥ 

4 cmolc kg-1, associada a argila de atividade ≥ 20 cmolc kg-1 e saturação por Al > 
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50% (EMBRAPA, 2006). Nesse sentido, com exceção dos perfis P3 e P9, os demais 

solos não se enquadraram, no terceiro nível categórico, na única opção possível 

(Argissolo Bruno-Acinzentado Alítico).  

Outras condições de enquadramento não são contempladas no atual SiBCS, 

confirmando as constatações feitas por estudos prévios feitos na região, como no 

trabalho de Silveira (2006), que constatou a presença do caráter distrófico (V < 50%) 

associado à presença de argila de atividade alta (Ta, ou CTC da fração argila ≥ 27 

cmolc kg-1) para solos do Batólito Pelotas.  

Muitas vezes, a dificuldade de enquadrar uma classe de solo no SiBCS 

ocorre pelo fato de que as classes são propostas à medida em que novos solos vão 

sendo descritos e identificados, não sendo criadas classes de solos que não tenha o 

perfil modal.  

Por outro lado, o SiBCS não faculta ao usuário um melhor enquadramento 

das características do solo, obrigando a classificação do perfil como típico (perfil 

modal) por exclusão de outras classes. O próprio P3, que apresenta horizontes 

subsuperficiais escurecidos, é um reflexo desta situação. 

Assim, na prática, o sistema acaba por não ser universal e aberto, uma vez 

que o solo classificado como ―típico‖ muitas vezes é aquele perfil que não se 

enquadra em outras classes, podendo abrigar um leque de solos diferenciados entre 

si por falta de opção. 

Quanto a proposição de horizonte sômbrico, algumas considerações devem 

ser realizadas quanto a diferenciação dos horizontes subsuperficiais escurecidos 

encontrados em relação ao horizonte espódico. 

O horizonte espódico é originado pela migração e acumulação do húmus em 

subsuperfície na forma de complexos organometálicos solúveis. Normalmente 

apresenta alta saturação por alumínio, associada ou não com o ferro e outros 

cátions (LUNDSTRÖM et al., 2000). Este acúmulo é evidenciado com o auxílio das 

extrações de Fe e Al extraídos pelo pirofosfato de sódio, cujos teores são maiores 

no horizonte B espódico (GOMES et al., 1998; OLIVEIRA et al; 2010). Nos 

Espodossolos este processo resulta na formação de um horizonte eluvial E acima do 

horizonte espódico. Nos solos da área de estudo, os valores de Fe Al extraídos com 

pirofostato e a alta saturação por alumínio em parte dos perfis (item 6.3) podem, 

apenas em parte, estarem relacionado a uma podzolização incipiente. 
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Dessa forma, considerando a ainda pequena representatividade de solos 

com horizontes sômbricos analisados em escala mundial, questiona-se a 

confiabilidade destes critérios analíticos no sentido de precisar a diferenciação entre 

os horizontes sômbrico e espódico. 

A proposta de classificação dos solos, incluindo novas classes de Argissolos 

Bruno-Acinzentados no 3º nível categórico, é apresentada na tabela 11. As 

proposições foram baseadas nas características dos perfis e nos horizontes 

subsuperficiais escuros encontrados.  

No 4º nível categórico, a inclusão do horizonte sômbrico foi proposta para 

especificar a natureza dos horizontes minerais subsuperficiais escuros, que 

apresentam cor mais escura em comparação com o horizonte sobrejacente, mas 

que não reúne as características de um horizonte B espódico ou horizonte 

enterrado. Para tanto, uma definição do horizonte sômbrico é proposta a seguir, com 

base nos trabalhos de Eswaran (1986), WRB (2006) e USDA (1999; 2010), no 

sentido de permitir uma melhor distinção dos solos com horizontes subsuperficiais 

escuros: 

É um horizonte mineral subsuperficial de cor mais escura que o horizonte 

sobrejacente, mas que não reúne as propriedades de um horizonte espódico. 

Forma-se sob condições de boa drenagem e comumente, mas não 

necessariamente, possui maior teor de matéria orgânica em relação ao horizonte 

sobrejacente. Não possui horizonte E álbico sobreposto e pode originar-se sobre os 

horizontes B textural, B incipiente, B latossólico ou B nítico. O horizonte para ser 

identificado como sômbrico deve atender aos seguintes requisitos: 

a) valor e croma iguais ou inferiores a 4 na cor úmida e valor inferior a 5 na 

cor seca. Valor e/ou croma deve ser pelo menos uma unidade mais escura em 

relação ao horizonte sobrejacente; 

b) ausência de horizonte álbico; 

c) baixa saturação por sódio; 

c) espessura mínima de 15 cm; 

d) continuidade lateral nos diversos segmentos da paisagem, como topo, 

encosta e pedimento; 

e) teores de matéria orgânica comumente (não necessariamente) superiores 

ao horizonte sobrejacente. 
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Tabela 11 - Classificação dos perfis no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 
conforme a proposta de inclusão de novos grandes grupos e subgrupos. 
 

 
Solo 

 

 
Classificação proposta 

Perfil 1 Argissolo Bruno-Acinzentado Distrófico sômbrico 

Perfil 2 Argissolo Bruno-Acinzentado Distrófico úmbrico 

Perfil 3 Argissolo Bruno-Acinzentado Alítico sômbrico 

Perfil 4 Argissolo Bruno-Acinzentado Distrófico sômbrico 

Perfil 5 Argissolo Bruno-Acinzentado Eutrófico típico 

Perfil 6 Argissolo Bruno-Acinzentado Alumínico sômbrico 

Perfil 7 Luvissolo Háplico Pálico sômbrico 

Perfil 8 Neossolo Regolítico Húmico sômbrico 

Perfil 9 Argissolo Bruno-Acinzentado Alítico sômbrico 

Perfil 10 Neossolo Regolítico Distrófico típico 

 

Na região Sul do Brasil, a ocorrência de horizontes ―sômbricos‖ tem sido 

constatada na antiga classe dos Podzólicos Bruno-Acinzentados (OENNING, 2001) 

e dos Podzólicos Vermelho Escuros, podendo ser encontrados, em menor extensão 

em Cambissolos e Latossolos (CARARO e ALMEIDA, 1996; ALMEIDA et al., 2009). 

No caso do Batólito Pelotas estes horizontes têm sido encontrados em Cambissolos 

Húmicos, Argissolos e Neossolos Regolíticos (CUNHA et al., 2005; 2006; SILVEIRA, 

2006). Na área do Batólito Pelotas, no presente estudo, os horizontes similares ao 

sômbricos encontram-se tanto em solos eutróficos como distróficos, assim como em 

solos de argila de atividade alta ou baixa. 

Em futuras edições do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos sugere-

se a inclusão da definição do horizonte ou caráter sômbrico como atributo 

diagnóstico a ser utilizado na subdivisão das referidas classes de solos nos níveis 

categóricos mais baixos do SiBCS. 

 

6.8.2 – Enquadramento dos horizontes subsuperficiais escuros em 
horizonte sômbrico conforme critérios da Soil Taxonomy (USDA, 2010) 
e FAO (WRB, 2006)  

 

Nas tabelas 12 e 13 são encontradas as classificações dos perfis segundo 

os sistemas de classificação da Soil Taxonomy e da FAO e em negrito está a 

proposta de enquadramento de sômbrico para as classes de solos onde não há esta 
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opção. Os valores de saturação de bases foram correlacionados com as 

metodologias do Soil Taxonomy e da FAO. Em relação ao Soil Taxonomy, à 

exceção dos perfis P7 e P8, todos os demais solos foram adequadamente 

classificados. Apesar de ser mencionada a ocorrência do horizonte sômbrico em 

Alfisols e Inceptisols (FRANKART, 1983) e da Soil Taxonomy prever solos com este 

horizonte para os Inceptisols, não há opções de enquadramento como sômbrico 

para estas classes. Os perfis P7 e P8 ficariam melhor classificados como 

Sombriudalf e Sombriudept. Em nível de grande grupo, as classes contempladas 

com o horizonte sômbrico são os Oxisols e os Ultisols (USDA, 2010). 

 

Tabela 12 - Classificação dos perfis no Soil Taxonomy (USDA, 2010). 
 

 
Solo 

 

 
Classificação  

Perfil 1 Typic Sombrihumult 

Perfil 2 Typic Haplohumult 

Perfil 3 Typic Sombrihumult 

Perfil 4 Typic Sombrihumult 

Perfil 5 Typic Hapludalf 

Perfil 6 Typic Sombrihumult 

Perfil 7 Typic Hapludalf (Sombriudalf) 

Perfil 8 Typic Humudept (Sombriudept) 

Perfil 9 Typic Sombrihumult 

Perfil 10 Typic Dystrudept 

 
 
 No sistema de classificação da FAO (WRB, 2006) propõe-se o 

enquadramento do sômbrico na classificação para o perfil P8 (Umbrisol). Os demais 

perfis foram adequadamente classificados, inclusive aqueles que apresentam o 

horizonte sômbrico.  

Ambos os sistemas relacionam a ocorrência do horizonte sômbrico a solos 

de regiões associadas a montanhas e elevados platôs das regiões tropicais e 

subtropicais sob condições de clima frio e úmido. O sômbrico é caracterizado por ser 

um horizonte de drenagem livre, o que reflete na forte lixiviação e baixa saturação 

por bases. Os sistemas ressaltam a ausência de horizonte E álbico sobreposto ao 

sômbrico, o conteúdo de húmus iluvial não associado ao alumínio e nem disperso 

pelo sódio e a variação lateral para diferenciar o horizonte sômbrico do A enterrado. 
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Tabela 13 - Classificação dos perfis no sistema de classificação da FAO (WRB, 
2006). 

 

 
Solo 

 

 
Classificação 

Perfil 1 Umbric Acrisol (sombric, humic) 

Perfil 2 Cutanic Acrisol (abruptic, humic, alumic) 

Perfil 3 Haplic Acrisol (sombric, humic, alumic) 

Perfil 4 Cutanic Acrisol (sombric, humic, alumic) 

Perfil 5 Cutanic Lixisol (humic, orthoeutric) 

Perfil 6 Cutanic Acrisol (sombric, hyperdystric, alumic) 

Perfil 7 Cutanic Acrisol (sombric, humic) 

Perfil 8 Haplic Umbrisol (sombric, humic) 

Perfil 9 Haplic Acrisol (sombric, alumic) 

Perfil 10 Haplic Regosol (humic, dystric) 

 

Uma tentativa para diferenciar o horizonte sômbrico do espódico é a CTC da 

fração argila. Conforme os sistemas de classificação do Soil Taxonomy e da FAO, o 

horizonte sômbrico deve possuir baixa CTC na fração argila, caso contrário, 

caracterizaria o horizonte espódico. 

Conforme os critérios da Soil Taxonomy e da FAO, os perfis analisados 

enquadram-se em termos de cor, apresentando valores e/ou cromas úmidos de, 

pelo menos, uma unidade inferior ao horizonte sobrejacente. Considerando os 

requisitos da ausência de horizonte álbico, teores de matéria orgânica, saturação por 

sódio e ocorrência, os perfis satisfazem os requisitos exigidos pela Soil Taxonomy. 

Quanto à distinção do horizonte A enterrado, a variação lateral e a ocorrência em 

diferentes segmentos da paisagem auxiliam no atendimento deste critério. 

Quanto à química, critérios como a questão do húmus não associado ao 

alumínio, saturação por bases e atividade da argila parecem ter sido usados para 

diferenciar o horizonte sômbrico do espódico. Nos solos com horizontes 

caracterizados como sômbrico em outras partes do mundo geralmente não há dados 

analíticos que evidenciem a ausência do alumínio nestes horizontes, uma vez que 

sua identificação é feita mais com base nas características morfológicas, 

continuidade na paisagem e posição no perfil do que com aspectos relacionados à 

sua gênese. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

7 – CONCLUSÕES 

 

A análise dos dados obtidos no presente estudo permitiu chegar às 

seguintes conclusões: 

1) As análises do fracionamento granulométrico, auxiliado pelas análises 

mineralógicas, e pelo acompanhamento das variações laterais a campo indicaram 

que os horizontes com morfologia similar ao sômbrico não constituem horizontes 

enterrados. 

2) A intemperização de micas e cloritas nas frações areia e silte e de mica 

na fração argila por complexação pela matéria orgânica nos horizontes escurecidos 

pode ajudar a explicar os significativos teores de Al . 

3) A observação de orgãns abaixo dos horizontes subsuperficiais escuros e 

as relações entre as substâncias húmicas, inclusive nos não sômbricos, indicam que 

a translocação de material orgânico não é o único processo associado à gênese dos 

horizontes ―sômbricos‖.  

4) A ausência do horizonte E e os valores de Al + ½ Feo e DOEO não 

satisfazem os requisitos para horizonte espódico para a maioria dos horizontes 

―sômbricos‖, sugerindo no máximo um processo incipiente de podzolização nos 

perfis estudados. 

5) A composição isotópica indicou uma composição mista (C3/C4) a C4 

(gramíneas) para a matéria orgânica dos horizontes subsuperficiais escuros, ao 

passo que os horizontes superficiais mostram uma origem relacionada a vegetação 

mista ou floresta. As análises de 13C mostraram que a gênese da matéria orgânica 

dos horizontes escuros similares ao sômbrico nem sempre foi exclusivamente 

proveniente de plantas de ciclo fotossintético diferenciado. 
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6) Para a continuidade dos trabalhos, sugere-se estudos mais aprofundados  

para melhor compreensão dos mecanismos responsáveis pela perda das 

propriedades cromática da matéria orgânica nos horizontes superficiais. 

7) Parte significativa dos solos do Batólito Pelotas apresenta problemas de 

enquadramento na atual classificação brasileira de solos. Com base nos critérios de 

cor e critérios químicos e no sentido de melhor enquadrar estes solos na 

classificação brasileira de solos sugerem-se a adoção do horizonte ou caráter 

sômbrico em níveis categóricos mais baixos e mudanças nas subordem dos 

Argissolos Bruno-Acinzentados em edições futuras do SiBCS. 

8) Apesar da previsão do horizonte sômbrico nos sistemas de classificação 

da Soil Taxonomy e da FAO, também ocorrem problemas de enquadramento: no 

Soil Taxonomy em Alfisols e Inceptsols e no WRB em Umbrisols. 
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APÊNDICE I – DESCRIÇÕES MORFOLÓGICAS DOS PERFIS 
 
 

Perfil 1 (P1) 
 
Descrição Geral 
 
PERFIL: n

o
 01 – Perfil Remanso  

DATA: 20/01/2009 
CLASSIFICAÇÃO (EMBRAPA, 2006): Argissolo Bruno-Acinzentado (sem classificação a partir do 3º 
nível). 
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Bexigoso – Pinheiro Machado. 
LOCALIZAÇÃO: estrada vicinal na localidade do Remanso, município de Canguçu (31

o
 26' 21'' S – 

52
o
 51' 28'' W). 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL: descrito e coletado em corte em beira de 
estrada, em terço superior de encosta com 6 a 8% de declividade, sob baixa cobertura de gramíneas. 
ALTITUDE: 400 metros. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA: monzogranitos, granodioritos e tonalitos da Suíte Intrusiva 
Pinheiro Machado. 
MATERIAL ORIGINÁRIO: produto de alteração das rochas supracitadas. 
PEDREGOSIDADE: não pedregosa. 
ROCHOSIDADE: não rochosa. 
RELEVO LOCAL: suave ondulado. 
RELEVO REGIONAL: ondulado. 
EROSÃO: laminar ligeira. 
DRENAGEM: bem drenado. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: gramíneas e arbustos. 
USO ATUAL: pastagem. 
CLIMA: Cfa, da classificação de Köeppen. 

 
Descrição morfológica: 
 

 
A1 

0 – 15 cm, cinzento muito escuro (10YR 3/1, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, 
seca); franco-arenosa; fraca pequena e média granular e blocos subangulares; macia, friável, 
ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 

 
A2 

15 – 40 cm, preto (10YR 2/1, úmida) e cinzento-escuro (10YR 4/1, seca); franco-argilo-arenosa 
com cascalho; fraca pequena e grande blocos angulares; ligeiramente dura, friável, 
ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 

 
AB 

40 – 48/50 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida) e bruno-acinzentado-
escuro (10YR 4/2, seca); franco-argilo-arenosa cascalhenta; fraca a moderada média e grande 
blocos angulares e subangulares; ligeiramente dura, friável a firme, ligeiramente plástica e 
pegajosa; transição clara e ondulada. 

 
BA 

48/50 – 55/57 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida) e bruno-acinzentado-
escuro (10YR 4/2, seca); argilo-arenosa cascalhenta; moderada media e grande blocos 
angulares e subangulares; dura, friável a firme, plástica e pegajosa; transição clara e 
ondulada. 

 
Bt 

55/57 – 65/80 cm, bruno-amarelado (10YR 5/6, úmida) e bruno-amarelado (10YR 5/4, seca); 
argila com cascalho; moderada média e grande blocos angulares e subangulares; dura a muito 
dura, firme, plástica e pegajosa; transição clara e irregular. 

 
BC 

65/80 – 100 cm+, bruno (10YR 5/3, úmida); bruno-amarelado-claro (10YR 6/4, seca); franco- 
arenosa cascalhenta; moderada maciça que se desfaz em blocos angulares; dura, friável, 
ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa.  

 
RAÍZES: Muitas finas no horizonte A1, comuns finas no A2, poucas finas em AB e BA, raras finas no 
B e ausentes no BC. 
OBS: Presença de micas no horizonte BC.  
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Perfil 2 (P2) 
 
Descrição Geral 
 
PERFIL: n

o
 02 – Perfil Atalaia  

DATA: 20/01/2009 
CLASSIFICAÇÃO (EMBRAPA, 2006): Argissolo Bruno-Acinzentado (sem classificação a partir do 3º 
nível). 
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Bexigoso – Pinheiro Machado 
LOCALIZAÇÃO: estrada vicinal na localidade do Atalaia, município de Piratini (31

o
 25' 24'' S – 52

o
 59' 

38'' W). 
SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL: descrito e coletado em corte de estrada, em 
terço superior de encosta com 8% de declividade, sob baixa cobertura de gramíneas e arbustos. 
ALTITUDE: 340 metros. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA: monzogranitos, granodioritos e tonalitos da Suíte Intrusiva 
Pinheiro Machado. 
MATERIAL ORIGINÁRIO: produto de alteração das rochas supracitadas. 
PEDREGOSIDADE: não pedregosa. 
ROCHOSIDADE: não rochosa. 
RELEVO LOCAL: suave ondulado. 
RELEVO REGIONAL: ondulado. 
EROSÃO: laminar ligeira. 
DRENAGEM: bem drenado. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: gramíneas e arbustos. 
USO ATUAL: pastagem. 
CLIMA: Cfa, da classificação de Köeppen. 
 

Descrição morfológica: 
 

 
A1 

0 – 15 cm, preto (10YR 2/1, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, seca); franco-
argilo-arenosa com cascalho; fraca pequena e média granular e blocos subangulares; dura, 
friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 

 
A2 

15 – 22 cm, cinzento muito escuro (10YR 3/1, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, 
seca); franco-argilo-arenosa cascalhenta; fraca a moderada pequena e média blocos 
subangulares; dura, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição clara e 
plana. 

 
AB 

22 – 28 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida) e bruno-acinzentado-escuro 
(10YR 4/2, seca); franco-argilo-arenosa cascalhenta; fraca a moderada média blocos 
subangulares; ligeiramente dura a dura, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; 
transição clara e plana. 

 
Bt 

28 – 40/45 cm, coloração variegada composta de bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, 
úmida), bruno-escuro (7,5YR 3/4, úmida), vermelho-escuro (2,5YR 4/4, úmida) e bruno (7,5YR 
4/3, seca); argila com cascalho; forte média blocos angulares; cerosidade abundante, 
moderada a forte; muito dura, firme, plástica e pegajosa; transição clara e ondulada. 

 
BC 

40/45 – 47/60 cm, coloração variegada composta de bruno-amarelado (10YR 5/6, úmida), 
bruno-escuro (7,5YR 3/4, úmida), vermelho-escuro (2,5YR 4/4, úmida) e vermelho (2,5YR 4/8, 
seca), bruno (7,5YR 4/3, seca), bruno-amarelado (10YR 5/6, seca); argila cascalhenta; 
moderada média e grande blocos angulares; dura a muito dura, friável a firme, ligeiramente 
plástica e pegajosa; transição clara e ondulada. 

 
C 

47/60 – 90 cm+, coloração variegada composta de bruno (10YR 5/3, úmida), vermelho (2,5YR 
4/8, úmida) e bruno-avermelhado (5YR 5/4, seca), amarelo-brunado (10YR 6/6, seca); franco-
argilosa cascalhenta; moderada maciça; muito dura, friável a firme, plástica e pegajosa. 

 
RAÍZES: Muitas finas no horizonte A1, poucas finas no A2, raras finas em AB, B e BC, e ausentes no 
C. Presença significativa de orgãns nos horizontes B e BC. 
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Perfil 3 (P3) 
 
Descrição Geral 
 
PERFIL: n

o
 03 – Herval I  

DATA: 13/02/2009 
CLASSIFICAÇÃO (EMBRAPA, 2006): Argissolo Bruno-Acinzentado Alítico típico 
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Bexigoso – Pinheiro Machado 
LOCALIZAÇÃO: localidade do Herval, município de Canguçu (31

o
 16' 14'' S – 52

o
 30' 27'' W). 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL: descrito e coletado em trincheira, em terço 
médio de encosta com 10% de declividade, sob mato de eucalipto.  
ALTITUDE: 349 metros. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA: monzogranitos, granodioritos e tonalitos Suíte Intrusiva 
Pinheiro Machado. 
MATERIAL ORIGINÁRIO: produto de alteração das rochas supracitadas. 
PEDREGOSIDADE: não pedregosa. 
ROCHOSIDADE: não rochosa. 
RELEVO LOCAL: ondulado. 
RELEVO REGIONAL: ondulado. 
EROSÃO: laminar ligeira. 
DRENAGEM: bem drenado. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: mata nativa. 
USO ATUAL: mato de eucalipto. 
CLIMA: Cfa, da classificação de Köeppen. 

 
Descrição morfológica: 
 

 
A 

0 – 25 cm, bruno (10YR 4/3, úmida) e bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3, seca); franco- 
arenosa cascalhenta; fraca pequena e média granular e blocos subangulares; ligeiramente 
dura, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 

 
AB 

25 – 45 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida) e bruno-acinzentado (10YR 
5/2, seca); franco-argilo-arenosa; fraca média blocos subangulares; ligeiramente dura a dura, 
friável a firme, ligeiramente plástica e pegajosa; transição clara e plana. 

 
BA 

45 – 55 cm, preto (10YR 2/1, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, seca); franco- 
argilo-arenosa cascalhenta; fraca a moderada media blocos angulares e subangulares; 
cerosidade comum e fraca; dura, friável a firme, plástica e ligeiramente pegajosa; transição 
clara e plana. 

 
Bt 

55 – 70/80 cm, preto (10YR 2/1, úmida) e cinzento-escuro (10YR 4/1, seca); argilo-arenosa 
muito cascalhenta; moderada média e grande blocos angulares e subangulares; cerosidade 
comum e moderada; dura a muito dura, firme, ligeiramente plástica e pegajosa; transição 
clara e ondulada. 

 
BC/CR 

70/80 – 85 cm+, bruno muito escuro (10YR 2/2, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 
4/2, seca); franco-argilo-arenosa muito cascalhenta; moderada maciça; dura a extremamente 
dura, firme, ligeiramente plástica e pegajosa.  

 
RAÍZES: Muitas finas e comuns grossas no horizonte A, comuns finas e poucas grossas no AB, 
poucas finas em BA, raras finas no B e ausentes no C/CR. 
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Perfil 4 (P4) 
 
Descrição Geral 
 
PERFIL: n

o
 04 – Herval II  

DATA: 17/03/2009 
CLASSIFICAÇÃO (EMBRAPA, 2006): Argissolo Bruno-Acinzentado (sem classificação a partir do 3º 
nível). 
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Bexigoso – Pinheiro Machado 
LOCALIZAÇÃO: localidade do Herval, próximo à rádio Kerb, município de Canguçu (31

o
 16' 04'' S – 

52
o
 31' 17'' W). 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL: descrito e coletado em corte de estrada, em 
topo encosta com 5% de declividade, sob cobertura de gramíneas. 
ALTITUDE: 349 metros. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA: monzogranitos, granodioritos e tonalitos da Suíte Intrusiva 
Pinheiro Machado. 
MATERIAL ORIGINÁRIO: produto de alteração das rochas supracitadas. 
PEDREGOSIDADE: ligeiramente pedregosa. 
ROCHOSIDADE: não rochosa. 
RELEVO LOCAL: suave ondulado. 
RELEVO REGIONAL: ondulado. 
EROSÃO: laminar ligeira. 
DRENAGEM: moderadamente drenado. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: gramíneas e arbustos. 
USO ATUAL: pastagem. 
CLIMA: Cfa, da classificação de Köeppen. 

 
Descrição morfológica: 
 

 
A1 

0 – 16/22 cm, bruno (10YR 4/3, úmida) e bruno (10YR 5/3 seca); franco-argilo-arenosa; fraca 
pequena granular e blocos subangulares; ligeiramente dura, friável, não plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição clara e ondulada. 

 
A2 

16/22 – 29/32 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida) e bruno-acinzentado-
escuro (10YR 4/2, seca); franco-argilo-arenosa com cascalho; fraca pequena blocos 
subangulares; ligeiramente dura, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; 
transição clara e ondulada. 

 
AB 

29/32 – 41 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida) e bruno (10YR 4/3, seca); 
franco-argilo-arenosa cascalhenta; fraca a moderada pequena blocos subangulares; 
ligeiramente dura, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição clara e 
plana. 

 
BA 

41 – 57 cm, bruno-escuro (7,5YR 3/3, úmida) e bruno (10YR 4/3, seca); argila cascalhenta; 
fraca a moderada pequena e média blocos subangulares; ligeiramente dura, friável a firme, 
ligeiramente plástica e pegajosa; transição clara e plana. 

 
Bt1 

57 – 72 cm, bruno-escuro (7,5YR 3/4, úmida) e bruno-forte (7,5YR 4/6, seca); argila 
cascalhenta; moderada a forte pequena e média blocos angulares e subangulares; 
cerosidade moderada e abundante; dura a muito dura, friável a firme, ligeiramente plástica e 
pegajosa; transição clara e plana. 

Bt2 72 – 100/110 cm, vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmida) e bruno-forte (7,5YR 5/6, seca); 
argila com cascalho; moderada média blocos angulares e subangulares; cerosidade 
moderada e abundante; dura a muito dura, firme, plástica e pegajosa; transição clara e 
ondulada. 

BC 100/110 – 135/150 cm, bruno-forte (7,5YR 4/6, úmida) e bruno-forte (7,5YR 5/6, seca); 
franco-argilosa cascalhenta; moderada maciça; dura, friável a firme, ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição clara e ondulada. 

C 135/150 – 170 cm+, bruno-amarelado (10YR 5/8, úmida) e amarelo-brunado (10YR 6/6, 
seca); franco-argilosa cascalhenta; moderada maciça; ligeiramente dura a dura, friável a 
firme, ligeiramente plástica e pegajosa. 

 
RAÍZES: Muitas finas no horizonte A1, comuns finas no A2 e AB, poucas finas em BA, raras finas no 
B1 e ausentes no B2, BC e C. 
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Perfil 5 (P5) 
 
Descrição Geral 
 
PERFIL: n

o
 03 – Herval III  

DATA: 25/03/2009 
CLASSIFICAÇÃO (EMBRAPA, 2006): Argissolo Bruno-Acinzentado (sem classificação a partir do 3º 
nível). 
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Bexigoso – Pinheiro Machado 
LOCALIZAÇÃO: localidade do Herval, município de Canguçu (31

o
 16' 04'' S – 52

o
 33' 17'' W). 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL: descrito e coletado em corte de estrada, em 
ombro de encosta com 5% de declividade, sob cobertura de gramíneas e mato. 
ALTITUDE: 358 metros. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA: monzogranitos, granodioritos e tonalitos da Suíte Intrusiva 
Pinheiro Machado. 
MATERIAL ORIGINÁRIO: produto de alteração das rochas supracitadas. 
PEDREGOSIDADE: não pedregosa. 
ROCHOSIDADE: não rochosa. 
RELEVO LOCAL: suave ondulado. 
RELEVO REGIONAL: ondulado. 
EROSÃO: laminar ligeira. 
DRENAGEM: bem drenado. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: gramíneas e arbustos. 
USO ATUAL: lavouras de fumo, usos diversificados e pousio. 
CLIMA: Cfa, da classificação de Köeppen. 

 
Descrição morfológica: 
 

 
A 

0 – 14 cm, cinzento muito escuro (10YR 3/1, úmida) e cinzento-escuro (10YR 4/1 seca); 
franco-arenosa com cascalho; fraca pequena com aspecto de maciça que se desfaz em 
granular e blocos subangulares; ligeiramente dura, friável, ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 

 
AB 

14 – 26 cm, cinzento muito escuro (10YR 3/1, úmida) e bruno-acinzentado muito escuro 
(10YR 3/2, seca); franco-argilosa cascalhenta; moderada pequena blocos subangulares; 
dura, friável a firme, ligeiramente plástica e pegajosa; transição clara e plana. 

 
BA 

26 – 36 cm, bruno-acinzentado  muito escuro (10YR 3/2, úmida) e bruno-acinzentado-escuro 
(10YR 4/2 seca); argila com cascalho; forte pequena e média blocos angulares e 
subangulares; dura a muito dura, friável a firme, ligeiramente plástica e pegajosa; transição 
clara e plana. 

 
Bt1 

36 – 50 cm, bruno (10YR 4/3, úmida) e bruno-amarelado (10YR 5/6, seca); argila 
cascalhenta; forte média blocos angulares; cerosidade moderada e abundante; muito dura, 
muito firme, plástica e pegajosa; transição clara e plana. 

 
Bt2 

50 – 63 cm, bruno-amarelado-escuro (10YR 4/6, úmida) e bruno-amarelado (10YR 5/6, 
seca); argila cascalhenta; forte média blocos angulares; cerosidade moderada e abundante; 
muito dura, muito firme, plástica e pegajosa; transição clara e plana. 

 
BC 

63 – 70 cm+, bruno-amarelado-escuro (10YR 4/6, úmida) e bruno-amarelado (10YR 5/8, 
seca); argila com cascalho; forte maciça; muito dura, muito firme, plástica e pegajosa; 
transição clara e plana. 

 
RAÍZES: Muitas finas nos horizonte A, AB e BA, comuns finas no Bt1 e raras finas no Bt2 e BC. 
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Perfil 6 (P6) 
 
Descrição Geral 
 
PERFIL: n

o
 06 – Colônia Maciel  

DATA: 14/09/2009 
CLASSIFICAÇÃO (EMBRAPA, 2006): Argissolo Bruno-Acinzentado (sem classificação a partir do 3º 
nível). 
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Bexigoso – Pinheiro Machado 
LOCALIZAÇÃO: estrada vicinal em direção à Colônia Maciel, município de Pelotas (31

o
 30' 58'' S – 

52
o
 35' 47'' W), a aproximadamente 200 metros da BR-392. 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL: descrito e coletado em corte em estrada, em 
terço superior de encosta com aproximadamente 10% de declividade, sob cobertura de gramíneas. 
ALTITUDE: 193 metros. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA: monzogranitos, granodioritos e tonalitos da Suíte Intrusiva 
Pinheiro Machado. 
MATERIAL ORIGINÁRIO: produto de alteração das rochas supracitadas. 
PEDREGOSIDADE: ligeiramente pedregosa. 
ROCHOSIDADE: não rochosa. 
RELEVO LOCAL: ondulado. 
RELEVO REGIONAL: ondulado. 
EROSÃO: laminar ligeira. 
DRENAGEM: bem drenado. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: gramíneas e arbustos. 
USO ATUAL: pastagem. 
CLIMA: Cfa, da classificação de Köeppen. 

 
Descrição morfológica: 
 

 
A1 

0 – 27 cm, bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmida) e cinzento-brunado-claro (10YR 6/2, seca); 
franco-argilo-arenosa; fraca pequena e média blocos subangulares; ligeiramente dura a dura, 
friável, plástica e ligeiramente pegajosa a pegajosa; transição clara e plana. 

 
A2 

27 – 40 cm, cinzento muito escuro (7,5YR 3/1, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, 
seca); franco-argilo-arenosa; fraca pequena e média blocos subangulares; ligeiramente dura a 
dura, friável, plástica e ligeiramente pegajosa a pegajosa; transição clara e plana. 

 
AB 

40 – 61 cm, cinzento muito escuro (7,5YR 3/1, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, 
seca); franco-argilo-arenosa; fraca pequena e média blocos subangulares; dura a muito dura, 
friável, plástica e pegajosa a ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 

 
BA 

61– 74 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida) e bruno (10YR 4/3, seca), 
bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, seca); argilo-arenosa; moderada pequena e media 
blocos subangulares; cerosidade abundante e moderada; dura a muito dura, friável a firme, 
plástica e pegajosa; transição clara e plana. 

 
B 

74 – 92 cm, coloração variegada composta de bruno-escuro (7,5YR 3/3, úmida) e cinzento 
muito escuro (7,5YR 3/1, úmida) e bruno (7,5YR 4/4, seca), bruno-escuro (7,5YR 3/2, seca); 
argila; moderada média blocos subangulares; extremamente dura, firme, plástica e pegajosa; 
transição clara e plana. 

 
BC1 

92 – 135 cm, coloração variegada composta de bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmida) e 
bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida); bruno-forte (7,5YR 4/6, seca) e cinzento 
muito escuro (10YR 3/1, seca); argila; moderada média blocos subangulares; muito dura, 
firme, plástica e pegajosa; transição clara e plana. 

 
BC2 

135 – 162/179 cm, coloração variegada composta de bruno (10YR 4,5/4, úmida) e bruno-
escuro (7,5YR 3/2, úmida) mosqueado comum médio e grande e distinto amarelo-avermelhado 
(7,5YR 6/8, úmida); bruno-amarelado (10YR 5/8, seca); franco-argilo-arenosa com cascalho; 
moderada média blocos subangulares; extremamente dura, firme, plástica e pegajosa; 
transição clara e ondulada. 

C 162/179 – 225 cm+, coloração variegada composta de amarelo-avermelhado (5YR 6/6, úmida) 
e amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6, úmida) mosqueado comum pequeno e médio e difuso 
amarelo-brunado (10YR 6/8, úmida); amarelo-avermelhado (7,5YR 7/6, seca); franca com 
cascalho; maciça; muito dura, firme, não plástica e ligeiramente pegajosa.  
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RAÍZES: Muitas finas nos horizontes A1 e A2, comuns finas no AB e BA, poucas finas em B e BC1, 
raras finas no BC2 e ausentes no C. 
OBS: Presença de orgãns nos horizontes subsuperficiais B, BC1 e BC2.  
 
 

Perfil 7 (P7) 

 
Descrição Geral 
 
PERFIL: n

o
 07 – Fonseca I 

DATA: 14/09/2009 
CLASSIFICAÇÃO (EMBRAPA, 2006): Luvissolo Háplico Pálico típico 
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Bexigoso – Pinheiro Machado 
LOCALIZAÇÃO: estrada vicinal na Vila Fonseca, próximo à cidade de Canguçu (31

o
 25' 6'' S – 52

o
 42' 

16'' W). 
SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL: descrito e coletado em corte em estrada, em 
terço superior de encosta com 8% de declividade, sob cobertura de gramíneas. 
ALTITUDE: 377 metros. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA: monzogranitos, granodioritos e tonalitos da Suíte Intrusiva 
Pinheiro Machado. 
MATERIAL ORIGINÁRIO: produto de alteração das rochas supracitadas. 
PEDREGOSIDADE: ligeiramente pedregosa. 
ROCHOSIDADE: não rochosa. 
RELEVO LOCAL: ondulado. 
RELEVO REGIONAL: ondulado. 
EROSÃO: laminar ligeira. 
DRENAGEM: bem drenado. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: gramíneas e arbustos. 
USO ATUAL: pastagem. 
CLIMA: Cfa, da classificação de Köeppen. 
 

Descrição morfológica: 
 

 
A1 

0 – 29 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida) e bruno-acinzentado-escuro 
(10YR 4/2, seca); franco-arenosa com cascalho; fraca pequena blocos subangulares e 
granular; ligeiramente dura a dura, friável, plástica e ligeiramente pegajosa a pegajosa; 
transição clara e plana. 

 
A2 

29 – 47 cm, cinzento muito escuro (10YR 3/1, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, 
seca); franco-argilo-arenosa; fraca pequena blocos subangulares e granular; dura, friável, 
plástica e ligeiramente pegajosa a pegajosa; transição clara e plana. 

 
AB 

47 – 61 cm, preto (10YR 2/1, úmida) e bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, seca); 
franco-argilo-arenosa; fraca a moderada pequena e média blocos subangulares; ligeiramente 
dura a dura, friável, plástica e pegajosa a ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 

 
BA 

61– 73 cm, preto (10YR 2/1, úmida) e bruno (10YR 4/3, seca), bruno-acinzentado muito escuro 
(10YR 3/2, seca); franco-argilo-arenosa; moderada pequena e media blocos subangulares; 
dura a muito dura, friável a firme, plástica e pegajosa; transição clara e plana. 

 
Bt1 

73 – 85 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida) e bruno-acinzentado muito 
escuro (10YR 3/2, seca); argila; moderada média blocos subangulares; muito dura, firme, 
plástica e pegajosa; transição clara e plana. 

 
Bt2 

85 – 107/112 cm, coloração variegada composta de bruno (7,5YR 4/3, úmida), bruno-
acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida) e bruno-forte (7,5YR 4/6, seca) e preto (10YR 
2,5/1, seca); argila; moderada média blocos angulares e subangulares; cerosidade forte e 
comum; muito dura a extremamente dura, firme, plástica e pegajosa; transição clara e 
ondulada. 

 
BC 

107/112 – 136/146 cm, coloração variegada composta de bruno (7,5YR 4/4, úmida), cinzento 
muito (7,5YR 3/1, úmida), bruno-forte (7,5YR 5/8, seca) e preto (10YR 2/1, seca); franca; 
moderada média blocos subangulares; cerosidade forte e comum; muito dura a extremamente 
dura, firme, plástica e pegajosa; transição clara e ondulada. 

C 136/146 – 250 cm+, cinzento a cinzento-escuro (10YR 4,5/4, úmida), mosqueado comum 
médio distinto bruno-amarelado-escuro a bruno-amarelado (10YR 4,5/4, úmida) e bruno-
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amarelado (10YR 5/6, seca); areia franca; maciça; dura, friável a firme, plástica a ligeiramente 
plástica e ligeiramente pegajosa.  

 
RAÍZES: Muitas finas nos horizontes A1, comuns finas no A2, poucas finas em AB e BA raras finas 
no B1, B2 e BC e ausentes no C. 
OBS: Presença de orgãns nos horizontes subsuperficiais B1, B2 e BC. 
 

 
 

Perfil 8 (P8) 

 
Descrição Geral 
 
PERFIL: n

o
 08 – Fonseca II 

DATA: 14/09/2009 
CLASSIFICAÇÃO (EMBRAPA, 2006): Neossolo Regolítico Húmico típico 
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Bexigoso – Pinheiro Machado 
LOCALIZAÇÃO: estrada vicinal na Vila Fonseca, próximo à cidade de Canguçu (31

o
 25' 7'' S – 52

o
 42' 

16'' W). 
SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL: descrito e coletado em corte em estrada, em 
terço superior de encosta com 8% de declividade, sob cobertura de gramíneas. 
ALTITUDE: 377 metros. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA: monzogranitos, granodioritos e tonalitos da Suíte Intrusiva 
Pinheiro Machado. 
MATERIAL ORIGINÁRIO: produto de alteração das rochas supracitadas. 
PEDREGOSIDADE: moderadamente pedregosa. 
ROCHOSIDADE: não rochosa. 
RELEVO LOCAL: ondulado. 
RELEVO REGIONAL: ondulado. 
EROSÃO: laminar ligeira. 
DRENAGEM: bem drenado. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: gramíneas e arbustos. 
USO ATUAL: pastagem. 
CLIMA: Cfa, da classificação de Köeppen. 
 

Descrição morfológica: 
 

 
A1 

0 – 30 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida) e bruno-escuro (7,5YR 3/2, 
seca); franco-argilo-arenosa; fraca pequena blocos subangulares e granular; ligeiramente 
dura, muito friável a friável, ligeiramente plástica a plástica e ligeiramente pegajosa; transição 
clara e plana. 

 
A2 

30 – 54 cm, preto a cinzento muito escuro (10YR 2,5/1, úmida) e bruno-acinzentado muito 
escuro (10YR 3/2, seca); franco-argilo-arenosa com cascalho; fraca pequena e média blocos 
subangulares e granular; dura, muito friável a friável, plástica e ligeiramente pegajosa a 
pegajosa; transição clara e plana. 

 
AC/CR 

54 – 69/83 cm, preto (10YR 2/1, úmida) e cinzento muito escuro (7,5YR 3/1, seca); franco-
argilo-arenosa cascalhenta; fraca pequena e média blocos subangulares; ligeiramente dura a 
dura, friável, ligeiramente plástica e não pegajosa; transição clara e ondulada. 

CR 69/83– 180+cm. 
 
RAÍZES: Muitas finas nos horizontes A1, comuns finas no A2, poucas finas em AC/CR.  
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Perfil 9 (P9) 
 
Descrição Geral 
 
PERFIL: n

o
 09 – Dom Feliciano  

DATA: 05/03/2010 
CLASSIFICAÇÃO (EMBRAPA, 2006): Argissolo Bruno-Acinzentado Alítico típico 
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Bexigoso – Pinheiro Machado 
LOCALIZAÇÃO: estrada vicinal no município de Dom Feliciano (30º 35‘ 36‖ S e 52º 21‘ 35‖ W). 
SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL: descrito e coletado em corte em beira de 
estrada, em terço superior de encosta com 10% de declividade, sob baixa cobertura de gramíneas. 
ALTITUDE: 293 metros. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA: sienogranitos e monzogranitos da Suíte Granítica Dom 
Feliciano 
MATERIAL ORIGINÁRIO: produto de alteração das rochas supracitadas. 
PEDREGOSIDADE: não pedregosa. 
ROCHOSIDADE: não rochosa. 
RELEVO LOCAL: ondulado. 
RELEVO REGIONAL: ondulado. 
EROSÃO: laminar ligeira. 
DRENAGEM: bem drenado. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: gramíneas e arbustos. 
USO ATUAL: pastagem. 
CLIMA: Cfa, da classificação de Köeppen. 

 
Descrição morfológica: 
 

 
A1 

0 – 25 cm, bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmida) e bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3, 
seca); franco-arenosa com cascalho; fraca pequena e grande granular e blocos subangulares; 
ligeiramente dura, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição clara e 
plana. 

 
A2 

25 – 36 cm, bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmida) e cinzento-brunado-claro (10YR 6/2, 
seca); franco-arenosa; fraca pequena e média granular e blocos angulares; ligeiramente dura, 
friável, não-plástica e ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 

 
A3 

36 – 50 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida) e cinzento-brunado-claro 
(10YR 6/2, seca); franco-arenosa; fraca pequena e média blocos subangulares; ligeiramente 
dura, friável, não-plástica e ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 

 
AB 

50 – 65 cm, bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmida) e cinzento-brunado-claro (10YR 6/2, seca); 
franco-arenosa com cascalho; fraca a moderada pequena e média blocos subangulares; 
ligeiramente dura, friável a firme, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição clara 
e plana. 

 
BA 

65 – 78 cm, bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmida) e cinzento-brunado-claro (10YR 6/2, seca); 
franco-argilo-arenosa cascalhenta; moderada média e grande blocos angulares e 
subangulares; ligeiramente dura, friável a firme, ligeiramente plástica e pegajosa; transição 
clara e plana. 

 
Bt 

78 – 90 cm+, bruno-escuro (7,5YR 3/4, úmida); bruno-amarelado (10YR 5/4, seca); franco- 
argilosa; moderada pequena e média blocos subangulares; dura, firme, plástica e  pegajosa.  

 
RAÍZES: Muitas finas no horizonte A1, comuns finas no A2, poucas finas em A3 e AB, raras finas no 
BA e ausentes no B. 
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Perfil 10 (P10) 
 
 
Descrição Geral 
 
PERFIL: n

o
 10 – BR-471 

DATA: 05/03/2010 
CLASSIFICAÇÃO (EMBRAPA, 2006): Neossolo Regolítico Distrófico típico 
UNIDADE DE MAPEAMENTO: Pinheiro Machado 
LOCALIZAÇÃO: BR-471, próximo à cidade de Encruzilhada do Sul (30º 35‘ 50‖ S e 52º 37‘ 37‖ W). 
SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL: descrito e coletado em corte em estrada, sob 
cobertura de gramíneas e arbustos. 
ALTITUDE: 401 metros. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA: monzogranitos e sienogranitos da Suíte Intrusiva 
Encruzilhada do Sul. 
MATERIAL ORIGINÁRIO: produto de alteração das rochas supracitadas com possível contribuição de 
material alóctone. 
PEDREGOSIDADE: moderadamente pedregosa. 
ROCHOSIDADE: não rochosa. 
RELEVO LOCAL: ondulado. 
RELEVO REGIONAL: ondulado. 
EROSÃO: laminar ligeira. 
DRENAGEM: bem drenado. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: gramíneas e arbustos. 
USO ATUAL: pastagem e lavoura de soja. 
CLIMA: Cfa, da classificação de Köeppen. 

 
Descrição morfológica: 
 

 
A1 

0 – 40 cm, bruno-amarelado (10YR 5/4, úmida) e bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3, seca); 
franco-arenosa com cascalho; fraca a moderada pequena e média blocos subangulares e 
granular; ligeiramente dura, friável a firme, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; 
transição clara e plana. 

 
A2 

40 – 70 cm, bruno-amarelado (10YR 5/4, úmida) e bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3, seca); 
franco- arenosa com cascalho; fraca a moderada muito pequena a grande blocos angulares e 
subangulares e granular; ligeiramente dura, friável a firme, ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 

 
Ab 

70 – 90/110 cm, cinzento muito escuro (10YR 3/1, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 
4/2, seca); franco-argilo-arenosa cascalhenta; fraca a moderada pequena e média blocos 
subangulares; ligeiramente dura, friável a firme, ligeiramente plástica e ligeiramente 
pegajosa; transição clara e plana. 

 
RAÍZES: Muitas finas nos horizontes A1, comuns finas no A2, poucas finas em AC.  
 
 
 

 



 

 

APÊNDICE II- FRACIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS HÚMICAS (CARBONO) 

Horizonte 
COT N Total Relação 

C/N 

Teores de C - Substâncias húmicas % do COT 
C rec. 

Relações entre SH 

AF AH HU  COF AF AH HU 
AH/AF (AH+AF)/C (AH+AF)/HU 

...... dag kg
-1 

...... .......................... dag kg
-1

 ................... .................................%.................................. 

Perfil 1 

A1 3,20 0,28 11,43 0,39 0,93 1,68 3,00 12,2 29,2 52,3 93,7 2,40 0,41 0,79 

A2 2,04 0,16 12,75 0,25 1,13 0,75 2,12 12,1 55,4 36,6 104,2 4,58 0,68 1,84 

AB 1,46 0,10 14,60 0,18 0,59 0,46 1,23 12,6 40,1 31,7 84,5 3,18 0,53 1,66 

BA 1,18 0,10 11,80 0,15 0,37 0,47 0,98 12,5 31,2 39,6 83,3 2,49 0,44 1,10 

Bt  1,03 0,10 10,30 0,11 0,28 0,59 0,98 10,5 27,5 56,9 94,9 2,63 0,38 0,67 

Perfil 2 

A1 1,73 0,16 10,81 0,25 0,50 0,76 1,51 14,7 29,0 43,7 87,4 1,97 0,44 1,00 

A2 1,32 0,14 9,43 0,14 0,45 0,67 1,26 10,9 33,9 50,5 95,3 3,10 0,45 0,89 

AB 1,32 0,12 11,00 0,15 0,59 0,50 1,24 11,1 44,7 38,0 93,8 4,03 0,56 1,47 

Bt  1,68 0,11 15,27 0,20 0,51 0,61 1,33 11,9 30,6 36,5 79,0 2,57 0,43 1,17 

BC 0,79 0,08 9,88 0,11 0,14 0,44 0,68 13,7 17,6 55,4 86,7 1,28 0,31 0,56 

Perfil 3 

A 1,43 0,16 8,94 0,23 0,40 0,56 1,18 15,8 27,8 38,8 82,4 1,76 0,44 1,12 

AB 1,83 0,15 12,20 0,28 0,51 0,66 1,45 15,2 27,6 36,2 79,0 1,82 0,43 1,18 

BA 1,71 0,11 15,55 0,27 0,57 0,56 1,40 15,5 33,2 32,8 81,6 2,14 0,49 1,49 

Bt  1,39 0,09 15,44 0,18 0,55 0,36 1,09 13,3 39,3 25,9 78,5 2,95 0,53 2,03 

BC/CR 0,91 0,07 13,00 0,18 0,28 0,36 0,82 20,1 31,2 39,3 90,6 1,55 0,51 1,31 

Perfil 4 

A1 1,43 0,16 8,94 0,18 0,48 0,56 1,22 12,7 33,6 39,2 85,6 2,64 0,46 1,18 

A2 1,76 0,15 11,73 0,22 0,54 0,67 1,43 12,3 30,7 38,0 81,0 2,51 0,43 1,13 

AB 1,31 0,11 11,91 0,20 0,56 0,36 1,12 15,4 42,8 27,3 85,5 2,78 0,58 2,14 

BA 1,33 0,09 14,78 0,20 0,55 0,29 1,04 14,7 41,2 22,0 77,8 2,81 0,56 2,55 

Bt1 1,00 0,08 12,50 0,17 0,52 0,30 0,99 16,7 52,1 30,0 98,8 3,13 0,69 2,29 

Bt2 0,73 0,07 10,43 0,12 0,16 0,26 0,54 16,3 22,0 35,2 73,5 1,35 0,38 1,09 

BC 0,43 0,06 7,17 0,07 0,13 0,25 0,45 17,4 29,1 58,7 105,3 1,68 0,47 0,79 
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Horizonte 
COT N Total Relação 

C/N 

Teores de C - Substâncias húmicas % do COT 
C rec. 

Relações entre SH 

AF AH HU  COF AF AH HU 
AH/AF (AH+AF)/C (AH+AF)/HU 

...... dag kg
-1 

...... .......................... dag kg
-1

 ................... .................................%.................................. 

Perfil 5 

A 3,15 0,25 12,60 0,35 0,62 1,70 2,67 11,0 19,7 54,0 84,7 1,80 0,31 0,57 

AB 1,90 0,14 13,57 0,21 0,64 0,83 1,68 10,9 33,7 43,7 88,3 3,09 0,45 1,02 

BA 1,56 0,12 13,00 0,19 0,66 0,55 1,40 12,1 42,5 35,0 89,6 3,51 0,55 1,56 

Bt1 1,06 0,08 13,25 0,18 0,56 0,40 1,14 17,1 53,1 37,6 107,8 3,10 0,70 1,87 

Bt2 0,88 0,07 12,57 0,16 0,32 0,40 0,88 18,0 36,4 45,5 99,9 2,02 0,54 1,20 

BC 0,76 0,07 10,86 0,14 0,22 0,37 0,72 17,9 28,9 48,4 95,2 1,62 0,47 0,97 

Perfil 6 

A1 1,85 0,17 10,88 0,15 0,42 0,80 1,37 8,3 22,8 43,1 74,2 2,76 0,31 0,72 

A2 1,88 0,15 12,53 0,20 0,56 0,76 1,53 10,6 30,0 40,6 81,2 2,83 0,41 1,00 

AB 1,70 0,11 15,45 0,20 0,53 0,60 1,33 11,6 31,3 35,3 78,2 2,69 0,43 1,21 

BA 1,16 0,08 14,50 0,17 0,50 0,32 1,00 15,0 43,5 27,9 86,5 2,90 0,59 2,10 

Bt 1,18 0,09 13,11 0,14 0,62 0,34 1,10 11,8 52,8 28,8 93,3 4,49 0,65 2,24 

BC1 0,71 0,07 10,14 0,06 0,41 0,26 0,72 7,8 57,6 36,4 101,7 7,38 0,65 1,80 

BC2 0,48 0,05 9,60 0,04 0,18 0,26 0,48 8,5 38,5 53,2 100,2 4,54 0,47 0,88 

Perfil 7 

A1 2,01 0,20 10,05 0,17 0,56 0,87 1,59 8,3 27,6 43,1 79,0 3,32 0,36 0,83 

A2 2,20 0,17 12,94 0,19 0,67 0,74 1,60 8,8 30,3 33,6 72,7 3,45 0,39 1,16 

AB 2,38 0,16 14,88 0,17 0,98 0,75 1,90 7,2 41,0 31,5 79,7 5,68 0,48 1,53 

BA 2,39 0,16 14,94 0,19 0,94 0,71 1,84 8,1 39,2 29,6 76,8 4,84 0,47 1,60 

Bt1 1,89 0,13 14,54 0,18 0,91 0,70 1,79 9,7 47,9 37,3 94,8 4,94 0,58 1,55 

Bt2 1,44 0,11 13,09 0,15 0,52 0,69 1,36 10,3 36,5 47,8 94,5 3,54 0,47 0,98 

BC 0,60 0,05 12,00 0,08 0,23 0,56 0,86 13,8 37,5 92,8 144,2 2,71 0,51 0,55 

Perfil 8 

A1 3,00 0,24 12,50 0,28 0,85 2,06 3,19 9,2 28,5 68,7 106,4 3,08 0,38 0,55 

A2 2,40 0,18 13,33 0,19 1,04 0,81 2,05 8,1 43,4 33,9 85,3 5,37 0,51 1,52 

AC/CR 2,75 0,21 13,10 0,24 1,05 1,00 2,28 8,7 38,0 36,4 83,1 4,37 0,47 1,28 
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Horizonte 
COT N Total Relação 

C/N 

Teores de C - Substâncias húmicas % do COT 
C rec. 

Relações entre SH 

AF AH HU  COF AF AH HU 
AH/AF (AH+AF)/C (AH+AF)/HU 

...... dag kg
-1 

...... .......................... dag kg
-1

 ................... .................................%.................................. 

Perfil 9 

A1 1,85 0,15 12,33 0,22 0,42 0,83 1,47 11,8 22,8 44,9 79,5 1,94 0,35 0,77 

A2 1,61 0,15 10,73 0,17 0,43 0,70 1,30 10,7 27,0 43,3 81,0 2,52 0,38 0,87 

A3 1,31 0,12 10,92 0,13 0,59 0,35 1,08 10,3 45,3 26,8 82,4 4,42 0,56 2,07 

AB 1,22 0,09 13,56 0,13 0,53 0,35 1,01 10,7 43,3 29,0 83,1 4,04 0,54 1,86 

BA 1,09 0,08 13,63 0,22 0,48 0,29 0,99 20,3 44,2 26,3 90,8 2,17 0,65 2,46 

Bt 0,92 0,08 11,50 0,15 0,55 0,25 0,95 15,8 60,1 27,5 103,5 3,79 0,76 2,76 

Perfil 10 

A1 1,93 0,16 12,06 0,30 0,43 1,51 2,25 15,7 22,4 78,3 116,5 1,42 0,38 0,49 

A2 1,54 0,14 11,00 0,28 0,31 1,15 1,75 18,4 20,3 74,9 113,6 1,10 0,39 0,52 

Ab 2,21 0,14 15,79 0,34 1,08 0,74 2,17 15,5 49,0 33,5 98,0 3,17 0,65 1,93 

Áreas degradadas 

AD1 1,84 0,16 11,50 0,28 0,47 1,43 2,19 15,5 25,4 78,0 118,9 1,64 0,41 0,52 

AD2 1,37 0,13 10,54 0,25 0,45 0,55 1,25 18,6 32,5 40,1 91,1 1,75 0,51 1,27 

1 – Carbono orgânico total (COT) e nitrogênio total obtidos por análise elementar; 
2 – COF: carbono orgânico das frações ácido fúlvico + ácido húmico + humina; 
3 – C rec: carbono recuperado. 
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APÊNDICE III- FRACIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS HÚMICAS (NITROGÊNIO) 
 

Horizonte 
N Total 

Teores de N - Substâncias húmicas % N total 
N rec. 

Relações entre SH 

AF AH HU  NOF AF AH HU 
AH/AF (AH+AF)/N (AH+AF)/HU 

.......................... dag kg
-1

 ................... .................................%.................................. 

Perfil 1 

A1 0,28 0,034 0,058 0,149 0,24 12,0 20,7 53,3 86,0 1,72 0,33 0,61 

A2 0,16 0,015 0,054 0,063 0,13 9,4 33,7 39,5 82,6 3,57 0,43 1,09 

AB 0,10 0,010 0,031 0,030 0,07 9,7 31,2 30,3 71,2 3,21 0,41 1,35 

BA 0,10 0,011 0,028 0,031 0,07 10,6 27,6 30,5 68,7 2,61 0,38 1,25 

Bt  0,10 0,009 0,020 0,054 0,08 8,5 20,3 54,4 83,2 2,39 0,29 0,53 

Perfil 2 

A1 0,16 0,008 0,033 0,035 0,08 5,1 20,3 21,9 47,3 3,98 0,25 1,16 

A2 0,14 0,007 0,024 0,025 0,06 4,8 17,2 17,9 40,0 3,61 0,22 1,23 

AB 0,12 0,008 0,047 0,022 0,08 6,9 39,1 18,1 64,1 5,66 0,46 2,54 

Bt  0,11 0,007 0,047 0,031 0,09 6,2 43,1 28,0 77,4 6,91 0,49 1,76 

BC 0,08 0,005 0,012 0,042 0,06 5,7 14,4 53,0 73,1 2,51 0,20 0,38 

Perfil 3 

A 0,16 0,010 0,022 0,043 0,08 6,4 13,9 26,9 47,3 2,17 0,20 0,76 

AB 0,15 0,013 0,028 0,046 0,09 8,4 18,5 30,5 57,4 2,21 0,27 0,88 

BA 0,11 0,011 0,028 0,036 0,08 10,1 25,3 32,8 68,2 2,51 0,35 1,08 

Bt  0,09 0,008 0,026 0,029 0,06 9,2 28,8 32,4 70,4 3,14 0,38 1,17 

BC/CR 0,07 0,008 0,017 0,020 0,05 11,7 23,7 28,9 64,3 2,02 0,35 1,22 

Perfil 4 

A1 0,16 0,010 0,025 0,045 0,08 6,5 15,5 27,9 49,9 2,39 0,22 0,79 

A2 0,15 0,013 0,034 0,047 0,10 8,9 22,8 31,7 63,4 2,55 0,32 1,00 

AB 0,11 0,010 0,039 0,025 0,07 8,8 35,2 22,9 66,8 4,00 0,44 1,92 

BA 0,09 0,009 0,037 0,022 0,07 10,1 41,0 24,2 75,3 4,07 0,51 2,11 

Bt1 0,08 0,009 0,036 0,015 0,06 11,6 44,5 18,3 74,4 3,82 0,56 3,07 

Bt2 0,07 0,009 0,035 0,010 0,05 12,9 49,4 14,9 77,3 3,82 0,62 4,17 

BC 0,06 0,007 0,013 0,015 0,04 12,4 22,4 25,4 60,1 1,81 0,35 1,37 
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Horizonte 
N Total 

Teores de N - Substâncias húmicas % N total 
N rec, 

Relações entre SH 

AF AH HU  NOF AF AH HU 
AH/AF (AH+AF)/N (AH+AF)/HU 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dag kg
-1

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Perfil 5 

A 0,25 0,022 0,045 0,131 0,20 8,6 18,2 52,5 79,3 2,11 0,27 0,51 

AB 0,14 0,013 0,034 0,064 0,11 9,3 24,5 45,8 79,6 2,63 0,34 0,74 

BA 0,12 0,009 0,034 0,031 0,07 7,7 28,0 25,9 61,5 3,65 0,36 1,38 

Bt1 0,08 0,011 0,023 0,027 0,06 13,3 28,8 33,6 75,7 2,17 0,42 1,25 

Bt2 0,07 0,006 0,017 0,032 0,06 8,7 24,2 45,8 78,6 2,78 0,33 0,72 

BC 0,07 0,005 0,012 0,039 0,06 7,7 16,5 55,2 79,4 2,15 0,24 0,44 

Perfil 6 

A1 0,17 0,015 0,032 0,064 0,11 8,7 18,9 37,7 65,2 2,19 0,28 0,73 

A2 0,15 0,014 0,036 0,059 0,11 9,3 24,0 39,4 72,7 2,57 0,33 0,84 

AB 0,11 0,010 0,027 0,081 0,12 9,5 24,8 73,7 108,0 2,61 0,34 0,47 

BA 0,08 0,015 0,028 0,019 0,06 18,7 35,1 23,8 77,6 1,88 0,54 2,26 

Bt 0,09 0,008 0,026 0,020 0,05 8,7 29,2 22,2 60,0 3,35 0,38 1,71 

BC1 0,07 0,005 0,017 0,014 0,04 7,6 24,1 20,4 52,1 3,17 0,32 1,55 

BC2 0,05 0,004 0,014 0,013 0,03 7,5 28,7 25,8 62,1 3,83 0,36 1,41 

Perfil 7 

A1 0,20 0,013 0,036 0,076 0,12 6,3 18,0 38,2 62,4 2,88 0,24 0,64 

A2 0,17 0,015 0,042 0,063 0,12 8,8 24,6 36,8 70,2 2,80 0,33 0,91 

AB 0,16 0,011 0,050 0,065 0,13 6,6 31,3 40,3 78,3 4,74 0,38 0,94 

BA 0,16 0,008 0,044 0,051 0,10 5,1 27,2 32,2 64,5 5,28 0,32 1,01 

Bt1 0,13 0,009 0,038 0,050 0,10 7,2 29,5 38,5 75,2 4,07 0,37 0,96 

Bt2 0,11 0,010 0,031 0,050 0,09 8,8 28,4 45,6 82,9 3,22 0,37 0,82 

BC 0,05 0,005 0,009 0,033 0,05 11,0 17,1 65,9 94,0 1,56 0,28 0,43 

Perfil 8 

A1 0,24 0,022 0,054 0,126 0,20 9,4 22,6 52,6 84,6 2,42 0,32 0,61 

A2 0,18 0,013 0,047 0,084 0,14 7,1 25,9 46,7 79,7 3,66 0,33 0,71 

AC/CR 0,21 0,018 0,051 0,081 0,15 8,7 24,4 38,7 71,8 2,81 0,33 0,85 
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Horizonte 
N Total 

Teores de N - Substâncias húmicas % N total 
N rec, 

Relações entre SH 

AF AH HU  NOF AF AH HU 
AH/AF (AH+AF)/N (AH+AF)/HU 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dag kg
-1

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Perfil 9 

A1 0,15 0,018 0,026 0,057 0,10 12,2 17,4 37,7 67,4 1,42 0,30 0,79 

A2 0,15 0,021 0,032 0,048 0,10 14,3 21,0 32,2 67,5 1,47 0,35 1,10 

A3 0,12 0,010 0,030 0,036 0,08 7,9 24,8 29,8 62,6 3,13 0,33 1,10 

AB 0,09 0,004 0,027 0,026 0,06 4,9 30,0 29,1 64,0 6,10 0,35 1,20 

BA 0,08 0,005 0,021 0,026 0,05 6,5 26,3 32,8 65,6 4,05 0,33 1,00 

Bt 0,08 0,007 0,022 0,024 0,05 9,3 27,4 29,9 66,6 2,94 0,37 1,23 

Perfil 10 

A1 0,16 0,020 0,041 0,063 0,12 12,4 25,7 39,2 77,3 2,08 0,38 0,97 

A2 0,14 0,013 0,032 0,043 0,09 9,4 22,9 30,8 63,2 2,43 0,32 1,05 

Ab 0,14 0,016 0,042 0,057 0,12 11,2 29,9 41,1 82,2 2,67 0,41 1,00 

Áreas degradadas 

AD1 0,16 0,013 0,035 0,061 0,11 8,4 21,9 38,3 68,6 2,60 0,30 0,79 

AD2 0,13 0,008 0,026 0,019 0,05 6,3 19,7 14,5 40,5 3,14 0,26 1,79 
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