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CAPACIDADE DA DUPLA CAMADA ELÉTRICA DE

SOLOS DE COLÓIDE DE CARGA VARIÁVEL

RESUMO

Horizontes A e B22 de sete solos de carga variável,

representativos de sete classes de Latossolos; segundo crité-

rios adotados pelo Serviço  Nacional de Levantamento e Conser-

vação de Solos, foram empregados em estudos eletroquímicos, vi-

sando a possibilidade de estender o conceito de capacidade da

dupla camada elétrica(CDCE)  a solos.

Correlações  não paramétricas entre os dados de pHo e

CDCE obtidos e outras variáveis como: %SiOz, %Al2O3, %Fe&,

%Ti02, Ki,  Kr,  pH, PH~2or PHKClr %C, superfície  específica(SE)

e CTC, permitiram avaliar as relações  existentes em cada grupo

de horizontes. O maior número de correlações e os mais altos

coeficientes de correlação, ocorreram nos horizontes B22, in-

distintamente para as variáveis pHo e CDCE, bem como uma es-

treita relação entre ambas (r = 0,90**), demonstrando que os

horizontes A não possuem características diferanciais marcan-

tes capazes de servir à separação de classes de Latossolos,

pois são acentuadamente afetados pela presença da matéria orgâ-

nica.



A análise estatística, usando a técnica de componen-

tes principais, permitiu determinar o maior poder discrimina-

tório da variável CDCE sobre a variável pHo e assim, sete

classes de Latossolos foram separadas através dos dados de

CDCE dos horizontes B22,  sugerindo o estabelecimento de uma

sequência de intemperização, partindo do solo mais ao menos

intemperizado.

Empregando também os horizontes A e B22 dos sete La-

tossolos, o método da capacidade de troca de íons (CTC e CTA),

baseado na troca compulsiva, foi simplificado e testado e de

senvolveu-se um método alternativo, extremamente simples e

preciso, para a determinação da acidez efetiva (Ht'  + Al+++)

baseado na extração  com uma solução de Bac12 0,1M.

Finalmente, em horizontes A e B22 dos três Latossolos

oxídicos (Latossolo Ferrífero, Latossolo Vermelho-Escuro e

Latossolo Roxo), utilizando-se o método do hidrômetro adotado

pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos,

obteve-se dispersão máxima através de pré-tratamento ácido

(HCl 0,05N).



ELECTRICAL DOUBLE LAYER CAPACITY OF SOIL

WITH VARIABLE CHARGE COLLOIDS

SUMMARY

Horizons A and B22 of seven soils of variable charge,

representative of seven classes of Latosols, according crite-

ria adopted by the Serviço National de Levantamento e Conserva-

ção de Solos, were used in electrochemical studies aiming at

testing the possibility of making the concept of electrical

double layer capacity (EDLC) extensive to soils.

Non-parametric correlations between pHo and EDLC data

obtained and other variables such as: %SiO2, %Al2O3, %Fe203, %Ti02,

Ki, Kr, ~PH, PHH20r,~HKclr %C, specific surface (SS), and CEC

made it possible to evaluate the relationships in each group

of horizons. The greater number of correlations  and the higher

correlationcoefficients occurred in B22 horizons, indistinctly

for the variables pHo and EDLC as well as a close relation

between both (r = 0.90**), showing that A horizons do not have



xxi

distinctive differential chasacteristics that can be of use

to separate classes of Latosols, since they are highly affect-

ed by organic matter.

Statistical analysis using principal components

allowed the determination of the higher discriminatory influ-

ence of the variable EDLC over the variable pHo, and in this

way, the seven classes of Latosols were separated by the

EDLC data of B22 horizons, and suggesting the establishment

of a weathering sequence, from the higher to the lower

weathered soils.

Using also A and B22 horizons of the seven Latosols,

the ion exchange capacity method (CEC and AEC) based on com-

pulsive exchange was simplified and tested, and simultaneous-

ly, it was developed and alternative method, extremely sim-

ple and accurate, to determine effective acidity (H+ + Al+++),

based on the extraction with 0.1M BaCl2 solution.

Finally, in A and B22 horizons of three oxidic

Latosols (Ferriferous Latosol, Dark Red Latosol, and Dusky

Red Latosol), maximum dispersion was obtained by acid

pretreatment (0.05N HCl) using the hydrometer method adopted

by Serviço Nacional  de Levantamento e Conservação  de Solos.



INTRODUÇÃO GERAL

Os Latossolos são os solos predominantes no Brasil

e a despeito de sua baixa capacidade produtiva devido à bai-

xa fertilidade natural, apresentam características  de ordem

física excelentes, de modo que são geralmente aceitos como

sendo solos de grande potencial agronômico quando manejados

adequadamente. São solos normalmente encontrados em regiões

tropicais, sob condições climáticas úmidas e quentes, ocupan-

do topografias planas a suaves onduladas e, raramente, monta-

nhosas.

Considerando o sistema de classificação adotado pe-

lo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos,

ocorrem aproximadamente 60 classes de solos no Brasil, as

quais enquadram-se nas dez ordens do Sistema de Classifica-

ção dos Estados Unidos (1975). Apesar do vasto conhecimento

técnico-científico disponível, ainda persistem dificuldades

para separação  de classes de solos, particularmente para os

Latossolos.

Pelo fato de os Latossolos serem solos altamente
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intemperizados, constituídos basicamente de minerais de car-

ga de superfície variável, algumas vezes denominadas de car-

ga pH-dependente, eles constituem um grupo distinto com pro-

priedades eletroquímicas semelhantes e cuja capacidade de

troca iônica depende da adsorção dos íons determinantes de

potencial H+ e HO- (Parks & de Bruyn 1962).

O presente trabalho teve como objetivo: a) estender

o conceito de capacidade de dupla camada elétrica aplicado a

óxidos (Bérubé & De Bruyn 1968a b, Blok & De Bruyn 1970 a b

c) a solos tropicais visando a ampliação de conhecimentos que

permitam uma melhor distinção e utilização dos Latossolos;

b) testar e simplificar o método da troca compulsiva para a

determinação direta da C.T.C. e C.T.A. (Gillman 1979); c) pro-

por um método alternativo para determinação da acidez efeti-

va; d) testar uma metodologia para resolver problemas de dis-

persão frequentemente encontrados em três classes de Latosso-

los.

Foram empregados sete perfis de Latossolos, repre-

sentando as sete classes atualmente reconhecidas, segundo os

critérios adotados pelo Serviço Nacional de Levantamento e

Conservação de Solos (SNLCS), da EMBRAPA. Os solos foram co-

letados nos locais de maior ocorrência de cada classe, abran-

gendo as mais variadas regiões do país (ver apêndice II).



3.

REVISÃO DE LITERATURA

1-  CARACTERÍSTICAS DIFERENCIAIS DE LATOSSOLOS

Inicialmente os Latossolos foram definidos como so-

los de baixa concentração de minerais primários facilmente

decomponíveis, alta resistência ou estabilidade de agregados,

baixa relação sílica/sesquióxidos de ferro e alumínio (Kr) e co-

res avermelhadas (Kellogg & Davol 1949, Kellogg 1950).Poste-

riormente, a pouca movimentação de material entre horizontes,

bem como o fraco desenvolvimento da estrutura, foram incluí-

dos como critério de identificação de Latosolos por Reed (1951),

Cline (1955) e Sherman & Alexander (1959), por acharem esses auto-

res que G valor Kr e a cor não constituiam elementos para u-

ma segura diferenciação de Latossolos.

Harris (1963), utilizando critérios apresentados

na 7ª aproximação publicada pelos Estados Unidos (1960), a-

firma que subdivisões de Latossolos baseadas nas cores do

subsolo são inadequadas, tendo em vista que dois solos com

matiz e croma bem distintos como Latossolo Vermelho-Amarelo

e a Terra Roxa  podem ser desenvolvidos de uma mesma rocha bá-

sica. O autor sugere a divisão dos Latossolos em "Humic Lato-

sols , Non Humic Latosols e Andosolic Latosols".

Van Wambeke (1962) propôs a distinção dos solos

tropicais e equatoriais empregando três propriedades: estru-

tura, proporção de minerais facilmente intemperizáveis e re-

lação silte/argila. Segundo o autor, os solos bem drenados
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de regiões semi-áridas e úmidas da parte central da África a-

resentam estrutura granular muito fina, com tamanhos inferio-

res a 2 mm de diâmetro, cujos agregados não se separam em su-

perfícies  bem definidas. A face dos agregados mostra ausência

de cerosidade. Os minerais de argila nos horizontes com estru-

tura granular fina são basicamente cauliníticos, podendo ocor-

rer ou não gibbisita. O autor verificou, ainda, que a ausên-

cia de estrutura poliédrica  não constitui um critério satisfa

tório para separação de  materiais antigos e recentes. A rela-

ção silte/argila de 0,15 foi considerada ótima para separa-

ção de solos jovens e antigos, muito embora quando o teor de

argila é <10%, seja  necessário considerar o teor de silte ao

invés da relação silte/argila, atribuindo o valor máximo de

silte em 5% como limite  de separação entre depósitos antigos

e recentes. Entretanto, em certas áreas com  relevo rejuveneci-

do, as  características citadas  são  insuficientes  para um  boa

separação dos  solos, adotando o autor, o valor de 3% de mine-

rais facilmente intemperizáveis, aliado à relação silte/argi-

la de 0,15 e à presença de  estrutura granular muito fina como

meio de separação dos solos mais velhos.

Separação  dos Latossolos brasileiros baseada  na re-

lação molecular sílica/alumina (Ki), ausência ou presença de

gibbsita, teores de ferro e relação alumínio/ferro, A pH e

cor do horizonte B foi apresentada por Bennema (1963).
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1.1 - COR

Para a maioria dos pedólogos, a cor ainda constitui

uma característica  fundamental para diferenciação de níveis de

altas categorias. Pequenas diferenças de cor em um único hori-

zonte de um perfil de solo pode ser significante na classifica-

ção de grupos de solos diferentes (Pendleton & Nickerson 1951).

A cor tem sido um valioso critério para  separação de classes

de Latossolos no Brasil. Esta propriedade distintiva acha-se

diretamente correlacionada à presença de óxidos e hidróxidos

de ferro (Resende 1976).

Óxidos e hidróxidos de ferro são os agentes pigmen-

tantes usualmente encontrados em solos bem drenados com baixos

teores de matéria orgânica (Childs et al. 1979). A cor verme-

lha está diretamente associada à presença de óxidos anidros,

especialmente  hematita, enquanto a amarela está associada à

presença de óxido-hidróxido, especialmente a goethita (Resende

1976, Bigham & Buol 1978, Volkoff 1978). Solos com matiz de

7,5YR ou mais avermelhadas são dominados pela presença de hema-

tita (α-Fe 2O3) e solos com matiz de 10YR  ou mais amarelados

são dominados pela  presença de goethita (α-FeOOH) ou até isen-

tos de hematita (Schwertmann et al. 1982).

Resende (1976) verificou que a cor amarela nem sem-

pre se relaciona a climas mais úmidos e menores teores de fer-

ro, visto que o autor  trabalhando em solos do Triângulo Minei-

ro, não  encontrou qualquer relação entre cores e outras carac-
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terísticas  como teor de Fe2O3, relação A1203/Fe203,  carbono e

vegetação. Em relação à  adsorção de fosfatos, em Latossolos

desenvolvidos de basalto do Brasil Central, o autor verificou

que nenhuma influência de cor existe, uma vez que solos de

cor amarela sob vegetação de cerrado adsorveram mais fosfatos

que os solos vermelhos da mesma área sob vegetação de flores-

ta. O autor constata ainda em seu trabalho, elevados teores

de ferro em solos de coloração amarelada, indicando que a cor

está mais  diretamente correlacionada com o tipo de óxido de 

ferro do que propriamente com a  quantidade deste  no solo. So-

los amarelados tendem a apresentar teores  mais elevados de

goethita e os avermelhados de hematita.

Os óxidos de ferro encontrados nos solos apresentam

uma maior variação de cor do que aqueles produzidos sintetica-

mente, devido a variação do tamanho dos cristais, grau de

cristalinidade e hidratação (Eswaran & Sys 1970).

A hematita é considerada por muitos autores como im-

portante agente de pigmentação nos solos (Resende 1976,

Schwertmann et al. 1982) e  desta  forma mascara a cor amarela-

da da goethita.

Trabalhos mais recentes (Keng & Uehara 1974, Raij

& Peech 1972, Gomes 1976, Velloso 1976, Velloso et al. 1977,

Cavalcanti 1977, Potter &  Kampf 1981, Uehara  & Gillman 1981,

Ramos 1981, Curi 1983), sugerem  a necessidade de novas inves-

tigações  visando  melhor  distinção de  classes e aproveitamen-

to dos Latossolos.
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1.2 - RELAÇÃO MOLECULAR SiO2/A12O3  (Ki)

A relação Ki proposta por Harrassowitz (1926) ou

" Sa " (Marbut 1935) tem sido largamente utilizada em estudos

pedológicos como meio de separação de unidades taxonômicas de

solos tropicais.

Além do sistema de classificação adotado pelo Ser-

viço Nacional de Levantamento e Conservação de  Solos, o va-

lor Ki ou seja, relação  molecular SiO2/Al2O3  é  utilizado em

outras partes do mundo e em outros sistemas, como parâmetro

de intemperização. Depois  do Brasil, o Congo (Sys 1961) é

provavelmente um dos países que mais emprega dados relativos

ao grau de intemperização e sucessão dos horizontes pedogené-

ticos  do  solo  para separação de unidades ao nível taxonômico

mais alto. O sistema enquadra os solos em "materiais recen-

tes" e "material caulinítico" com base nos dados de Ki.

Na classificação pedológica da França (Aubert

1965), o índice Ki foi empregado  para separação de unidades

taxonômicas e nível de  subclasse, como por exemplo, a de so-

los ferralíticos ricos em  sesquióxidos  de  ferro e alumínio,

com divisão  de grupos e  subgrupos, nos quais os Ki variam de

2,0 a valores < 0,1, como no caso dos "Solos  Ferralíticos Bru-

nos ou Negros“.

Na classificação dos solos da Guiana Francesa

(Lévequé 1967), os Solos Fracamente Ferralíticos e os Solos

Fortemente Ferralíticos são separados pelo Ki da fração co-
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loidal (argila) adotando-se valores Ki de 2,0 - 1,7 e < 1,7,

respectivamente.

A separação entre horizontes argílicos e latossó-

licos também leva em consideração os valores Ki os quais re-

fletem o  estágio de dessilicatização e conseqüentemente, o

intemperismo do solo (Bennema et al. 1970).

Em Angola, na África, o Ki da fração argila é tam-

bém empregado na separação de classes de solo fixando-se co-

mo limites Ki > 3,5 e Ki < 1,33 para as classes "Fortemente

Sialíticas e  Fortemente Ferralíticas", respectivamente  (Webs-

ter & Nilson  1968).

O SNLCS fixou Ki = 2,2 como limite para separação

de horizontes "B" latossólicos (Ki < 2,2) e outros horizon-

tes diagnósticos (Ki > 2,2).

Apesar de já ter sido demonstrado em inúmeros tra-

balhos pedológicos a grande importância da relação Ki como

parâmetro de classificação, particularmente em  áreas tropi-

cais, em muitos casos, torna-se  evidente que a aplicação pu-

ra e simples deste índice  pode induzir a determinação de es-

tágios de intemperização não concordantes com as caracterís-

ticas químicas e mineralógicas prevalentes em muitos solos

(Pédro 1966).

Como  os  métodos  de determinação do Ki são via de

regra extremamente enérgicos, ora produzidos  por fusão alca-

lina ou solubilização dos minerais por ácidos fortes e con-
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centrados (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1979).

Assim sendo, a presença de formas silicosas produzidas pela

solubilização de minerais primários presentes na terra fina
   

seca ao ar (Duriez  et al. 1982a) e formas amorfas dispersas na

massa do solo ou constituindo fitolitos (opala e calcedônia)

especialmente em samambaias e  gramíneas (Gomes 1976),  favo-

recem elevação dos valores de Ki. Isto se verifica em ho-

rizontes subperficiais, onde a  matéria orgânica é parte ativa

nos processos  de reciclagem dos elementos nela retidos e, em

horizontes subsuperficiais argilosos ricos em minerais primá-

rios ou em solos arenosos. Nessas condições, os valores Ki, não

demonstram a tendência do processo de intemperização dos solos.

Nota-se, portanto, que o valor Ki é muito utilizado

como diferencial por diversos autores (Bennema 1963, Martini

& Macias 1974, Lemos & Marques 1979, Bennema & Camargo 1979)

na separação de Latossolos, nem sempre reflete as caracterís-

ticas  mineralógicas e o real grau de alteração  do material

presente.

Em trabalho recente de regressão utilizando o progra-

ma "Stepwise linear regression de 1130 Statistical System",

Ramos (1981) estudou em 89 perfis de Latossolos das regiões

subtropical, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, todos os

tipos de correlação possíveis englobando  variáveis obtidas a-

través dos métodos adotados na caracterização de perfis (Em-

presa Brasileira de Pesquisa  Agropecuária 1979), concluindo que

os melhores valores para diferenciação desses solos foram o
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FEAS (relação  percentual entre  óxido de  ferro e óxidos totais

do ataque sulfúrico) e o índice  Kr (relação molecular entre

SiO2 e Al 2O3 + Fe2O3). O autor concluiu que o Ki não se mos-

trou adequado para diferenciação desses solos.

Estudo mineralógico das frações terra fina seca ao

ar (T.F.S.A.), silte e argila em Latossolos desenvolvidos de

rochas básicas do Sul de Mato Grosso, mostrou discrepâncias  ní-

tidas entre os valores obtidos para  cada fração determinada

separadamente, a despeito da grande  homogeneidade do material

originário e de todos os solos serem de textura argilosa mui-

to próxima (Antunes & Barreto 1982).

Verifica-se,  portanto, que o índice Ki nem sempre in-

fere a composição mineralógica predominante e o grau de intem-

perismo do solo, tornando-se vulnerável em muitos casos o seu

emprego como critério de  classificação  de solos nos trópicos.

2 - PRINCIPAIS MINERAIS DA FRAÇÃO ARGILA

Caulinita, gibbsita, hematita e goethita, em diferen-

tes combinações constituem a quase totalidade dos minerais

presentes na fração "coloidal" dos Latossolos brasileiros

(Moniz 1967, Resende  1976, 1978, Bigham 1977, Rauen 1980, Pö-

tter & Kampf 1981, Curi 1983).

A presença de  maghemita foi constatada em solos  de

basalto do Paraná por Rauen (1980) e em  solos de Itabirito de

Minas Gerais por Curi (1983).



Minerais amorfos (Moniz 1967), bem como vermiculita

cloritizada (Souza 1971, Santana & Moura Filho 1978, Kampf &

Klamt 1978) também foram encontrados em pequenas proporções

em Latossolos brasileiros.

2.1 - CAULINITA - GIBBSITA (Sistema)

Nos Latossolos brasileiros a relação gibbsita/cauli-

nita tende a  aumentar com a intensificação do intemperismo.

Os fatores que governam esta relação são o teor de Si presen-

te no material de origem, conteúdo  de Fe e Ti, óxidos  de fer-

ro e alumínio, atividade da  matéria orgânica e outros aspec-

tos secundários da rocha matriz. A adsorção de Si pelos óxi-

dos-hidróxidos de  Fe e Al, promove  a diminuição do teor   de

Si em solução e desta  forma  favorece a formação de  gibbsita

(McKeague & Cline 1963).

Cristais de caulinita encontrados em solos deriva-

dos de basalto tendem a ser menores e de grau de cristalini-

dade mais baixo, que aqueles encontrados em solos derivados

de rochas ácidas (Moniz 1967, Kukovsky 1969, Resende 1976).

Caulinita mal cristalizada tende a possuir uma maior superfí-

cie específica, maior capacidade de troca catiônica e maior

capacidade de adsorção de óxidos de Fe e Ti na superfície

(Murray & Lyons 1960).
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2.2 - Fe++ - Fe+++  (Sistema)

Devido ao fato de o Fe++ possuir a primeira constan-

te de hidrólise (10 -8.3 ) muito menor que a do Fe+++(10-2'2),

esta forma predomina em solos de baixo potencial redox. Quan-

do não oxidado, o Fe++ pode  precipitar formando compostos

ferrosos isoladamente ou em misturas com o Fe+++.  Dependendo

do pH e da pressão  parcial de CO2 e concentração de sulfeto,

siderita e pirita  poderão  ocorrer (Mohr et al. 1972).

Os  óxidos  férricos são formados a partir dos compos-

tos Fe++ - Fe+++ após uma ou duas fases de transformações o-

xidativas, incluindo algumas vezes desidratação (Bernal et

al. 1959). A velocidade e a ordem dessas fases são importan-

tes fatores na determinação  do tipo de óxido de ferro a ser

formado, se a lepidocrocita ou se a maghemita (Taylor &

Schwertmann 1975 ab). Oxidação  lenta, temperaturas na faixa

de 20 - 40ºC,  pH 6 - 8, altos teores de ferro total e presen-

ça de Fe+++, favorecem a formação de maghemita em lugar da

lepidocrocita. Por outro lado, quando ocorre uma oxidação rá-

pida de Fe++ - Fe+++ hidróxidos, a oxidação se superpõe à

desidratação  parcial  e  com  isso  forma-se lepidocrocita

(Feitknecht 1959, Misawa et al. 1973).

Schwertmann & Taylor (1972 ab) mostraram através de

microscópia eletrônica e experimentos com nucleação, que a

transformação de lepidocrocita em goethita não é um processo

muito lento.
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Fischer & Ottow (1972) verificaram que concentrações

elevadas de compostos  orgânicos , particularmente grupos poli-

carboxílicos como citrato retardam substancialmente a trans-

formação da ferrihidrita em hematita. Por outro lado, o oxa-

lato devido ao fato de que produz grande efeito de nucleação,

favorece a transformação da ferrihidrita em hematita (Fischer

& Schwertmann 1975).

Íons inorgânicos como o fosfato e silicato também i-

nibem a formação dos  óxidos de ferro (Scheffer et al. 1957,

Schellmann 1959). O silicato restringe a nucleação da goethi-

ta e como conseqüência retarda a transformação da ferrihidri-

ta neste mineral.

2.3 - GOETHITA - HEMATITA (Sistema)

O óxido-hidróxido de Fe predominante nos solos é a

goethita (Murray 1979). A hematita é a segunda forma de óxi-

do de ferro mais comum e constitui-se no produto final de in-

temperismo. Os mecanismos de formação desses minerais são

distintos, embora ambos se formem a partir da ferrihidrita.

A goethita é formada através da dissolução da ferrihidrita e

posterior cristalização e a hematita forma-se  após agregação

e nucleação da ferrihidrita. Tais processos devido à semelhan-

ça são  altamente  competitivos (Fischer & Schwertmann 1975).

Schwertmann & Taylor (1977) mostram um diagrama com-

pleto para formação dos compostos de ferro a partir de Fe++e
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Fe +++ em solução, em condições "semelhantes às pedogenéticas"

(Figura 1).

De acordo com Kampf (1981), temperaturas elevadas

favorecem a formação de hematita, enquanto que o excesso de

umidade, baixo pH e alto teor de matéria orgânica favorecem

a formação de goethita. Trabalhando com material do Sul do

país, o autor observou que, quando a média anual de temperatura

é 15ºC, o excesso de umidade é 1000 mm e o teor de carbono

é >3%, a goethita parece ser o único óxido de ferro presente.

Com o aumento sucessivo de temperatura, a formação  de hemati-

ta se superpõe a goethita, visto que o precursor de ambos os

minerais, a ferrihidrita, se desidrata e acelera a decomposi-

ção de matéria orgânica de tal forma que o Fe liberado de

fontes primárias (silicatos, carbonatos, etc.), é imediata-

mente precipitado (Schyertmann  et al. 1982).

Resende & Franzmeier (1982) admitem dois tipos de

goethita em Latossolos brasileiros: um de fácil transforma-

ção encontrado na borda amarelada próxima a rocha fresca e

outro de alta estabilidade mostrando as condições paleohidro-

1ógicas sob as quais se originou. Os mesmos autores afirmam

que a goethita não se transforma facilmente em hematita. O

aumento relativo de goethita nos horizontes superficiais e

de hematita em horizontes mais profundos, como por exemplo

do B3 para o B2 sugere que a transformação de goethita em he-

matita pode ocorrer.
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Bernal et al. (1959), investigando a natureza das

transformações dos óxidos e óxido-hidróxidos de Fe mostraram

que a maioria das transformações se caracteriza pela passa-

gem de uma fase cristalina sólida para outra, de tal forma

que até mesmo quando a transformação é parcial as duas fases

guardam relações estruturais entre si. Devido a coexistência

entre a goethita e a hematita em muitos sistemas de solos, a

distribuição  e estabilidade desses minerais têm sido motivo

de desacordo entre pesquisadores, sugerindo alguns (Van

Houten 1968, Langmuir 1971, Bryant 1981) que a maior estabi-

lidade tende direcionar-se para hematita, enquanto outros

(Schwermann 1.971, Davey et al. 1975) sugerem que a forma de

óxido de ferro mais estável nas condições naturais do solo

é a goethita, muito embora Taylor & Schwermann (1975 ab) ad-

mitam que pequenas variações de parâmetros ambientais possam

determinar variações nas formas dos óxidos de ferro. A forma-

ção de goethita e hematita a partir da ferrihidrita se proces-

sa através de reações competitivas e desta forma, condições

favoráveis  a um mineral são desfavoráveis ao outro. Em sínte-

se, em solos tropicais a relação hematita/goethita:

- aumenta com o aumento da temperatura;

- aumenta com o aumento do intemperismo (idade  do solo);

- aumenta  com o aumento do déficit de umidade;

- aumenta com o aumento do pH:

- diminui com aumento dos teores de matéria orgânica.
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3 - EFEITOS AGREGANTES DOS ÓXIDOS DE FERRO E ALUMÍNIO EM

SOLOS

Os óxidos de ferro e alumínio são muito adsorvidos

na superfície  de argilas silicatadas de solos tropicais, par-

ticularmente quando o pH é baixo, por combinação de ligações

positivas dos óxidos com as negativas das argilas silicata-

das e através da formação de complexos com a matéria orgâni-

ca (Follett 1965, Greenland 1965 ab, Schnitzer 1969, Schnitzer

& Skinner 1963, 1964).

Os sesquióxidos de ferro e alumínio formam microa-

gregados de alta estabilidade, que se caracterizam pela notó-

ria influência sobre as propriedades físicas dos La-

tossolos brasileiros. Por outro lado,  devido a alta estabili-

dade desses agregados, surgem dificuldades imensas na disper-

são de alguns Latossolos, quando a fração argilosa é predomi-

nantemente formada por estes óxidos.  Como consequência natu-

ral de uma dispersão parcial, a textura fica mal determinada

se nenhum pré-tratamento adicional ao método de análise mecâ-

nica empregado é feito para remover a ação cimentante desses

óxidos  e promover a completa liberação das partículas coloi-

dais na suspensão. (Kunze 1965, Blot & Pédro 1967).

A matéria orgânica combinada aos óxidos de ferro e

alumínio exerce influência marcante na formação dos microa-

gregados nos Latossolos, tornando-se mais pronunciado esse

efeito nos horizontes superficiais, tendo em vista que além
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desses solos que a quase totalidade da matéria orgânica se a-

cumula. O mecanismo de adsorção dos óxidos de ferro e alumí-

nio com a matéria orgânica e minerais de argila, particular-

mente a caulinita, para formação desses tipos de microagrega-

dos, foi proposto por Edwards & Bremner (1967) e pode ser ex-

presso pela fórmula seguinte: A - MP - MO. A representa o

mineral de argila, MP o metal polivalente (ferro ou alumínio)-

e MO matéria orgânica (ácidos fúlvicos e húmicos).-

A dispersão do solo, etapa inerente a qualquer méto-

do de análise mecânica que venha ser empregado, pipeta (Ro-

binson 1922, Jennings et al. 1922, Krauss 1923, Kilmer & Ale-

xander 1949) ou densímetro (Bouyoucos 1927, 1934, Vettori

& Pierantoni 1968) tem se constituído num dos maiores proble-

mas para uma precisa obtenção dos valores texturais de al-

guns Latossolos com altos teores de Fe203 e Al 2O3, especialmente

Latossolo Ferrífero incluído na Reunião de Classificação, Cor-

relação de Solos e Interpretação de Aptidão Agrícola (1984

a b).

A dispersão de solos é feita com a utilização de

dispersantes químicos isolados ou em combinação visando

obtenção de um pH da suspensão elevado (Protz & Arnaud 1964)

e, consequentemente, a expansão máxima da dupla camada. Os

sais de sódio foram e ainda são os preferencialmente escolhi-

dos. As formas de oxalato (Alexander 1930, Olmstead et al.

1930, Beale 1939) e hexametafosfato (Tyner 1939) predominam
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ainda hoje, na dispersão de solos de clima temperado, ou se-

ja, solos cujos sistemas são predominantemente constituídos

por  minerais de  carga  permanente, e altos teores de matéria

orgânica. Em solos tropicais, cujos sistemas são predominan-

temente constituídos de minerais de carga variável ricos em

óxidos de ferro  e alumínio e caulinita, o dispersante mais

empregado é o  hidróxido de sódio (Medina &  Grohmann  1962,

Freire 1963, Vettori & Pierantoni 1968).

A despeito da grande eficiência do hidróxido de só-

dio na dispersão dos solos tropicais em geral, alguns Latos-

solos muito frequentes no Brasil, os mais oxídicos, têm apre-

sentado baixa dispersão, quando não se submete a amostra a

um pré-tratamento adicional. Lavagens com ácido  (Menk & Oli-

veira 1974) e diluição da amostra com material inerte

(Grohmann & Raij 1977, Pauletto 1978) tendem favorecer o rom-

pimento das fortes ligações interiores dos microagregados de

alta estabilidade formados pelos óxidos de ferro e alumínio

tão freqüentes nesses solos.

4-  ELETROQUÍMICA DE COLÓIDES DE CARGA VARIÁVEL

As reações  químicas  que se processam no sistema po-

lidisperso solo, são em sua grande extensão determinadas

pela carga elétrica  na superfície e grande área superficial

dos  minerais (colóides) presentes. A origem e  a natureza da

carga é de extrema importância na magnitude das propriedades

físicas e químicas dos solos, incluindo troca iônica, adsor-
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ção de ânions e interações  de partículas.

Segundo  Van Olphen (1963) a carga dos colóides do so-

lo é resultado de imperfeições estruturais dos cristais ou ad-

sorção de certos íons na superfície dessas partículas.  As su-

perfícies  dos colóides  podem ser positivas ou negativas (Ross

& Hendricks 1945) isto é, contêm déficit ou excesso de elé-

trons.

Baseado na distribuição de carga na superfície, os

colóides do solo podem ser separados em dois grupos: os de

carga constante ou potencial variável e os de carga variável

ou potencial constante. Não  há, entretanto, uma rígida separa-

ção porque o mesmo mineral pode  apresentar ambos os tipos de

carga e além do mais, o solo é constituído de uma mistura de

vários minerais.

A látice de um cristal perfeitamente formado pode a-

presentar uma balanceamento perfeito de seus átomos e, portan-

to, não exibir excesso de carga na superfície. Entretanto, im-

perfeições na estrutura da látice  podem  causar um excesso de

cargas positivas ou negativas, as quais são compensadas pela

acumulação de íons de carga oposta ("contraions") nas suas

superfícies.

Das imperfeições interiores na látice do cristal re-

sultam um desiquilíbrio de carga que não pode  ser influencia-

da por  fatores  externos  como o pH  da solução. Assim sendo,

têm-se um colóide de carga superficial permanente.  Neste gru-
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po enquadram-se solos ricos em micas e demais minerais do ti-

po 2:1.

Por outro lado, pode existir adsorção de certos

íons na superfície do colóide, e a carga líquida passa ser de-

terminada pelo íon que é adsorvido em excesso. Esses íons,

que têm a propriedade de carregar positiva ou negativamente a

superfície dos colóides, são denominados íons determinantes

de potencial, que para os minerais do solo são geralmente os

íons    e OH-. Neste grupo enquadram-se os óxidos de ferro e H+

alumínio e matéria  orgânica. Exemplo desse mecanismo é dado

na figura 2. O esquema  mostra como a hematita, em solução a-

quosa, tem uma superfície  hidroxilada, a  qual é  capaz de  ad-

sorver ou desorver prótons (H+I e hidroxilas (OH-). A  adsor-

ção é  governada pelo  pH da solução  ou seja, atividades  dos

íons determinantes de potencial H+ e OH-. Naturalmente, em pH

ácido haverá excesso de prótons a ser adsorvido, enquanto em

pH alcalino haverá um  excesso de hidroxilas a ser adsorvido

pela superfície. A adsorção líquida  determina o potencial elé-

trico de superfície  do óxido. Para um  determinado pH o poten-

cial da  superfície é fixado e assim têm-se um colóide de po-

tencial constante ou carga superficial variável (Figura 2).
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4.1 - MODELOS DE DUPLA CAMADA ELÉTRICA

4.1.1 - HELMHOLTZ - PERRIN:

Os modelos de dupla camada tiveram início no século

passado com Helmholtz (1879). Ela foi concebida como sendo

constituída de um condensador de placas paralelas de capaci-

dade constante ou seja, de duas lâminas de carga, uma na su-

perfície e outra  na  solução. Neste tratamento eletrostático

a  constante  dielétrica  do  meio, foi omitida inicialmente,

sendo posteriormente introduzida por Perrin (1904). O mode-

lo de placas paralelas de Helmholtz - Perrin pressupunha que

as curvas eletrocapilares eram perfeitas parábolas e que a

capacidade diferencial era constante. As curvas eletrocapi-

lares realmente são  parabólicas, mas não perfeitas, e a capa-

cidade não é constante; varia com o  potencial, não sendo por-

tanto, um modelo satisfatório para  explicar as propriedades

da dupla camada elétrica.

A equação principal e a figura do modelo mencionado

são:

Ε - Constante dielétrica do meio

d - Distância entre as placas

Yo  - Diferença de potencial entre a fase sólida e a solução

a - Densidade de carga
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4.1.2 - GOUY - CHAPMAN:

Neste modelo  desenvolvido independentemente por Gouy

(1910) e Chapman (1913), os íons não sofrem a restrição de es-

tarem fixos à superfície  e assim podem movimentar-se através

da ação combinada de energia térmica e  interação eletróstati-

ca com a superfície. Assim a carga na superfície é compensada

pela camada difusa na solução. Essa teoria assume que os íons

são distribuídos de acordo com a lei de Boltzmann. O modelo

de  Gouy - Chapman  prediz que a capacidade da dupla camada  é

expressa por uma parábola invertida, muito embora Parsons

(1954) mostre que estas parábolas nem  sempre são assim. Somen-

te em soluções muito diluídas e  nos  potenciais  próximos do

ponto de carga zero, porções  de curvas experimentais se com-

portam em conformidade com a teoria de Gouy - Chapman. Quan-

do os  potenciais  se  afastam  muito  do ponto de carga zero e a

solução é concentrada, este modelo pouco se relaciona com  a

realidade experimental.

A equação fundamental e a figura do modelo menciona-

do são:

ro=  (2XCKT) 1/2      Sinh Ze
l-c 2KT

@
’

ro - Densidade de carga

F
- Concentração iônica da solução em equilíbrio
- Constante dielétrica

K - Constante de Boitzmann

z’
- Temperatura absoluta
- Valência do íon (“Counterion”)

e -  Carga do elétron

@0 - Pontencial da superfície
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4.1.3 - STERN:

Decorrente das imperfeições experimentais constata-

das nos dois modelos anteriores, Stern (1924) desenvolveu um

outro modelo de dupla camada, cuja teoria representa a sínte-

se de ambos. Este modelo é constituído de uma parte fixa for-

mada por uma monocamada de íons cuja concentração pode ser

calculada pela isotherma de adsorção de Langmuir (adsorção

específica e interação eletrostática) e a  carga  na camada di-

fusa sendo calculada pela teoria de Gouy - Chapman. O modelo

de Stern foi o  primeiro a representar uma tentativa real de

quantitatização de sistemas nos quais adsorção específica o-

corre. Pela dificuldade de separação das contribuições dos

íons adsorvidos  específica e não-específicamente, é na ausên-

cia de adsorção específica que este modelo reproduz as prin-

cipais formas de curvas eletrocapilares e capacidade diferen-

cial determinadas em mercúrio, que é a superfície padrão pa-

ra estudos de dupla camada (Mohilner 1966).

Equações fundamentais e o diagrama do modelo mencio-

nado são:

6 - Densidade de carga
ré - Cargo da camada mais próxima

da superfície, camada de Stern
012  - Carga da camada difusa,

camada Gouy-Chapman

Vl = NI Z e

1+(NA  p/Mn)ExP





2 9 .

4.1.4 - GRAHAME:

Devido ao fato que as  variações do ponto de carga ze-

ro (PCZ) para vários ânions serem  maiores que aquelas previs-

tas pela teoria de Stern, Grahame (1947) propôs um modelo

mais preciso de dupla camada. O modelo de Grahame propõe que

a superfície é  constituída de dois planos e que diferentes po-

tenciais devem ser considerados. O plano interno passando pe-

los centros de íons adsorvidos especificamente que ele deno-

minou de plano interno   de  Helmholtz (P.I.H.) e o  plano mais

externo de Helmholtz (P.E.H.) passando pelos centros dos íons

adsorvidos não especificamente, cuja distância da superfície

equivale ao diâmetro de uma molécula  de água.

Posteriormente os  dois  planos receberam  de  Smith

(1976) as  denominações  de  plano  interno e externo  de  Stern

respectivamente.

As equações fundamentais do modelo são basicamente

as mesmas que expressam o modelo de Stern. Os cálculos  intro-

duzidos levam apenas em consideração  mais um potencial.

A distribuição  de íons na dupla camada elétrica para

uma superfície negativamente carregada, segundo modelo de 

Grahame, é apresentada na Figura 6.
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4.2 - CAPACIDADE DE DUPLA CAMADA ELÉTRICA

Após os  estudos  de  Parks & De Bruyn (1962), dos

quais resultaram a definição do método de titulação  potencio-

métrica para sistemas contendo suspensões de óxidos, que pos-

sibilita a determinação do ponto de carga zero (pHo), tornou-

se possível o conhecimento d3e outras propriedades eletroquími-

cas desses sistemas. Assim sendo, empregando uma diferenciação grá-

fica das curvas de carga superficial e pH (,,g-  pH)  em  diferentes for-

ças iônicas, e assumindo a validade  da equação  de Nernst pa-

ra o cálculo do potencial da superfície, os mesmos autores

obtiveram a capacidade diferencial da hematita em pF/g-1. Ba-

seado no tratamento mencionado acima, Bérubé &  De Bruyn (1968ab)

e Blok & De Bruyn (1970 a.b.c.) definiram a capacidade dife-

rencial da dupla camada  pelas expressões  a seguir:
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Como é reconhecido que a expressão  anterior assume a

validade  da equação  de Nernst que relaciona o potencial da du-

pla camada à atividade dos íons determinantes de potencial H+

e OH- na solução, para sistemas de óxidos, a capacidade dife-

rencial da dupla camada passa à fórmula seguinte:

(J’=  F(T+H-T-OH)  , expressão proposta por De Bruyn

& Agar (1962) para cálculo  de carga líquida  devido aos íons de-

terminantes de potencial; R = constante  dos gases perfeitos;

T = temperatura absoluta  e dpH,  variação  do pH da solução.

Simplificando a fórmula (2), tem-se:

C=- FdAfH
(3)

0,059 dpH

C = capacidade diferencial da dupla camada; (Y+H - Y-OH)=

adsorção líquida devido aos íons determinantes de potencial; 

F = constante de Faraday; 0,059 = fator de Nernst para conver-

são de pH em volts.

Baseado na equação  final (3),  a capacidade diferen-

cial da dupla camada pode então ser definida como sendo o au-

mento de carga  na superfície de um mineral de carga variável

(óxidos) relativo à variação de potencial na superfície corres-

pondente  a 1 volt.
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Inúmeros pesquisadores têm aplicado a equação (3)

em experimentos de  adsorção. Parks & De  Bruyn (1962),

Albrethsen (1963), Onoda  Jr. & De Bruyn (1966) e Atkinson et

al. (1967), encontraram altos valores de capacidade diferen-

cial para hematita comparados com aqueles determinados em sis-

temas de Ag I e Hg. Estudos recentes de Bérubé & De Bruyn

(1968 ab) em rutilo e Blok & De  Bruyn (1970 abc) em ZnO, con-

firmam os elevados valores de capacidade diferencial encontra-

dos para hematita (Fe203).  Leal (1976), entretanto, mostra

que este elevado valor de capacidade pode  decorrer de conta-

minação com CO2 na  superfície dos óxidos  estudados por aque-

les autores.

Em sistemas com predominância de óxidos de ferro e

alumínio e outros colóides de carga variável (solos tropi-

cais), medidas de capacidade da dupla camada elétrica poderi-

am contribuir para a distinção desses solos.
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ASPECTOS ELETROQUÍMICOS DE SOLOS RICOS EM ÓXIDOS DE

FERRO E ALUMÍNIO

- PONTO DE CARGA ZERO

As reações  químicas entre os óxidos  de ferro e alumí-

nio e os componentes da solução  se processam na interface.

A partir de estudos de hidratação da superfície de

hematita com isotermas de adsorção de água (Jurinak 1966) e

o processo de rehidratação de óxidos tornou-se conhecido. Es-

te processo é rápido e ocorre  em duas etapas: a primeira en-

volve a dissociação  de  moléculas de água que reage com a su-

perfície formando dois grupos hidroxílicos (I) e a segunda,

as moléculas de água são adsorvidas fisicamente através de

pontes de hidrogênio (II).

Esquematicamente as etapas de hidratação da hematita

( α - Fe203)  são as seguintes (Breeuwsma 1973):

/O\
Fe\  /

Fe+H20  -)

0.

I I
0 0

F’ e

‘ 0 ’

Fé  +H$-

I 7
0

?

te Fe

‘ 0 ’

Fe 
'

   
'

 Fe
0

?
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Como conseqüência da hidroxilação da superfície dos

óxidos de ferro, a carga na superfície desses compostos é de-

terminada pela concentração na solução dos íons H+ eOH-, con-

siderados determinantes de potencial por Parks & De Bruyn

(1962).

O pH onde concentrações iguais de íons H+  e OH
-  são

adsorvidos é denominado ponto  de carga zero (pHo ou PCZ). Ele

se caracteriza como um importante fator em sistemas de carga

variável (Latossolos), porque determina o sinal da carga lí-

quida na superfície ou seja, se ela está carregada positiva-

mente (pH < pHo) ou se está carregada negativamente (pH > pHo).

Tessens (1984), usando correlações  lineares  múltiplas  entre

várias propriedades eletroquímicas e composição mineralógica

de  alguns  solos  tropicais  sugeriu o  uso  da carga  líquida de-

terminada ao pH do solo como meio de separação desses solos.

Os pontos de carga zero para os óxidos de ferro e alumínio es-

tão na faixa de 7 a 9, enquanto que  compostos de silício e ma-

téria orgânica  apresentam baixos pHo (Uehara & Gillman 1981).

Como conseqüência natural, solos dominados  pelas presenças de

óxidos de ferro e alumínio tendem a possuir baixa CTC e alta

CTA, enquanto aqueles ricos  em compostos de silício e matéria

orgânica  tendem a ter altas CTC.

Segundo Gillman & Bell (1976) a influência  dos óxi-

dos de ferro sobre o pHo dos solos é tão importante que mesmo

ocorrendo em baixas concentrações (<15%) são capazes de ele-

var o pHo para 6,0 devido a sua alta superfície específica, o
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que possibilita revestir a superfície dos compostos silicosos

e, desta forma, ocupar a maior parte da superfície exposta.

Devido a essa estreita relação com os constituintes do solo

Hendershot & Lavkulich (1978) propuseram o uso do pHo, para a-

valiação do grau de intemperismo e separação de classes de so-

los.

Como conseqüência dos efeitos  opostos dos óxidos de

ferro e alumínio e dos compostos  de silício e matéria orgâni-

ca sobre os valores de pHo, horizontes superficiais possuem

pHo  mais baixos  que os  subsuperficiais, o que lhes permite

maior  retenção de cátions (Raij & Peech 1972, Morais  et al.

1976, Gallez et al. 1976, Cavalcanti 1977).

O pHo do solo corresponde ao ponto químico de máxima

estabilidade, ou  seja, quando o potencial da superfície é nu-

lo. Este ponto  pode ser representado pela equação de Nernst:

$3 = 2.3 (KT/e) (pHo - pH) a 25ºC.

Assim sendo, solos silicosos ou orgânicos com baixo

pH o tendem a ser mais ácidos que os solos oxídicos altamente

intemperizados. Esta tendência de retorno do pH do solo ao

pHo é denominada intemperismo isoelétrico. (Mattson 1932).

Dependendo do tipo de íon adsorvido e da concentra-

ção na superfície dos óxidos, o pHo pode aumentar ou diminuir.

Ânions  como fosfato, arseniato, seleniato e silicato, tendem

a ser adsorvidos especificamente, com alta afinidade, baixan-

do os valores de pHo, e assim, produzindo um aumento de car-
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ga negativa em solos predominados por estes minerais e ou-

tros de carga de superfície variável (Ayres & Hagihara 1953,

Breeuwsma 1973, Gillman & Fox 1980, Hingston et al. 1967, 1968,

1972, 1974, Jepson et al. 1976, Stoop 1980, Wann & Uehara

1978, García-Miragaya 1984). A adsorção específica dos ânions

é função direta dos seus respectivos valores pK (Hingston et

al. 1967). Por outro lado, a adsorção específica de sulfato

tende a aumentar os  pHo, íons  divalentes  como  Ca++,  Sr++,

Ba++ , Mg++  também são adsorvidos especificamente e assim pro-

vocam o deslocamento dos pHo para valores mais baixos, en-

quanto que os íons monovalentes Na+, K+, C&e 
Li+, em  bai-

xas concentrações comportam-se como íons indiferentes, não

produzindo qualquer alteração nos pHo (Breeuwsma 1973).

A densidade de carga na superfície pode então ser

alterada em solos de carga variável pela aplicação orientada

de corretivos e fertilizantes, refletindo diretamente no au-

mento de CTC e, consequentemente, na capacidade produtiva

desses solos.

4.3.2 - CAPACIDADE  DE TROCA DE ÍONS

A maioria  das reações químicas  que caracterizam  o

comportamento do solo se processam nas superfícies dos seus

colóides, minerais e orgânicos. Estas superfícies em contato

com soluções aquosas desenvolvem cargas elétricas que são

responsáveis pelo fenômeno de troca iônica. Nos sítios nega-

tivos se processa a troca de cátions (CTC) e nos positivos a
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troca de ânions (C.T.A.). A maioria dos trabalhos de pesquisa

têm enfatizado apenas a importância da troca catiônica na a-

valiação  das melhores condições  de uso e manejo dos solos.

Solos tropicais de carga variável ou pH dependente,

em decorrência  do alto grau de intemperização a que foram

submetidos normalmente possuem baixa C.T.C. Em alguns desses

solos a C.T.C. diminiu  gradualmente  dos horizontes superfi-

ciais para os mais profundos onde a C.T.A. adquire particu-

lar relevância, pois é a que fundamentalmente definirá as

propriedades eletroquímicas desses solos (Alvahydo 1959,

Sumner & Davidtz 1965, Raij & Peech 1972, Keng & Uehara 1974,

Gallez et al. 1976, Gillman & Bell 1976).

A determinação da C.T.C. é influenciada pelo méto-

do escolhido. Os métodos usuais podem de modo geral serem o-

peracionalmente distinguidos em dois grupos: os que empregam

um cátions  index para saturar o solo (em pH tamponado) e a-

queles usando o somatório de bases trocáveis com os teores

de    + Al+++.

Os métodos  mais utilizados internacionalmente empre-

gam a saturação  do solo com um cátion index e tamponamento a

pH 7.0. Assim, os sistemas de classificação de solos da FAO

(1974) e americana (Estados Unidos 1975) adotam C.T.C. deter-

minada com solução de acetato de amônio 1N pH = 7,0 (Estados

Unidos 1972, 1982). As limitações  desses  métodos de satura- 

ção residem na necessidade da remoção do excesso do cátion

index através de lavagens com água destilada ou álcool, acar-
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retando erros devido a hidrólise e alteração da constante di-

elétrica, respectivamente (Bascomb 1964, Bache 1976).

O método da soma de bases trocáveis com o   H+ + Al+++

é usado, por exemplo, no sistema brasileiro de classificação

de solos. Neste método as bases são extraídas com cloreto de

potássio 1N e a acidez determinada com acetato de cálcio

1N  pH = 7,0 (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

1979). A limitação deste e de outros métodos (Peech et al.

1947, 1962) que determinam H+ + Al+++ em  pH tamponado a valo-

res 7,0 e que conduzem a valores de C.T.C. muito diferentes

daqueles encontrados sob condições de campo.

Estudos comparativos de dados de acidez (H+ + Al+++)

em 50 amostras de solos brasileiros, obtidos por métodos tam-

ponados a pH = 7,0 (Empresa Brasileira  de Pesquisa Agropecuá-

ria 1979) e a pH = 8,2 (Peech et al. 1947, 1962) e sem tampo-

namento (Yuan 1959, Juo et al. 1976) mostraram  que a acidez

determinada por métodos tamponados a pH = 7,0 e 8,2 fornecem

valores muito mais elevados que o método sem tamponamento

(Duriez et al. 1982 b). Esses resultados  e  os de  Gillman et

al. (1983) comprovam que a maior fonte  de erro na determina-

ção  de  cargas em  solos de carga variável provem da determina-

ção da acidez a pH = 7,0.

Para  solos  de carga variável os métodos mais indi-

cados são aqueles que melhor reproduzem as condições de  cam-

po (During 1973, Gillman 1979, Grove et al. 1982, Reeve &

Sumner 1971, Le Roux & Sumner 1967).
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CAPACIDADE DA DUPLA CAMADA ELÉTRICA DE SOLOS DE COLÓIDE DE

CARGA VARIÁVEL

RESUMO

Horizontes A e B22 de sete solos de carga variável,

representativos de sete classes de Latossolos, segundo crité-

rios adotados pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conser-

vação de Solos, foram empregados em estudos eletroquímicos vi-

sando a possibilidade  de estender o conceito de capacidade

da dupla camada elétrica (CDCE) a solos.

Correlações não paramétricas entre os dados de pHo e

CDCE obtidos e outras variáveis  como %SiOz, %Fe203,

%TiO2, Ki,  Kr, ApH, pHH20, pHKC1, %C, superfície específica

(SE) e CTC, permitiram  avaliar as relações existentes em cada

grupo de horizontes. O maior número de correlações e os mais

altos coeficientes de correlação ocorreram nos horizontes B22,

indistintamente para as variáveis pHo e CDCE, bem como uma

estreita relação entre ambas (r = 0,90**), demonstrando  que

os horizontes A não  possuem características diferenciais mar-
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cantes capazes de servir à separação de classes de Latossolos,

pois são acentuadamente afetados pela presença da matéria or-

gânica.

A  análise estatística,  usando a técnica de componen-

tes principais, permitiu determinar o maior poder discrimina-

tório da  variável CDCE  sobre a variável  pHo e assim, sete

classes de Latossolos foram  separadas através dos dados de

CDCE dos horizontes B22, sugerindo uma seqüência de intemperi-

zação, partindo do solo mais ao menos intemperizado.



ELECTRICAL DOUBLE LAYER CAPACITY OF SOIL

WITH VARIABLE CHARGE COLLOIDS

SUMMARY

Horizons A and B22 of seven soils of variable charge,

representative of seven classes of Latosols, according crite-

ria adopted by Serviço Nacional de Levantamento e Conservação

de Solos, were used  in electrochemical studies aiming at the

possibility of making  the concept of electrical double layer

capacity (EDLC) extensive to soils.

Non-parametric correlations between pHO and (EDIC) data

obtained and other variables as %Si02, %Al2O3, %Fe203, %TiO2,

Ki, Kr, ApH, pHH20, pHKCl, %C, specific surface (SS), and CEC

made it possible to evaluate the relationships in each group

of horizons. The greater number of correlations and the higher

correlation coefficients occurred in B22 horizons, indistinctly

for the variables pHo and (EDLC), as well as a close reletion

between both (r = 0.90**), showing that A horizons  do not have
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distinctive differential characteristics that can be of use

to separate classes of Latosols, since they are highly affect-

ed by organic  matter.

Statistical analysis using principal components

allowed the determination of the higher discriminatory influ-

ence of the variable (BDLC) over the variable pHo, and in this 

way, the seven classes of Latosols were separated by the

(EDLC) data of B22 horizons, suggesting a weathering sequence, 

from the higher to the lower weathered soils.



1. INTRODUÇÃO

Pesquisadores interessados na utilização industrial

de óxido de ferro, alumínio, titânio, manganês, zinco e ou-

tros receberam com grande entusiasmo o trabalho clássico de

Parks & De Bruyn (1962) que estendeu à hematita a metodolo-

gia eletroquímica até então aplicada a outros colóides hidro-

fóbicos frequentemente estudados pela eletroquímica. A par-

tir da década de 70, os pesquisadores de ciência do solo ti-

veram seu interesse despertado quando esta metodologia foi a-

plicada a solos por Raij & Peech (l972) e foi demonstrado seu

sucesso em solos tropicais, particularmente para aqueles ri-

cos em óxidos de ferro e alumínio.

A evidente satisfação desses pesquisadores se devia

ao fato de se poder abordar o estudo de solos tropicais, com

elevado grau de intemperização, baseando-se em um modelo

próprio, bastante distinto daquele conhecido para solos de

clima temperado, e que já se mostrava inadequado para uma

avaliação mais profunda de pesquisas específicas que vi-

nham sendo realizadas por pesquisadores de solos tropicais.
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O sucesso inicial do novo modelo certamente despertou gran-

des esperanças nos pesquisadores no sentido de vir a forne-

cer novos "parâmetros" que possibilitassem uma melhor com-

preensão teórica e prática dos solos tropicais. Teoricamen-

te já se conseguiu traçar linhas gerais de comportamento

desses solos com base em equações da dupla camada elétrica.

Um ótimo sumário do que já se conseguiu nesse sentido é a-

bordado  por Uehara & Gillman (1981).

Do ponto de vista  prático, entretanto, aguarda-se 

ainda a exploração exaustiva do modelo teórico, visando a

obtenção de parâmetros, que possam ser utilizados na distin-

ção de classes de Latossolos brasileiros, visto que tentati-

vas na utilização de características como P.C.Z. (Raij &

Peech 1972, Cavalcanti 1977, Velloso et al. 1977, Hendershot

& Lavkulich 1978, Stoop 1980), carga líquida (Tessens 1984),

Ki (Bennema 1963, Aubert 1965, Pédro 1966, Levéqué 1967, Ben-

nema et al. 1970, Martini & Macias 1974, Bennema & Camargo

1979), cor (Pendleton &  Mickerson 1951, Bigham & Buol 1978,

Volkoff 1978) e outras correlatas a essas tem se mostrado in-

suficientes para segura distinção  de classes desses  solos.

O conceito de capacidade da dupla camada elétrica

(CDCE) tem  sido  utilizado com  sucesso em superfícies de mer-

cúrio (Grahame 1947), iodeto de prata (Lyklema &  Overbeek

1961) e óxidos metálicos (Parks & De Bruyn 1962, Bérubé & De

Bruyn 1968 ab, Blok & De Bruyn 1970 abc).



71.

Bérubé &  De Bruyn (1968) e Blok & De Bruyn 1970c ex-

pressam  a CDCE pelas equações  abaixo:

CDCE = ,+ ou CDCE Fd A?-H= -
e 0,059 dpH

Onde,

CDCE = Capacidade diferencial da dupla camada elétri-

ca:

d  6e = Variação  de carga;

d  -$h = Variação  de potencial;

F = Constante  de Faraday;

q-: = Adsorção líquida devido aos íons  determinan-

tes de potencial;

0,059 = Fator de  Nernst para  conversão de  pH   em

volts;

d pH = Variação  de pH.

O objetivo deste trabalho é de estender o conceito

de capacidade da dupla camada elétrica a solos tropicais de

carga variável, com a finalidade de contribuir para distin-

ção de classes de Latossolos.



2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. MATERIAL

Foram selecionados e coletados sete (7) perfis mo-

dais de Latossolos, representando cada uma das sete classes

atualmente reconhecidas e descritas segundo critérios adota-

dos pelo SNLCS. Os  locais de coleta (ver Figura 1 e apêndi-

ces) foram os mais abrangentes possíveis, englobando "pedons"

das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do

país, de modo que a variação e a intensidade dos fatores de

formação desses solos pudessem refletir as diferenças morfo-

genéticas dos mesmos. Os solos selecionados foram:

PERFIL 1: LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura

muito  argilosa  fase  floresta equatorial pe-

renifólia relevo plano.

PERFIL 2: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO  EPI-

DISTRÓFICO  A fraco textura média fase caa-

tinga hiperxerófila relevo plano.
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PERFIL 3: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO EPIÁ-

LICO A moderado textura muito argilosa fa-

se cerrado subcaducifólio  relevo plano.

PERFIL 4: LATOSSOLO FERRÍFERO HÚMICO DISTRÓFICO A

proeminente textura argilosa fase campo cer-

rado altimontano relevo suave ondulado.

PERFIL 5: LATOSSOLO ROXO EUTRÓFICO A moderado textu-

ra muito argilosa fase floresta subpereni-

fólia relevo suave ondulado.

PERFIL 6: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A modera-

do textura argilosa fase floresta  tropical

subperenifólia  relevo forte ondulado.

PERFIL 7:  LATOSSOLO  BRUNO  ÁLICO  A  moderado  textura

muito argilosa fase campo subtropical úmi-

do relevo plano.





(10-1,

10-2 e 10-3 mol.dm-8). A marcha analítica empregada foi suge-

rida por Uehara e Gillman (1981) a qual segue basicamente os

passos descritos por Raij & Peech  (1972).

- Colocar  4g de T.F.S.A. em cada um dos 45 bechers e

ordená-los  em três filas de 15 bechers;

- Adicionar 10 ml de  BaC12, 0,2M, 0,02M, 0,002M nos

bechers das filas I, II, III, respectivamente;

- O becher mediano (nº 8) passa a ser chamado de ze-

ro, porque só receberá solução  de BaCl2;

- Adicionar nos bechers de nºs 1 a 7; 0,25, 0,50, 1,0;

1,5, 2,0, 2,5,e 3,0 ml de HC1 0,lN, e nos de nºs 9

a 15: 0,25, 0,50, 1,O, 1,5, 2,0, 2,5 e 3,0 ml de

NaOH 0,1N;

- Adicionar água destilada em cada um dos bechers pa-

ra complementar o volume de 20 ml;

- Deixar em equilíbrio durante 4 dias, agitando oca-

sionalmente;

- Fazer curva de titulação com ácido e base para ca-

da uma das três concentrações eletrolíticas empre-

gadas. Estes são os brancos;

75

2.2. MÉTODOS

2.2.1. PONTO DE CARGA ZERO (pHo)

Determinado em soluções eletrolíticas de BaCl2 
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- Após 4 dias, determinar o pH das suspensões e cal-

cular as adsorções de H+ e OH- adicionados, subtra-

indo dos valores determinados os brancos correspon-

dentes;

- Plotar as concentrações de H+ e OH- adsorvidos

contra   o   pH    de   cada    concentração  ele-

trolítica,  de forma a se obter um gráfico.

- O ponto de cruzamento comum às três curvas de titu-

lação potenciométricas correspondem à adsorções

iguais de H+ e

~205;

- Adicionar 1 ml de EMEG e recolocá-lo em dessecador

contendo CaCl2. Aplicar  um vácuo  de 0,250 mm  de

Hg durante 45 minutos e deixar em equilíbrio;

-OH e,  portanto, o pHo  desejado.

2.2.2. SUPERFÍCIE ESPECÍFICA

O método empregado foi o do éter monoetílico do eti-

leno glicol (EMEG) proposto Heilman et al. (1965).

- Pesar ± 1g de cada amostra (T.F.S.A.) após a tritu-

ração e passagem em tamiz de 0,25 mm de abertura e

colocar triplicatas em cadinhos de porcelana pre-

viamente  tarados;

- Secar as amostras até peso constante, em desseca-

dor contendo 
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- Após as 12 horas iniciais, proceder sucessivas pe-

sagens a intervalos iguais, até a obtenção de peso

constante;

- Finalmente, proceder o cálculo da superfície espe-

cífica, utilizando a fórmula seguinte:

SE(m2/g) =
P EMEG

P P2O5 0,000286

Onde, P EMEG = peso do EMEG retido na amostra

P p2°5 = peso da amostra seca em 

10B2  mol.dmm3  de Bac12

pelos métodos: a) Método da Tangente e, b) Método da Relação

entre Catetos (Ver Figura 3).

a) Método da Tangente: Calcula-se a carga (0) de su-

perfície através do coeficiente angular da tangen-

te à curva de variação de carga superficial com o

potencial (pH) na concentração 10w2 mol.dm'3  de

BaCl2, no ponto 1 unidade de pH acima do pHo de cada a-

mostra de solo. A carga é convertida  para 100g de

argila baseada na percentagem de argila do solo.

Finalmente, este valor é  dividido pela respectiva

superfície específica (SE) expressa em g de argi-

~205.

2.2.3. CAPACIDADE DA DUPLA CAMADA ELÉTRICA  (CDCE)

A CDCE foi calculada a  partir das curvas de titula-

ção potenciométricas na concentração 
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1a/cm*. Como a variação de potencial (pH) é 1, ca-

da valor assim obtido representa a capacidade da

dupla camada elétrica, expressa pela  fórmula se-

guinte:

dtT’-.__ ..--
SE

CDCE =
dpH ’

b) Método da Relação de Catetos: O cálculo da  CDCE

por este método é feito mantendo-se os mesmos pas-

sos empregados no método da tangente. Apenas,

substitui-se os valores correspondentes aos coefi-

cientes angulares de cada tangente, pela relação

direta entre os catetos representativos de carga

e potencial (pH) traçados na curva de titulação

potenciométrica de concentração lO-* mol.dm'3 no

ponto correspondente ao potencial 1 unidade de

pHo. (Figura 3).

A CDCE pode ser expressa  em coulombs/volts,  multipli-

cando-se a relação  d @/SE/.dpH  por F     , onde  F é a cons-

0,059

tante de  Faraday (96.500) e 0,059 é o  fator de conversão   de

pH em volts.

Esta transformação apresenta a grande vantagem de

fornecer valores numa ordem de grandeza de fácil comparação.
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2.2.4. ANÁLISE  ESTATÍSTICA

A análise estatística  foi feita em duas etapas:

- Na primeira realizou-se estudos de correlações não

paramétricas, devido ao fato de estarmos trabalhando com va-

riáveis de solo que em geral não apresentam normalidade e deI

termos um número restrito de variáveis (7). Nesta etapa foram

determinados coeficientes de Spearman e Kendall tau B para

observar as relações entre as variáveis CDCE e PCZ (pHo) e as

variáveis  SiO2, Al2O3, Fe2O3, 'U-02,  Kr, Ki, ApH,  pH20, PHKClr

C, SE (superfície específica) e CTC nos horizontes "A" e B22,

respectivamente, dos sete Latossolos estudados.

- Na segunda etapa empregamos a técnica multivariada

de componentes principais, cuja finalidade exploratória  possi-

bilita a  verificação  da maior ou menor sensibilidade das va-

riáveis em  questão (pHo e CDCE) no que diz respeito a, discri-

minação dos LATOSSOLOS estudados. Neste processo efetuou-se

uma transformação dos dados através da rotação dos eixos das

variáveis consideradas, no caso PCZ e  CDCE, para um novo con-

junto de coordenadas linerares ortogonais que distorçam de

forma mínima a distribuição dos pontos no espaço ao que se re-

fere à distância e configuração dos ângulos, possibilitando,

a discrição dos dados em um novo conjunto P dimensional de

coordenadas lineares ortogonais, de tal forma  que a variância

amostral seja máxima. A  1ª componente é descrita de tal forma
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que os pontos nela apresentam a maior variabilidade possível

entre todas as possíveis coordenadas lineares e a 2ª componen-

te tem o máximo de variância igual ou menor que a 1ª, sujeita

ser ortogonal a esta, e assim por diante. Esta nova configura-

ção de pontos é obtida através da determinação de autovalores

autovetores da matriz de variância (Gnanadesikan  1977; Morrison

1967; Rao 1964).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Algumas características físicas e químicas dos sete

Latossolos estudados, incluindo superfície específica, são a-

presentadas no Quadro 1. A análise completa dos perfis encon-

tra-se no Apêndice II.

O Quadro 2 apresenta uma síntese da composição minera-

lógica da fração argila ( <2~  ) obtida pela interpretação com-

binada dos difratogramas de raios X e termogramas apresentados

no Apêndice III. Por ele se verifica que quatro dos solos  são

cauliníticos (P.1, P.2, P.6 e P.7), dois  são gibbsíticos (P.3

e P.5) e um hematítico (P.4).

As  figuras 2 a 15  apresentam as curvas de titulação

potenciométricas em três concentrações de BaCl2, para os hori-

zontes A e B22 dos solos. As Figuras  2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 e

15 correspondem  aos Latossolos  cauliníticos (P.1, P.2, P.6  e

P.7); as  Figuras 6, 7, 10 e 11, correspondem aos Latossolos

gibbsíticos (P.3 e P.5) e  as Figuras 8 e 9, ao Latossolo hema-

títico (P.4).
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As figuras de números pares correspondem aos horizon-

tes A e as de números ímpares,  aos horizontes B22.

Observa-se nessas figuras que as três curvas de titu-

lação potenciométrica interceptam-se em um ponto corresponden-

te ao ponto de carga zero (pHo). Em conformidade com observa-

ção de autores, os valores de pHo para os Latossolos cauliní-

ticos são baixos, diferindo pouco entre horizontes A e B22. Ob-

serva-se, por outro lado, que os valores de pHo dos horizontes

A dos Latossolos gibbsíticos e hematítico são bem mais baixos que

os dos horizontes B22. Esta  diferença  é  tanto   maior  quanto 

maiores são os teores de  matéria  orgânica e óxidos  de ferro e

alumínio nesses horizontes (Quadro 1 e Apêndice II), visto que,

enquanto a matéria orgânica baixa o pHo, os óxidos de ferro e

alumínio aumentam  (Raij & Peech 1972,  Keng & Uehara 1974, Mo-

rais et alli 1976, Velloso et al. 1977, Hendershot & Lavkulich

1978, Stoop 1980, Tessens 1984, Siqueira 1985).

O Quadro 3 apresenta os valores, de capacidade da du-

pla camada elétrica (CDCE) e carga elétrica no ponto 1 unidade

de pH  acima  do pHo  (curva  de  titulação potenciométrica em 

10-2.mol. dm-3) e  valores  de  pHo  dos  horizontes  A  e B22

dos sete Latossolos.

Uma primeira  análise  dos dados no Quadro 3 mostra que

os valores de CDCE e de pHo dos horizontes B22 permitem dar a

mesma ordenação aos solos estudados. Para aprofundar a análise

dos dados  de  CDCE  e pHo  com  relação a Ki, Kr, SE (superfície
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especifica), pHo,  pHKCl, ApH, %C (Quadro 1) e %SiO2, %Al203,

%Fe203, %TiO2 e  CTC (Apêndice 1) recorreu-se à análise   esta-

tística.

Devido ao fato de que as variáveis do solo geralmen-

te não apresentam normalidade e também, ao reduzido número de

solos considerando (7), foram feitas correlações não paramé-

tricas, empregando dados de pHo e CDCE com aquelas variáveis

visando observar possíveis correlações existentes. Para isso,

foram  aplicados  os  testes  de  Kendall tau B e Spearmann

(Gnadesikan 1977, Morrison 1967).

O Quadro 4 apresenta os coeficientes de correlação

não paramétrica entre os valores de CDCE e pHo e as variá-

veis citadas utilizadas  em classificação de solo. Os níveis

de  significância são indicados por 1 ou 2 asteriscos, corres-

pondendo a 5% e 1%, respectivamente.

Observa-se no Quadro 4 que para os horizontes A a

CDCE e pHo se correlacionam com dois grupos distintos de três

variáveis (CDCE x %SiO2, CDCE x %A1203 e CDCE x %C; pHo x  Ki,

pHo x Kr e pHo x pHKCl). Para os horizontes B22 a CDCE e o pHo

se correlacionam com um mesmo grupo de variáveis (%Fe203,  Ki,

Kr, ApH) . Parece assim, haver um comportamento semelhante

entre CDCE e pHo no  horizonte B22, bem  como um  maior  número

de correlações. Siqueira (1985), constatou que as determina-

ções de carga em  solos tropicais de carga variável são influen-

ciadas pela maior ou menor presença da matéria orgânica e pe-





la força iônica do eletrólito empregado. Como a matéria orgâ-

nica é acumulada na superfície dos Latossolos, as determina-

ções de carga deste horizonte são afetadas por processos in-

terativos decorrentes  de fenômenos de oxi-redução produzidos

pela presença da matéria orgânica. Nos horizontes B22 destes

solos tais fenômenos têm sua intensidade substancialmente re-

duzida e  assim  as  reações  do solo  com os íons determinantes

de potencial retratam mais fielmente os fenômenos de super-

fície.

As Figuras 16 a 24 ilustram graficamente, as corre-

lações obtidas entre CDCE e algumas variáveis para os hori-

zontes B22. Nestas figuras os números indicativos dos perfis

representam a locação dos pontos. As Figuras  16,  17 e 18 a-

presentam as correlações  positivas CDCE x %Si02  (r=0,93**),

CDCE x %C (r=0,83**)  e CDCE x %A1203 (r=0,75**) para os hori-

zontes A. Estas figuras mostram ainda, o elevado  grau de in-

fluência da %C em relação  a %Si02 e %Al203, sobre a CDCE. Es-

te elevado grau de influência da %C sobre a CDCE e a grande

variabilidade do teor deste componente do solo nos horizon-

tes A mostram que o horizonte A não é possível de ser utili-

zado para a separação de classes de solos se a CDCE for uti-

lizada como elemento de distinção.

As  Figuras 19, 20, 21 e 22 as correlações entre

CDCE e 8Fe203, Ki, Kr e ApH,  para os  horizontes B22.  É inte-

ressante observar a coerência interna entre a estreita corre-





















lação positiva CDCE x %Fe203 (r=0,89**);  CDCE x Ki (r=0,89**)

e CDCE x Kr (r=0,89**), pois a um aumento da %Fe203  espera-se

uma diminuição  da % SiO2. A Figura 22 mostra que a CDCE au-

menta  com a diminuição  das cargas  negativas, expressas pelos

valores  de ApH.

A Figura 23 ilustra a ausência  de correlação  CDCE x

pHo nos horizontes A enquanto a Figura 24 ilustra estreita

correlação  entre essas variáveis  nos horizontes B22. Este fa-

to vem mostrar a  CDCE e o pHo  dos horizontes B22, além    de

se correlacionarem com as mesmas variáveis (Quadro 4), correla-

cionam-se ainda entre si, o que explica a semelhança de re-

sultados obtidos quando  utilizados na separação  de classes de

Latossolos (Quadro 3). Nota-se, entretanto, que mesmo para os

horizontes B22, o pHo é uma variável de poder discriminatório

reduzido, face às suas  pequenas  amplitudes de variação (0,7

unidades para os  horizontes A e 22 unidades para os horizon-

tes B22), conforme se observa no Quadro 3.

Através da técnica de componentes principais, descri-

ta na parte relativa a métodos, procurou-se avaliar o poder

discriminatório das variáveis pHo e CDCE e foram obtidos grá-

ficos computacionais para cada conjunto de dados corresponden-

tes aos horizontes A e B22 (Figuras 25 e 26). Os pontos dis-

tribuídos nestas figuras representam combinações lineares dos

resíduos padronizados de pHo e CDCE, os quais permitem reti-

rar a variabilidade da CDCE devido a maior grandeza de seus
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valores  numéricos.

As parcelas de ordem de grandeza  maiores terão maior

influência na locação dos pontos em relação ao ponto central

que é a média. Assim sendo, torna-se um critério razoável di-

zer-se que os pontos que  se  encontram próximos ao valor X   e

situados a menores distâncias deste, sejam mais homogêneos, na

medida em que usamos as médias como valor referencial da amos-

tra em consideração. Esta é a razão pela qual toda vez que os

pontos se aproximam do eixo dizemos que a probabilidade de

discriminação é menor. Isto é o que ocorre com a alocação  de

cinco dos  sete  perfis (P.1, P.7, P.6, P.3 e P.4) em  relação

aos gráficos dos horizontes "A" (Figura 25). Por  outro lado,

se os pontos muito se afastam desse eixo, conforme se  verifi-

ca em relação aos sete pontos alocados no gráfico dos horizon-

tes B22 (Figura 26), podemos  dizer que existe uma grande pos-

sibilidade discriminatória desses pontos (Latossolos) em rela-

ção a esses horizontes.

Observa-se no Quadro 3, que os valores de pHo dos ho-

rizontes B22 de quatro solos (P.2, P.1, P.6 e P.7), são prati-

camente equidistantes, diferindo em 0,1 unidade e assim serão

em relação aos seus respectivos resíduos. Entretanto, o mesmo

não se  verifica  em relação aos dados de CDCE, que  possuindo

resíduos muito maiores que os de pHo, certamente, serão estes

que determinarão a verdadeira  alocação dos pontos no gráfico

(Figura 26).
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A CDCE é, portanto, uma variável de maior capacidade

discriminatória  que o pHo. Assim  sendo, o conceito  de capaci-

dade de dupla camada elétrica estendido a solos tropicais nes-

se trabalho se constitui  em  um valioso instrumento para a se-

paração  de classes de Latossolos.

A CDCE definida por Bérubé & De Bruyn (1968) e Blok

& De Bruyn (1970c) pela seguinte expressão:

CDCE = d$

d $0
, onde

d q = variação de carga da superfície;

d $0 = variação de potencial.

é análoga à equação que define o poder tampão de um sistema

que segundo Stum & Morgan (1970) é:

B Ci = d Ci
d pH

, onde
Cj

Ci = quantidade de ácido ou base gasta para pro-

duzir uma dada variação de pH;

Cj = quantidade total dos componentes dissolvi-

dos no sistema;

d pH = variação de  pH após a adição de ácido ou

base no sistema.

Desta forma, tanto o poder tampão (B) como a capaci-

dade da dupla camada elétrica (CDCE) de solos tropicais de
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cargas variáveis são altamente correlacionadas. Van Breemen &

Wielmaker (1974), constataram que o poder tampão do solo de-

pende da composição mineralógica,  pois são reações que se pro-

cessam na superfície dos minerais constituintes através dos

íons  determinantes de potencial (H+ e -OH).  Solos com predomi-

nância de caulinita certamente terão capacidade e poder tam-

pão mais baixos que aqueles com predominância de óxidos   de

ferro e alumínio, nos quais as reações interfaciais são de in-

tensidades acentuadamente maiores.

O Quadro 5 apresenta uma síntese para os horizontes

B22 dos sete Latossolos dos valores  de CDCE e das demais ca-

racterísticas  que com ela  apresentam correlações significati-

vas. Os solos estão na sequência estabelecida pelos valores

de CDCE. Observa-se, como já demonstrado anteriormente, que

os  valores de  pHo  são  muito próximos para vários solos e por-

tanto, têm baixo poder discriminatório.

Os valores de Kr invertem a posição dos solos gibbsí-

ticos (P.3 e P.5) na seqüência definida pela CDCE enquanto os

valores de Ki invertem a posição de dois solos cauliníticos

(P.6 e P.7) daquela sequência. Não  se observa portanto, coe-

rência entre os resultados da aplicação desses índices. Ade-

mais, algumas diferenciações entre os valores de Ki e Kr ocor-

rem na segunda casa decimal, mostrando o baixo poder discrimi-

natório desses índices. Se um número mais elevado de solos es-

tivesse sendo considerado, seria de se esperar uma superposi-
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ção ainda maior  dos valores  de Ki e Kr.

Os valores  de %Fez03 e de ApH produzem  ordenação dos

solos que não são coerentes entre si e também não são coeren-

tes com os obtidos através do Ki e Kr.

Os valores  de ApH, ademais possuem baixo poder dis-

criminatório,  o  que se agravaria com a elevação do número de

solos estudados.

A seqüência de solos estabelecida pela diminuição do

valor da CDCE, quando analisada em comparação com a análise

mineralógica e outras características  do solo parece refletir

uma ordem de diminuição do grau de intemperização do solo.

Finalmente, é interessante observar que a utilização

do valor da carga elétrica no ponto 1 unidade acima do pHo

dos horizontes B22 (Quadro 3) colocaria os solos numa seqüên-

cia bastante próxima a obtida  pela aplicação da CDCE,  provo-

cando apenas uma inversão na posição de dois solos. Se esta

carga em vez de ser expressa em meq/100g de argila fosse trans-

formada em meq/cm2, fazendo-se  uso da superfície específica,

deixaria de ocorrer a citada inversão, neste caso nós tería-

mos obtido uma expressão  equivalente a CDCE.



4. CONCLUSÕES

1-  Através o uso da tangente de um ponto sobre as curvas de

titulação  potenciométrica de sete Latossolos, ou das coor-

denadas  desse ponto, em  relação ao ponto de carga  zero,

foi possível estender o conceito de capacidade da  dupla

camada elétrica (CDCE), definindo por CDCE = = ou

CDCE = - Fd A-l-H d 4%
, a solos tropicais de colóide de car-

0,059dpH
ga variável.

2-  A  capacidade da dupla camada elétrica aplicada a solos é

mostrada ser equivalente a uma expressão do poder tampão

do solo.

3 - Valores  de CDCE dos horizontes B22 dos Latossolos estuda-

dos podem ser utilizados para a separação desses solos,

possuindo grande poder discriminatório quando comparados

a outras  características do  solo, como ponto de carga ze-

ro, Ki ou Kr.

4 - Os valores de  CDCE como os de pHo apresentaram alta corre-
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lação com as características %Fe203, Ki, Kr e ApH  dos ho-

rizontes B22, utilizando-se análise estatística não para-

métrica.

5 - A separação dos  sete Latossolos, utilizando-se os valores

de CDCE dos horizontes B22 produziu a mesma seqüência que

utilizando-se os valores de pHo, entretanto, a aplicação

de estatística, através a  técnica de componentes princi-

pais mostrou a maior capacidade discriminatória da CDCE.

6 - A seqüência obtida para  os sete Latossolos, partindo-se

do maior valor  de CDCE para o menor, é a seguinte:

LATOSSOLO FERRÍFERO HÚMICO DISTRÓFICO A proeminente textu-

ra argilosa fase campo cerrado altimontano relevo suave

ondulado. (P.4).

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO EPIÁLICO  A moderado

textura muito argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo

plano. (P.3).

LATOSSOLO ROXO EUTRÓFICO A moderado textura muito argilo-

sa fase  floresta subperenifólia  relevo  suave ondulado.

(P.5).

LATOSSOLO BRUNO ÁLICO A moderado textura muito argilosa

fase campo subtropical úmido relevo plano. (P.7).

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura argi-

losa fase floresta tropical subperenifólia relevo forte

ondulado. (P.6).
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LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO EPIDISTRÓFICO A fra-

co textura média fase caatinga hiperxerófila relevo pla-

no. (P.1).

LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura muito argilosa

fase floresta equatorial perenifólia relevo plano. (P.2).

7- O exame da seqüência de solos obtida pela aplicação da 

CDCE  em  comparação com as outras características do  solo

parece sugerir  que a medida que diminui o valor da CDCE,

diminui o grau de intemperização do solo.
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CAPÍTULO III

CAPACIDADE DE TROCA DE ÍONS DE SOLOS

DE COLÓIDE DE CARGA VARIÁVEL



CAPACIDADE DE TROCA DE ÍONS DE SOLOS DE

COLÓIDE DE CARGA VARIÁVEL

RESUMO 

O método da capacidade de troca de íons (CTC e CTA)

baseado na troca compulsiva foi simplificado e testado em a-

mostras de horizontes A e B22 de sete Latossolos.

Paralelamente, desenvolveu-se um método alternativo,

extremamente  simples e preciso, para a determinação da  acidez

efetiva (H+ + Al+++) baseado  na extração com  uma  solução  de

BaCl2 0,1M.



ION EXCHANGE CAPACITY OF SOILS COLLOID OF VARIABLE CHARGE

SUMMARY

The ion exchange capacity method (CEC and AEC) based

on compellent exchange was simplified and tested in simples

of A and B22 horizons of seven latossols.

Simultaneously, it was developed an alternative

method, extremaly simple and accurate, to determine effective

acidity  (H+ + Al+++), based on the extraction with 0.1M BaCl2

solution.



1. INTRODUÇÃO

A capacidade de troca é um fenômeno diretamente li-

gado as reações que se processam na superfície dos colóides

constituintes do solo. No caso dos  solos de carga variável,

este fenômeno de superfície é ainda mais relevante, pelo fa-

to das  próprias cargas  elétricas responsáveis pela troca iô-

nica serem decorrentes de fenômenos de superfície através à

adsorção dos íons  determinantes de potencial (FI+ + OH-).

A densidade de carga na superfície confere uma capa-

cidade de troca  catiônica (superfície negativa) ou aniônica

(superfície positiva). A  essas interações eminentemente ele-

trostáticas podem se acrescentar outras específicas, menos,

suscetíveis de serem avaliadas por uma abordagem geral. Tan-

to a C.T.C como a C.T.A têm importância na retenção de íons

que fornecem elementos essenciais ao  pleno  desenvolvimento

das plantas. A C.T.C. é reponsável pela retenção dos princi-

pais cátions do solo e a C.T.A. pela  retenção dos  principais

ânions. Entretanto, apesar da  grande importância da C.T.A,

somente dados de C.T.C. têm sido mais diretamente explorados



nos diversos estudos de avaliação dos potenciais agronômicos

de solos.

Inúmeros métodos têm sido propostos, sendo os prin-

cipais aqueles baseados em extratores, os tamponados usando

acetato de amônio pH = 7,0 (Estados Unidos 1972, 1982) e tri-

etanolamina + Bac12 pH = 8,2 (Peech et al. 1947, 1962). Es-

ses métodos pelo fato de considerarem fundamentalmente a pre-

fixação do pH das soluções extratoras, quando aplicados a

solos tropicais, cuja variação de carga depende das condi-

ções do meio, têm gerado muitas dúvidas sobre quais seriam

os valores  de C.T.C. para esses solos.

Recentemente, Gillman (1979) desenvolveu um método

baseado na troca compulsiva  entre o Ba++ e Mg++ (Bascomb 1964)

o qual leva em consideração fatores  como o pH, força iônica,

constante dielétrica do meio e valência do íon componente da

solução em equilíbrio  com  o solo. Os  fatores citados,  pouco

influenciam os resultados quando  se trata de solos dominados

por colóides de carga permanente (montmoriloníticos) ou seja,

solos de regiões temperadas e para os quais os métodos tampo-

nados de acetado de amônio e da trietanolamina + BaCl2 foram

desenvolvidos. Esse método sugerido para solos tropicais de

carga variável controla as principais fontes de erro nas de-

terminações de C.T.C. e C.T.A. Desse modo, cargas positivas

e  negativas, podem ser determinadas nas condições requeridas

pela teoria que rege a dupla camada elétrica.



134

O objetivo do presente trabalho é testar e simplifi-

car o método da troca compulsiva (Gillman 1979), bem como a-

valiar um método alternativo para a determinação da acidez

(H+ + Al+++) para solos de carga variável, utilizando  BaCl2,

sem tamponamento, isto é, ao pH do solo.



2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. MATERIAL

Foram selecionados e coletados sete (7) perfis mo-

dais de  Latossolos, representando cada uma das sete   classes

atualmente reconhecidas e descritas segundo critérios adota-

dos pelo SNLCS. Os  locais de coleta (Ver Figura 1 e apêndi-

ces) foram os mais abrangentes possíveis, englobando "pedons"

das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do

país, de modo que a variação  e a intensidade dos fatores de

formação desses  solos pudessem  refletir as diferenças morfo-

genéticas dos mesmos. Os solos selecionados foram:

PERFIL 1: LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textu-

ra muito argilosa fase floresta equatori-

al perenifólia  relevo plano.

PERFIL 2: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO EPI-

DISTRÓFICO A fraco textura média fase ca-

atinga hiperxerófila relevo plano.



PERFIL  3:

PERFIL  4:

PERFIL 5:

PERFIL 6:

PERFIL 7:

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO EPIÁ-

LICO A moderado textura muito argilosa fa-

se cerrado subcaducifólio  relevo plano.

LATOSSOLO FERRÍFERO HÚMICO DISTRÓFICO A

proeminente textura  argilosa fase  campo

cerrado altimontano relevo suave ondulado.

LATOSSOLO ROXO EUTRÓFICO A  moderado textu-

ra  muito argilosa fase floresta  subpereni-

fólia relevo suave ondulado.

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A modera-

do textura argilosa fase floresta tropical

subperenifólia relevo forte ondulado.

LATOSSOLO BRUNO ÁLICO A moderado textura

muito  argilosa  fase campo subtropical úmi-

do relevo plano.
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2.2. MÉTODOS

2.2.1. Capacidade de troca catiônica e aniônica (Gillman 1979).

- Colocar em um tubo de centrífuga de 30 ml, previa-

mente tarado, 2 g de solo (T.F.S.A) e adicionar a

este 20 ml de BaCl2 0,1 M.  Agitar em agitador mecâ-

nico 2 horas. Centrifugar e guardar o sobrenadante

para determinação das bases trocáveis;

- Lavar o solo três vezes com 20 ml de  BaCl2 0,002M,

agitar 1 hora e  centrifugar  a cada lavagem, descar-

tando o sobrenadante;

- Após as três lavagens, pesar os tubos com o solo

umedecido para determinação da solução de BaCl2 re-

tida:

- Adicionar 10 ml de MgSO4 0,005M e agitar gentil-

mente por 1 hora;

- Estabelecer a condutividade elétrica de uma solu-

ção de MgSO4 0,0015M. Medir a condutividade elé-

trica de cada  suspensão e  ajustar ao valor da con-

dutividade  elétrica encontrada  para  solução  de

MgSO4 0,0015M, adicionando MgSO4 0,005M ou água

destilada. Agitar  gentilmente por uma noite e, se

necessário, reajustar a força iônica;



- Pesar novamente os tubos para determinar o volume

de MgS04  ou água  adicionados e após centrifugação,

determinar  o Magnésio  e o cloro no sobrenadante.

Cálculos:

Volume  de Bac12 entrante = V1 ml

Volume  de MgS04 = V2 ml

Volume final do sobrenadante = V3 ml

Concentração final de magnésio no sobrenadante =

= C1 meq/ml

Se MgS04 foi adicionado, 

CTC (meq/100g de solo) = 50(0,01 V2 - ClV3)

Se água foi adicionada,

CTC (meq/100g de solo) = 50(0,1 V2 - 

C3 meq/ml

C.T.A  (meq/100g de solo)  = 50 (~3~3 - c2vl)

Aplicou-se testes preliminares em toda a marcha ana-

lítica do  método da  troca compulsiva descrito anteriormente,

visando introduzir modificações que pudessem torná-lo mais

prático e assim facilitar o seu  uso nas  condições gerais dos

nossos laboratórios. Estes testes foram os seguintes:

ClV3)

Concentração de cloro na solução de BaCl2 0,002M=

= C2 meq/ml

Concentração  de cloro no sobrenadante  final -

- 



- Tomada da amostra: 1 ou 2 g;

- Concentração  da  solução  inicial  de  BaCl 2: 0,1,

0,05 ou 0,025M;

- Nº de lavagens com o BaCl2 0,002M para o equilí-

brio da força iônica desejada (0,006): 1, 2 ou 3;

- Concentração do MgS04  para permitir a completa tro-

ca compulsiva: 0,005 ou 0,0025M;

- Tempo de agitação necessário ao equilíbrio final

da amostra com o MgS04: 1 hora com pernoite ou 2

horas sem pernoite.

2.2.2. Determinação  da acidez (H+ + Al+++)

- 10g de T.F.S.A. em 150 ml de  Acetato  de  Cálcio 1N

pH = 7,0. Equilíbrio  por uma noite e titulação do

extrato com NaOH 0,0606N  em  presença da fenolfta-

leína como indicador (Empresa Brasileira de Pes-

quisa  Agropecuária  1979).

- Lixiviação  de 10g de T.F.S.A. com 100 ml de KCl N.

Titulação  do extrato com NaOH 0,1N em presença da

fenoftaleína  como  indicador. (Juo et al. 1976).



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes mencionados na parte referente a métodos

demonstraram que para os Latossolos estudados, não é neces-

sário acompanhar integralmente a marcha analítica sugerida

pelo autor. A alíquota da amostra, desde que bem homogenei-

zada, pode ser reduzida de 2 g para 1 g de TFSA, o que per-

mitirá aumentar automaticamente a diluição de 1:10 para 1:20

e assim, facilitar o maior contato entre o solo e  a solução;

permitir uma  melhor agitação e sedimentação das suspensões

e, conseqüentemente, uma  mais rápida e segura homogeneiza-

ção nas trocas sucessivas empregadas durante todo o proces-

SO. O emprego de Bac12  0,05M  em  lugar  do  BCl2  0,1M, que

igualmente remove todos os cations adsorvidos, traz como

vantagem reduzir bastante a força iônica inicial, levando-a

a  valores  bem  mais  próximos  da  desejada  (0,006) e assim

permitir a redução  do número de lavagens com BaCl2   0,002M

de três para duas. Com relação a substituição do MgS04 0,005M

por uma  solução de MgSO4 0,0025M, esta  também  contribui  no

sentido de facilitar a simplificação do laborioso método pro-
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posto, pois bastará que se tome 20 ml dessa solução em lugar

dos 10 ml de MgS04 0,005M, para que as  concentrações necessá-

rias à troca compulsiva do Mg++ pelo Ba++ e do SO4= pelo Cl=

sejam mantidas. Com isso, os ajustes para manutenção da for-

ça iônica 0,006, via condutividade, adicionando-se água ou

&Jso4 , serão mínimos e os volumes finais não ultrapassarão a

capacidade dos tubos como ocorre no método original. A condu-

tividade da solução empregada como referencial para força iô-

nica (MgSO4 0,00125M) é 0,32 mmhos/cm e as  das suspensões  dos

solos estudados  permaneceram em torno de 0,30 mmhos/cm após

o equilíbrio com o MgSO4 0,0025M.

Correlações lineares obtidas por vários autores

(Griffin & Jurinak 1973, Gillman & Bell 1978) entre a força

iônica e a condutividade elétrica, mostraram que pequenas va-

riações de condutividade correspondem a variações ainda meno-

res de força  iônica. Este comportamento nos permitiu tomar

o valor de 0,30 em vez dos 0,32 mmhos preconizado, sem que

se introduzisse efeitos consideráveis na força iônica. Essa

modificação facilita os ajustes e torna mais rápida e sim-

ples as  determinações de carga (C.T.C. e C.T.A.) pelo  método

da troca compulsiva (Gillman, 1979), o qual leva em  considera-

ção os  conceitos básicos  da  teoria da dupla camada elétrica

e com isso, corrige as principais fontes de  erros freqüentes

nos métodos usuais, principalmente quando estes são aplica-

dos a solos de carga tipicamente variável. O Quadro 1 apre-

senta dados obtidos por esse método após as modificações tes-
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tadas e introduzidas  com o objetivo de tornar sua  aplicação

mais simples  e rápida para as condições de operação dos  nos-

sos laboratórios em geral. Os valores apresentados nos Qua-

dros 1 e 2  mostram  ainda  que  os dados de C.T.C. variam muito

entre o método da soma (Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-

cuária, 1979) e o da  troca compulsiva (Gillman, 1979). Em  todos

os Latossolos estudados, o método da soma apresentou  valores

acentuadamente mais altos que o da troca compulsiva, princi-

palmente nos horizontes superficiais com teores mais eleva-

dos de matéria orgânica. Os horizontes "B22", mesmo pouco in-

fluenciados pela presença da matéria orgânica, também eviden-

ciaram discrepâncias nítidas entre os dois métodos. A C.T.C.

dos horizontes superficiais variaram de 3,4 a 24,8 mE/100g  de

solo pelo método da soma e de 1,36  a 8,28 pelo  método da tro-

ca compulsiva. Para os horizontes diagnósticos "B22" as varia-

ções foram de 0,7 a 7,9 mE/100g de solo e de 0,28a 1,95mE/100g

de solo, pelos  métodos da soma e troca compulsiva, respectiva-

mente.

Resultados semelhantes foram encontrados por Gillman

et al. (1983) em solos da Austrália. Esses autores compararam

dados de C.T.C. obtidos  por vários métodos consagrados interna-

cionalmente, entre  eles  alguns  que usam  o  acetato de amônio

normal pH = 7,0 (Estados Unidos 1972, 1982), o do cloreto de

amônio (Tucker & Beatty 1974), o da "soma de cátions" (Juo et

al. 1976), o da tiureia de prata (Chhabra et al. 1975) e o da

troca compulsiva (Gillman 1979). As  maiores discrepâncias fo-
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Quadro 1 - Valores de CTC, CTA e Carga Líquida determinados

pelo método da troca compulsiva para sete Latos-

solos.

TROCA COMPULSIVA (meq%)

SOLO HORIZ.  C.T.C  C.T.A Carga Líquida

LA-P1

LVA-P2

LV-P3

LF-P4

LR-P5

LV-P6

LB-P7

Ap

B22

2,55

1,20

0,48

0,21

- 2,07

- 0,99

1,84

1,42

0,11

0,15

- 1,73

- 1,27

A

B22

1,82

0,51

0,47

0,96

-  1,35

+ 0,45

Al

B22

Ap

B22

1,36

0,28

0,65

1,02

- 0,71

+ 0,74

6,92

1,95

0,54                 -  6,38

- 1,25

Ap

B22 0,70

Ap

B22

3,57

1,30

0,35

0,28

- 3,22

- 1,02

8,28

1,90

A11

B22

0,62                -  7,66

0,30                -  1,60



Quadro 2 - Valores de CTC de terminados pelo método da soma
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de bases (EMBRAPA, 1979) com a acidez determinada

por três métodos (AcCa 1N pH:7.0; KCl 1N; BaCl2
0,1M) para sete Latossolos.

CTC (SOMA) (meq%)

SOLO     HORIZ.     Ac Ca 1N  KCl 1N BaCl2 0,1M

pH = 7,0

LA-P1

LV-P2

LE-P3

LF-P4

LR-P5

LV-P6

LB-P7

Ap

B22

11,0

2,5

A1 3,40

B22 1,80

A 1  8,50

B22 1,70

A11 8,30 1,41 1,44

B 2 2  1,40 0,19 0,22

Ap

B22

10,30

2,20

Ap
5,30

B22 3,00

A11 24,80 

B22 
7,90

2,38 2,50

1,00 1,07

1,85

1,58

1,65

0,46

7,28

2,20

3,82

1,27

8,87

2,05

1,83

1,55

1,70

0,52

7,23

2,20

3,83

1,36

8,80

1,94



ram observadas nas amostras  de solos de carga variável e com

os métodos tamponados a pH acima do pH natural. Por outro la-

do, métodos não tamponados como os da tiuréia de prata, o da

soma, de  cátions com os cátions ácidos determinados em KCl N

e o da troca compulsiva, foram os que melhor expressaram o

C.T.C do solo, especialmente em se tratando de amostras de

solos com alto grau de intemperização.

O método da soma empregado no SNLCS comporta-se de

forma  semelhante  aos  métodos  tamponados  em geral, porque os

cátions trocáveis ácidos (H+ + 

Ca++ e Mg++,  extraídos    com

KCl N e o Na+ e K+ extraídos com HC1 0,05N. No trabalho de

Gillman et al. (1983) esses autores demonstraram que a deter-

minação dos cátions trocáveis básicos (Valor S) é  muito pou-

co ou quase nada afetada pelos diferentes métodos e condi-

ções empregadas. Torna-se  evidente, então, que as principais

fontes de  erros da determinação da C.T.C. total em solos de

carga variável (normalmente superestimadas) provém fundamen-

talmente da forma como é determinada a acidez do solo.

Para comprovar isso, determinou-se a  acidez trocá-

vel (H+ + Al+++) por três (3) métodos:

a) O tradicional do acetato de cálcio pH = 7,0 (Em-

presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1979).

b) O do KCl 1N (Yuan 1959, Juo et al. 1976).

Al+++) são  determinados pelo

acetato de cálcio  pH = 7,0; o 



c) Um novo método introduzido nesse trabalho com o

seguinte procedimento:

- Colocar 10 g  de  T.F.S.A, em erlenmeyer de

250 ml e adicionar 100 ml de BaCl2 0,1M;

- Agitar em agitador mecânico por 1 hora ou em

equilíbrio  por uma noite:

- Pipetar 50 ml do filtrado ou do sobrenadante,

se bem decantada estiver a suspensão do solo;

- Finalmente, determinar a acidez com NaOH 0,025N,

usando-se fenolftaleína como indicador.

Os resultados encontrados no quadro 1, mostram que

os valores de acidez obtidos pelo método do acetato de cál-

cio pH = 7,0 são invariavelmente muito mais altos que aque-

les obtidos pelo KCl 1M e BaCl 2 0,1M, bem como que estes

dois últimos  não tamponados são equivalentes entre si.

Ao somar-se os valores  de H+ + Al+++ (Quadro 1) ob-

tidos pelas três formas distintas, aos valores  "S" relativos

a soma de cátionns básicos trocáveis (Ca++, Mg++, Na+ e K+),

chegou-se aos valores de C.T.C. apresentados no Quadro 1,

os quais evidenciam uma nítida equivalência entre os métodos

de soma obtidos por sais não tamponados e o da troca compul-

siva (Quadro 1).

Os dados de C.T.C. por soma conforme obtidos no

SNLCS, são claramente influenciados pela determinação do

H+ + Al+++  com acetato de cálcio pH = 7,0. Os valores sempre



148

Quadro 3 - Dados de  soma de bases (S) determinados pelos mé-

todos do SNLCS e acidez determinada pelo método
do SNLCS (tamponado) e dois outros sem tamponamen-

to.

H + Al (meq%)

SOLO HOR. S (mE%) Ac Ca KCl N BaCl2 0,1 M

LA-P1 Ap 0,90

B22 0,10
1,48 1,60
0,90 0,97

LV-P2 A

B22

1,40

1,40

0,45 0,43

0,18 0,15

LV-P 3     A1         0,60 1,05

B22 0,30

1,10

0,12

LF-P4 AQ
J322

0,90 

0,10

4,40

2,90

2,00 

0,40  

7,90  

1,40       0,16  

7,40

0,6

0,51

0,09

0,54

0,12

LR-P5 Ap

B22

7,10

2,20

3,20

0,00

0,18

0,00

0,13

0,00

LV-P6 Ap 2,30 8,70

2,20

1,52 1,53

B22 0,30 0,97 1,06

LB-P7 A 5,60 19,20 3,27 3,20

B22 0,30 7,60 1,75 1,64



149

muito altos são atribuídos a elevação do pH e adsorção espe-

cífica dos íons acetatos na superfície dos óxidos e demais

minerais de carga variável que determina a natureza da fra-

ção coloidal desses  solos (Latossolos).

Duriez et al. (1982), comparando o método da soma

do SNLCS com outros usuais confirmam que as grandes diferen-

ças entre os métodos de C.T.C. estão diretamente correlacio-

nados com a maneira como é determinada a acidez do solo, ou

seja, o H+ + Al+++.

Tendo  em vista  a equivalência verificada estatísti-

camente (Quadro 4) entre os métodos de soma, utilizando-se a

acidez efetiva  determinada por KCl N ou BaCl2 0,1M e o méto-

do da troca compulsiva, sugere-se como alternativa simples e

rápida, a adoção do método da soma de cátions como é determi-

nado pelo SNLCS, mas com o H+ + Al+++ determinado com Bac12

0,1M que melhor reproduz as condições do solo e satisfaz aos

requisitos da teoria da dupla camada elétrica.

Para os Latossolos estudados, o método da troca

compulsiva apresentou valores médios correspondentes a 1/3 e

1/2 daqueles encontrados pelo método da soma do SNLCS nos ho-

rizontes "A" e "B22", respectivamente.

Finalmente, tornam-se pertinentes alguns comentá-

rios sobre os dados de C.T.A. obtidos pelo método da troca

compulsiva (Quadro 1). A troca aniônica não tem  merecido a-

tenção especial  dos  pesquisadores  de  um  modo geral e assim,
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Quadro 4 - Correlação  entre métodos de acidez, CTC por soma

e CTC por troca compulsiva

A) Acidez         )(Hs + Al+++

KCl N  x 

Bac12 0,1M 0,864**

Soma Acetato de Cálcio  N x Troca  compulsiva 0,864**

Soma KCl N x Soma Bac12 0,1M

Soma KCl N x Troca  Compulsiva

Soma BaC12 0,1M x Troca  Compulsiva

0,999**

0,989**

0,999**

Bac120,1 M

R

0,997**

B) Capacidade de troca catiônica (C.T.C.) R

Soma Acetato de Cálcio  N x Soma KCl N 0,863**

Soma Acetato de Cálcio  N x Soma 
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pouquíssimos dados experimentais têm sido apresentados e dis-

cutidos. Os dados relativos aos sete solos empregados revelam

que  nos  horizontes B22  de dois desses solos, o (P3 e P4);  a

C.T.A  é relativamente alta e aproximadamente o dobro da C.T.C.

e, por isso, sua importância não deve ser negligenciada. Quan-

do suficientes dados de C.T.A. estiverem  disponíveis  valeria

a pena  combiná-los aos valores  de ApH visando testar possibi-

lidades de sua aplicação como subsídios para separação de

classes de Latossolos nos estágios mais avançados de intempe-

rização.



Baf+ e o Mg++  (Bascomb  1964)  o

qual usa solução  de Bac12 em equilíbrio com o pH do solo foi

simplificado para torná-lo mais  prático e eficiente e após

as modificações testadas o método passou a ser o seguinte:

- Pesar 1 g de T.F.S.A. e colocar  em tubo de cen-

trífuga previamente pesado;

- Adicionar 20 ml de BaC12 0,05M  e agitar 2 horas

em agitador mecânico;

- Centrifugar e reter o sobrenadante para posteri-

or determinação  dos cátions Ca++, Mg++, Na+eK+;

4. CONCLUSÕES

O presente trabalho

picais de carga variável dois métodos, para determinação de

carga:

 permite sugerir para solos tro-

1) Capacidade de troca catiônica (C.T.C.) e aniônica (C.T.A)-

- Troca  compulsiva:

O método desenvolvido por Gillman (1979) baseado

na troca  compulsiva entre o 
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- Lavar duas vezes com 20 ml de Bac12 0,002M, agi-

tando 1 hora em cada lavagem. Descartar o sobre-

nadante;

- Após a segunda lavagem com o Bac12  diluído, pe-

sar os tubos contendo o solo úmido  para determi-

nação do Bac12 entrante;

- Adicionar 20 ml de MgSO4 0,0025M  e agitar 1 hora.

Ajustar a condutividade elétrica para 0,3 mmhos/cm,

utilizando água ou solução de MgSO4 0,0025M e a-

gitar por 2 horas;

- Pesar os tubos para determinar o volume de MgSO4

0,0025M ou água;

- Centrifugar e determinar o Mg++ e Cl- no sobrena-

dante.

Nas amostras deste  trabalho, o Mg++ foi  determina-

do por absorção atômica e EDTA, respectivamente. O Cl- foi

determinado

em presença

dicador.

empregando-se o método complexométrico do 

Bac12 entrante;

V2 ml = volume de MgS04 adicionado;

V3 ml = volume final do sobrenadante;

C1 (meq/ml) =  concentração  do Mg++ no sobrenadante

Hg(KKIj)2

do difenilcarbazona e azul de bromofenol como in-

Cálculo  da C.T.C.

V1 ml = volume de 



Se o 

(H+ + Al+++) determinados através

da marcha analítica desenvolvida neste trabalho e descrita a-

baixo:

-Colocar 10 g de solo (T.F.S.A) em erlenmeyer de

250 ml e adicionar 100 ml de Bac12 0,1M;

- Agitar  em agitador mecânico por 1 hora ou agitar

manualmente por 1 minuto, deixando em equilíbrio

durante a noite.

 

Mg++ foi adicionado para ajustar a condutivida-

de da solução:

CEC (meq %) = 100 (0,005  V2 - C1 V3)

Se a água foi adicionada para ajustar a condutivida-

de:

CEC (meq %) = 100 (0,05 - C1 V3)

Cálculo  da C.T.A.

C2 (meq/ml) = concentração de Cloreto na solução de
I

BaCl2 0,002M.

C3 (meq/ml = concentração de Cloreto no sobrenadan-

te

C.T.A. (meq %) = 100 (C3V3 - C2V1)

2) Troca catiônica (C.T.C)  por soma

Somar os  meq % referentes as  bases trocáveis   obti-

das conforme descrita no Manual de Métodos de Análises  de So-

lo (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1979) aos meq%

referentes à acidez  efetiva 



(Ca++ + rlg++  + K+ + Na+) + meq% (H+ + Al+++)
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- Pipetar 50 ml do filtrado ou do sobrenadante, se

bem decantada estiver a suspensão  do solo:

- Finalmente, determinar a acidez com NaOH 0,025N,

usando 3 gotas de fenolftaleína a 3% como indica-

dor.

Cálculo:

V = volume de NaOH 0,025 N gasto em titulação  da a-

mostra

meq % = V/2

CTC (meq%) = meq% 
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CAPÍTULO IV

LATOSSOLO COM PROBLEMAS DE

DISPERSÃO:  PRÉ-TRATAMENTO  ÁCIDO



LATOSSOLOS COM PROBLEMAS DE DISPERSÃO: PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO.

RESUMO

Em  horizontes A e B  de três  Latossolos oxídicos (La-

tossolo Ferrífero, Latossolo Vermelho-Escuro e Latossolo Ro-

xo), empregando-se o método do hidrômetro adotado pelo Servi-

ço Nacional  de Levantamento e Conservação  de Solos, obteve-se

dispersão máxima através de pré-tratamento ácido (HCl 0,05N).



LATOSOLS WITH DISPERSION PROBLEMS: ACID PRETREATMENT

In A and B horizons of three oxidic Latosols

(Ferriferous Latosol, Dark Red Latosol and Dusky Red Latosol),

it was obtained a maximum dispersion by acid pretreatment

(0.05N HCl), using the hydrometer method adopted by Serviço Na-

cional de Levantamento e Conservação de Solos.



1. INTRODUÇÃO

As características físicas do solo e grande parte

das químicas,  são controladas pela proporção de seus componen-

tes granulométricos. Propriedades do solo como: estrutura, ca-

pacidade de campo, ponto de  murchamento, infiltração, permea-

bilidade, plasticidade, retenção de íons e outras, são larga-

mente influenciadas pela percentagem e tamanho das partículas

presentes no solo. Desta forma, é de fundamental interesse pa-

ra os estudos em ciência do solo que a determinação das fra-

ções granulométricas seja acurada.

Os métodos mais utilizados são os de pipeta desen-

volvidos independentemente por Robinson (1922) no país de Ga-

les, Jennings et al. (1922) nos  Estados Unidos e Krauss (1923)

na Alemanha, e o do densímetro de  Bouyoucos (1927). Inúmeras

modificações na marcha analítica dos métodos originais da pi-

peta e do densímetro foram processadas a  partir das publica-

ções originais, sendo as principais orientadas para a simpli-

ficação  de métodos e estudos de dispersão.

Para solos brasileiros, os métodos da pipeta e do
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densímetro são equivalentes (Vettori & Pierantoni 1968), quan-

do uma completa dispersão é obtida. Em alguns Latossolos, nos

quais os óxidos de ferro e alumínio são os principais agentes 

cimentantes, a dispersão convencional, empregando hidróxido  de

sódio ou hexametafosfato de sódio, têm se mostrado insatisfa-

tória e por isso, pré-tratamentos se fazem necessários   para

que uma boa dispersão desses solos seja obtida. Diluição da

amostra com areia lavada (Grohmann & Raij 1977) e lavagem com

ácido clorídrico (Menk &  Oliveira 1974) foram  testados com su-

cesso na dispersão de solos ricos em óxidos de ferro (Latosso-

lo Roxo, Terra Roxa Estruturada e Latossolo Vermelho-Escuro).

Apesar da controvérsia quanto ao uso do ácido na re-

moção dos óxidos de ferro, este tratamento tem sido aplicado

e sugerido como sendo de grande eficácia na determinação da 

granulometria de solos cujos agregados são formados pela ci-

mentação desses óxidos (Blot & Pédro 1967, Menk & Oliveira

1974). No nosso entender achamos  que, para Latossolos, o pré-

tratamento com ácido clorídrico deve ser brando (HCl 0,05M)

o suficiente para romper os agregados, mantendo as partícu-

las coloidais em suspensão para posterior determinação, sem

qualquer descarte  de material.

A técnica empregada por Menk & Oliveira (1974) con-

siste na adição de 50 ml de HCl 1N a 10g  de solo, deixando em

repouso por 24 horas e, lavagens sucessivas com água destila-

da até remoção completa do ácido adicionado; o restante da

marcha segue o método da pipeta preconizada por Medina &

Grohmann (1962).
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Desde que o solo não apresente dificuldades de dis-

persão, é indiferente usar o método da pipeta ou do densíme-

tro empregando hidróxido de sódio ou hexametafosfato de sódio

(Grohmann & Raij 1977). O método do densímetro utilizado no

SNLCS (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1979) para

determinação da análise granulométrica é simples e eficiente

e desta forma o seu uso é  plenamente satisfatório na maioria

das situações.

O presente trabalho visa testar uma metodologia que

resolva os problemas de  dispersão, frequentemente   encontrados

em três classes  de Latossolos (Latossolo Vermelho-Escuro, La-

tossolo Roxo e Latossolo Ferrífero),  utilizando-se um pré-tra-

tamento com ácido clorídrico diluído para desagregação das

frações mecânicas do solo sem as sucessivas lavagens normal-

mente empregadas.



2. MATERIAL E  MÉTODOS

2.1. MATERIAL

Foram selecionados e coletados sete (7) perfis mo-

dais de Latossolos, representando cada uma das sete classes a-

tualmente reconhecidas e descritas segundo critérios adotados

pelo SNLCS. Os locais de coleta (ver Figura 1 e apêndices) fo-

ram os mais abrangentes possíveis, englobando "pedons" das re-

giões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, de

modo que a variação e a intensidade dos fatores de formação

desses solos pudessem refletir as diferenças morfogenéticas

dos mesmos. Os solos selecionados foram:

PERFIL 1: LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura

muito argilosa fase floresta equatorial pe-

renifólia relevo plano.

PERFIL 2: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO EPI-

DISTRÓFICO A fraco textura média fase caa-

tinga hiperxerófila relevo plano.
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PERFIL 3: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO EPIÁ-

LICO A moderado textura muito argilosa fa-

se cerrado subcaducifólio relevo plano.

PERFIL 4: LATOSSOLO FERRÍFERO HÚMICO DISTRÓFICO A

proeminente textura argilosa fase campo

cerrado altimontano relevo suave ondulado.

PERFIL 5: LATOSSOLO ROXO EUTRÓFICO A moderado textu-

ra muito argilosa fase floresta subpereni-

fólia relevo suave ondulado.

PERFIL 6: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A modera-

do textura argilosa fase floresta tropical

subperenifólia relevo forte ondulado.

PERFIL 7: LATOSSOLO BRUNO ÁLICO A moderado textura

muito argilosa fase campo subtropical úmi-

do relevo plano.





2.2. MÉTODOS

Neste trabalho o pré-tratamento ácido consiste na

adição de 200 ml de HCl 0,05N a 50g de solo, agitar 5 minutos

e deixar em repouso por uma noite; o restante da marcha segue

o método do densímetro de Vettori & Pierantoni (1968). Para

verificar, o  efeito  do  ácido,  procedeu-se os tratamentos se-

guintes:

TRATAMENTO (a) TRATAMENTO (b)

ÁCIDO + 15 ml NaOH N

ÁCIDO + 20 ml NaOH N

ÁCIDO + 30 ml NaOH N

ÁCIDO + 40 ml NaOH N

ÁCIDO + 70 ml NaOH N

5 ml NaOH N

10 ml NaOH N

20 ml NaOH N

30 ml NaOH N

60 ml NaOH N

Para controle dos tratamentos pares (com e sem áci-

do), anotou-se o pH de cada suspensão após a determinação da

fração argila. O tratamento que produziu a maior dispersão

foi aplicado aos  horizontes "A e B22"  dos sete Latossolos mo-

dais (Ver apêndices I, II e III), os  três oxídicos menciona-

dos e quatro cauliníticos, visando melhor observar, a conveni-

ência do pré-tratamento ácido a esses solos.



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Quadro 1 e a Figura 2 mostram que os três solos o-

xídicos se dispersam melhor após o tratamento ácido.

A maior dispersão verificada indistintamente para os

três solos, ocorreu no tratamento  correspondente à adição de

200 ml HCl 0,05N e 40 ml NaOH N, sendo  que o Latossolo Ferrí-

fero apresentou a maior dispersão  relativa, seguido pelo Roxo

e Vermelho-Escuro, respectivamente.

Para Kunze (1965), os solos ricos em ferro são de di-

fícil dispersão, sendo, portanto, essencial para uma boa dis-

persão a eliminação das ligações cimentantes produzidas por

estes compostos. Tal fato parece explicar o maior efeito de

dispersão observado ter sido no Latossolo Ferrífero, exatamen-

te o solo que possui o mais alto teor de ferro entre todos os

tipos de solos atualmente classificados. Os pH determinados

não mostraram variação  significativa  entre os tratamentos pa-

res (a. e b.) indicando que o ácido adicionado foi neutraliza-

do. As maiores dispersões dos solos se processaram na faixa







de pH 11.7 - 11.9. Por outro lado, as menores ocorreram na fai-

xa de pH  10.0 - 10.3, ou seja, onde a concentração de NaOH N

foi menor. A dispersão tendeu a diminuir na faixa de pH 12.0 -

- 12.3, evidenciando assim o claro efeito da concentração ele-

trolítica sobre a compressão da dupla camada elétrica.

O Quadro 2 apresenta os dados obtidos para os sete

Latossolos após a aplicação do tratamento ácido que produziu

maior dispersão (Fig. 2). O tratamento ácido atua diretamente

na remoção dos agentes de cimentação liberando as frações gra-

nulométricas na suspensão do solo de modo a permitir que o

NaOH 1N adicionando posteriormente atue e produza uma completa

dispersão desses solos. Para os Latossolos cauliníticos (P.1,

P.2, P.6 e  P.7) o  pré-tratamento com HCl 0,05 N, mostrou-se

dispensável, pois  uma ótima dispersão é obtida pura e simples-

mente com a adição de 30 ml de NaOH 1N.

A Figura 3, mostra em histogramas os efeitos dos tra-

tamentos  pares  (a, b) isto  é, com e  sem  ácido. As regiões ha-

churadas correspondem aos aumentos em percentuais de argila

produzidos pelo tratamento combinado de ácido e soda

(200 ml de HC1 0,05N + 40 mlde NaOH 1N). Em  nenhum  dos  solos

houve diminuição de argila, muito embora só se observe aumen-

tos  significativos, para  os Latossolos com altos teores de ó-

xidos de ferro (P.3, P.4 e P.5). Como este  pré-tratamento é

feito com  ácido  de  força  iônica  muito mais baixa (0,05) quando

comparado com outros (Bodman 1928, Blot & Pédro 1967, Menk &

Oliveira 1974) e não há  descarte de material através de lava-
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gens sucessivas, desde que os resultados encontrados para os

Latossolos cauliníticos foram equivalentes nos tratamentos pa-

res (a e b), dois pontos importantes parecem claros: o HCl 0,05N

atua de forma branda nos agentes cimentantes não produzindo au-

mentos artificiais nos teores coloidais e assim sendo, assume-

se que as partículas liberadas fazem parte da suspensão do

solo. Trabalho de Quantin & Bouleau (1983) mostra que a solu-

bilização de óxidos de ferro amorfos e criptocristalinos com

ácido clorídrico diminui gradualmente com a diminuição da

concentração (força iônica), tornando-se desprezível a 0,1 N.

Esta observação reforça a tese de que como o pré-tratamento em-

pregado é ainda mais brando, previne-se a dissolução dos compo-

nentes mineralógicos da terra fina.

A Figura 3 mostra também que nos horizontes superfi-

ciais do Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo Roxo e Latossolo

Ferrífero as diferenças entre os tratamentos pares são mais

acentuadas que nos horizontes subsuperficiais ou diagnósticos

("B22"). Esses aumentos  relativos, maiores nos horizontes su-

perficiais, são compreendidos  quando se sabe que a matéria or-

gânica dos Latossolos se concentra nestes horizontes e assim,

com os altos teores de óxidos de ferro e alumínio presen-

tes desenvolvem uma estrutura formada por microagregados de

grande estabilidade, através de múltiplos complexos organo-

minerais (Greeland 1965a b, Schnitzer & Skinner 1963, 1964,

Edwards & Bremner 1967, Schnitzer 1969).





O uso de ácido  clorídrico visando a  melhoria da  dis-

persão de solos é antigo (Olmstead et al. 1930) e foi aplicado

inicialmente na remoção de matéria orgânica, bases trocáveis

e carbonatos. Este tratamento consistia na lavagem da amostra

com o ácido e eliminação do excesso adicionado através de su-

cessivas lavagens com água destilada constituindo-se em um pro-

cesso extremamente demorado e laborioso. Em solos tropicais

Menk & Oliveira (1974) obtiveram aumentos expressivos de dis-

persão de alguns Latossolos do Estado de São Paulo, empregando

o pré-tratamento de amostras com 50 ml  de HCl 1N. O ácido  nes-

sa concentração não somente desagrega como solubiliza minerais

alterando substancialmente a  determinação da composição granu-

lométrica do solo.

O pré-tratamento proposto neste trabalho é feito com

200 ml HCl 0,05 N, e o ácido residual é neutralizado com a adi-

ção de 40 ml de NaOH 1N, necessários à obtenção de um pH eleva-

do de modo a permitir a expansão máxima  da dupla camada elétri-

ca. Neste processo as lavagens normalmente empregadas são dis-

pensadas, não há descarte de material e assim se constitui em

um  processo rápido, simples e eficaz podendo facilmente ser a-

plicado a Latossolos com  altos teores de óxidos de ferro e alu-

mínio  que apresentem problemas de dispersão.



4. CONCLUSÕES

1 - O tratamento com ácido clorídrico pode ser empregado para

aumentar a dispersão de solos, sem as exaustivas lavagens

para eliminação do excesso de ácido, desde que volume su- 

ficiente de soda para sua posterior neutralização e obten-

ção de um pH elevado (11,0 - 12,0) seja adicionado;

2 - Observou-se melhoria de dispersão, com acentuados aumen-

tos nos teores de argila, após o pré-tratamento com ácido

clorídrico nos três Latossolos oxídicos (P.3, P.4 e P.5).

Para  os  Latossolos cauliníticos (P.1, P.2, P.6 e P.7), o

pré-tratamento revelou-se indiferente, não revelando a-

créscimo ou  decréscimo  significativos, o que  era esperado,

pois  estes  solos  normalmente  não  apresentam  problemas  de

dispersão;

3 - Sugere-se, pois, para Latossolos oxídicos de difícil dis-

persão, o procedimento seguinte:

- Colocar 50 g de T.F.S.A. no copo do agitador (Hamilton

ou outros) e adicionar 200 ml de HCl 0,05 N;
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- Agitar 5 minutos e deixar em repouso por uma noite. Em

seguida adicionar 40 ml de  NaOH 1N e agitar por mais

15 minutos;

- Finalmente, prosseguir conforme a marcha descrita no

Manual de Métodos de Análise de Solo (Empresa Brasilei-

ra de Pesquisa Agropecuária 1979).



-

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Serviço Nacio-

nal de Levantamento e Conservação de Solos, Rio de Janei-

ro, RJ. Manual de métodos de análise de solo. Rio de Ja-

neiro, 1979. 1v.
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APÊNDICE I

MÉTODOS ANALÍTICOS EMPREGADOS NA CARACTERIZAÇÃO DOS PERFIS



MÉTODOS ANALÍTICOS

A descrição detalhada dos métodos utilizados em análi-

ses para caracterização dos solos, está contida no Manual de

Métodos de Análise de Solo (EMBRAPA/SNLCS 1979). A especifica-

ção desses métodos é dada a seguir, com a codificação numérica

do método no Manual.

As determinações são feitas na terra fina seca ao

ar, proveniente do fracionamento subsequente à preparação da

amostra. Os resultados de análises são referidos a terra fina

seca a 105ºC. Excetuam-se as determinações e expressão dos re-

sultados de calhaus e cascalhos; terra fina; densidade aparen-

te; cálculo de porosidade; condutividade elétrica do extrato

de saturação; mineralogia de calhaus, cascalhos, areia grossa,

areia fina e argila; e carbono orgânico quando determinado na

amostra total, pertinente a horizontes superficiais de consti-

tuição orgânica.

Análises  Físicas

Calhaus e Cascalhos - Separados por tamisação, empregando-se



peneiras de malha de 20 mm e 2 mm, respectivamente, para re-

tenção dos calhaus e dos cascalhos nesse fracionamento ini-

cial da amostra total, previamente preparada mediante secagem

ao ar e destorroamento. Método SNLCS 1.2.

Terra fina - Separada por tamisação, no mesmo fracionamento

comum à determinação anterior, recolhendo-se o material mais

fino, passado em peneira de malha de 2 mm (furos circulares).

Método SNLCS 1.1.

Densidade aparente - Determinada pelo método do anel volumé-

trico (Kopecky). Método SNLCS 1.11.1. Ou pelo método do tor-

rão, usando-se parafina. Método SNLCS 1.11.3.

Densidade real - Determinada pela relação  entre o peso de 20g

de terra  fina  seca a 105ºC e o seu  volume, medido  com álcool

etílico  em balão  aferido de 50 cm3.  Método SNLCS 1.12.

Porosidade total - Calculada segundo a fórmula:

100 (dens. real - dens. aparente)/dens.  real

Composição granulométrica - Dispersão  com  NaOH 4% e agitação

de alta rotação durante quinze minutos. Areia grossa e areia

fina separadas por tamisação em  peneiras de malha 0,2 mm e

0,053 mm, respectivamente. Argila determinada pelo hidrômetro

de Bouyoucos segundo método modificado por Vettori & Pieranto-

ni (1968). Silte obtido por diferença. Método SNLCS 1.16.2.

Não é usado o pré-tratamento para eliminação da matéria orgâ-

nica. Quando indicado é usado o calgon (hexametafosfato de só-

dio 4,4%) em substituição ao NaOH, como dispersante.
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Argila dispersa em água - Determinada pelo hidrômetro de

Bouyoucos, como na determinação da argila total, sendo usado

agitador de alta rotação e unicamente água destilada para dis-

persão. Método SNLCS 1.17.2.

Grau de floculação - Calculado segundo a formula:

100 (argila total - argila disp. água)/argila total



Al+++  extraível, e após a

determinação deste, na mesma alíquota, são determinados junto

Ca++ e Mg++ com solução de EDTA 0,0125 M; 
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Análises  Químicas

pH em água e KCl N - Determinados

pensão solo-líquido de 1:2.5 com tempo de contato não infe-

potenciometricamente na sus-

rior a uma hora e agitação da suspensão imediatamente antes

da leitura. Métodos SNLCS 2.1.1. e 2.1.3.

Carbono orgânico - Determinado através da oxidação da matéria

orgânica pelo bicromato de potássio 0,4 N em meio sulfúrico e

titulação pelo sulfato ferroso 0,1 N. Método SNLCS 2.2.

Nitrogênio total - Determinado por digestão da amostra com

mistura ácida sulfúrica na presença de sulfatos de cobre e de

sódio, e selênio como catalisador; dosagem do N por volume-

tria com HCl 0,01 N após a retenção do NH 3 em  ácido  bórico,

em câmara de difusão. Método SNLCS 2.4.1.

Fósforo assimilável - Extraído com solução de HCl 0,05 N e

H2SO4 0,025 N (North Carolina) e determinado colorimetricamen-

te em presença do ácido ascórbico. Método SNLCS 2.6.

Cálcio e magnésio trocáveis - Extraídos com solução de KCl N

na proporção  1:20, juntamente com o 

Mg++ obtido por di-

ferença. Métodos SNLCS 2.7.1, 2.9, 2.10 e 2.11.

Potássio e  sódio trocáveis - Extraídos  com  solução  de  HCl

0,05 N  na  proporção 1:10 e determinados  por fotometria de cha-

ma. Métodos SNLCS 2.12 e 2.13.

* Suspensão solo-água na proporção 1:1 no caso de horizonte
sulfúrico ou material sulfídrico (Solos Tiomórficos).



Ca++  + Mg++ + 

(Hs + 

H2SO4  1:1 (volume), por fervura,

sob refluxo, com posterior resfriamento, diluição e filtra-

ção. Método SNLCS 2.22. No resíduo é determinada SiO2 e no

filtrado  Fe2O3, Al2O3, TiO2, MnO e 

Valor S  (soma de cátions trocáveis) -  Calculado pela fórmula:

K+ + Na+

Alumínio trocável - Extraído com solução de KCl N na propor-

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

0,025 N. Método SNLCS 2.7.1 e 2.8.

Acidez extraível Al+++) - Extraída com solução de aceta-

to de cálcio N ajustada a pH 7 na proporção 1:15, determinada

por titulação com solução de NaOH 0,0606 N. Método SNLCS 2.15.

Hidrogênio extraível - Calculado pela fórmula:

(H+ + Al+++) +

Valor T (capacidade de troca de cátions) (CTC) - Calculado pe-

la fórmula:

valor S + H+ + Al+++

Valor V (percentagem de saturação de bases) - Calculado pela

fórmula: 100.valor S/valor T

Ataque sulfúrico: Aplicado como pré-tratamento à terra fina

para extração de ferro, alumínio, titânio, manganês, fósforo

e subseqüente extração de sílica no resíduo - Tratamento  da

terra fina, com solução de 

P2O5, conforme  métodos ci-

tados a seguir:
*  Excetuados alguns casos, abrangendo principalmente material

pouco alterado do, saprolito ou do solum, como também ilmeni-
ta, quartzo finamente dividido, concreções de ferro, alumí-
nio ou manganês, os resultados são comparáveis aos determi-
nados diretamente na fração argila (Antunes et alii 1975),
(Bennema 1973), (Duriez et alii 1979).



Si02 - Extraída do resíduo do ataque sulfúrico com solução de

NaOH 0,6 a 0,8%, sob fervura branda e refluxo; determinada em

alíquota do filtrado por colorimetria, usando-se o molibdato

de amônio em presença do ácido ascórbico, em espectrofotôme-

tro. Método SNLCS 2.23.3.

Fe203 - Determinado em alíquota do extrato sulfúrico, por vo-- -

lumetria, com solução de EDTA 0,01M em presença de ácido sul-

fossalicílico como indicador. Método SNLCS 2.24.

A1203 - Determinado na mesma alíquota da determinação do- -

Fe203, após  essa  dosagem, por  volumetria, usando-se  solução

de CDTA 0,031 M e sulfato de zinco 0,0156 M, feita a correção

do 

SiOz/A1203 (Ki) - Calculada pela fórmula:

% SiO2 x 1,70/% Al203

TiO2 dosado juntamente. Método SNLCS 2.25. Determinação al-

ternativa pelo método descrito por Vettori (1969), no caso

de valores altos de TiO2 (Turvação interferente  na titulação).

TiO2 - Determinado em alíquota do extrato sulfúrico, por méto-

do colorimétrico e  oxidação pela água  oxigenada, após  elimina-

ção da matéria orgânica, em espectrofotômetro. Método SNLCS

2.26.

MnO - Determinado em alíquota do extrato sulfúrico, por espec-

trofotometria de absorção atômica.

Relação  molecular 



Si02/R203  (Kr) - Calculada pela fórmula:

% siO2 x 1,70 / % 

A1203/Fe201  - Calculada pela fórmula:

% Al203  x 1,57/ %Fe2O3

Ferro livre - Determinado  colorimetricamente pelo tiocianato

de potássio em alíquota do extrato obtido com solução de di-

tionito-citrato-bicarbonato (DCB). Método  SNLCS 2.31.

Relação molecular

Al203  + (Fe2O3 x 0,64)

Relação molecular 



NH40H. Método SNLCS 1.33.

Análises  Mineralógicas

Mineralogia das frações areia fina, areia grossa, cascalhos e

calhaus - Caracterizada através da identificação e determina-

ção quantitativa dos componentes mineralógicos dessas frações,

separadamente.

A identificação das espécies minerais é feita por mé-

todos óticos (Winchell & Winchell 1959), mediante ultraviole-

ta (UV mineral light) e microtestes químicos (Parfenoff et

alii 1970). Para exame no microscópico polarizante é feita

montagem do material (areia fina ou fragmentos de vidro, com

líquidos de índice de refração conhecido (Cargille). Métodos

SNLCS 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3.

A determinação quantitativa consiste na avaliação

volumétrica, mediante exame do material sob microscópio este-

reoscópico, para averiguação de percentagens estimadas em pla-

ca, papel milimetrado, ou contador de pontos. Métodos SNLCS

4.2.2 e 4.4.1.

Para análise mineralógica pormenorizada, utilizam-se

as técnicas descritas por Parfenoff et alii (1970). Métodos

SNLCS 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.5.1. 4.5.2 e 4.5.3.

Mineralogia da fração  argila

A fração argila foi obtida por separação após disper-

são com NaOH N em lugar do 



Das suspensões de argilas dos horizontes "A" e "B 22"

dos sete perfis de solos foram preparadas lâminas orientadas

do material e após tratamento de ferro livre com DCB (Mehra &

Jackson 1959), e saturação com cloreto de magnésio, para di-

fratometria de Raios X. Do material tratado com DCB, seco ao

ar, triturado e passado em tamiz de 0,21 mm de diâmetro, foi

feita a análise  térmica diferencial.

Para obtenção dos difratogramas foi empregado apare-

lho de Raios X Rigaku, sistema Geigerflex D/max-IIA com radia-

ções CuK, 35 KV 15 mA, 1000 C.P.S; para obtenção dos termo-

gramas foi empregado aparelho Rigaku, com velocidade de aque-

cimento 10ºC/minuto em atmosfera normal ou oxidante até a tem-

peratura de 1000ºC.



APÊNDICE II

DESCRIÇÃO E DADOS ANALÍTICOS DOS PERFIS



PERFIL - 1

CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderado textura mui-

to argilosa fase floresta equatorial perenifó-

lia relevo plano.

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO E ESTADO - Campo Experimental, a 1,5 km

ao norte da sede da UEPAE de Manaus, à margem

esquerda da rodovia Manaus-Itacoatiara, entran-

do-se a esquerda 150 metros. Município de Ma-

naus, AM.

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Perfil

de trincheira, com 2% de declive e sob vegeta-

ção de capoeira baixa (área desmatada há cerca

de 10 anos e roçada recentemente).

ALTITUDE - 100 a 200 metros.

LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Arenitos, siltitos e areni-

tos argilosos cauliníticos mal consolidados

da Formação  Alter do Chão. Cretáceo-Terciário.

MATERIAL ORIGINÁRIO - Cobertura muito argilosa revestindo os

sedimentos supracitados.

PEDREGOSIDADE - Não pedregoso.

ROCHOSIDADE - Não rochoso.

RELEVO LOCAL - Plano.
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RELEVO REGIONAL - Baixos platos de topos aplainados (relevo

plano com áreas dissecadas devido ao encaixa-

mento dos vales (relevo forte ondulado e ondu-

lado.

EROSÃO - Laminar ligeira.

DRENAGEM - Bem drenado.

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta equatorial perenifólia.

USO ATUAL - Capoeira baixa, marginal ao campo experimen-

tal da UEPAE de Manaus.

CLIMA - Amw' de Köppen ou 4dTh de Gaussen.

Regime Isohipertérmico Údico.

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

Perfil 1

Ap - 0 - 8 cm, bruno (10YR 5/3); muito argiloso; modera-

da pequena e média granular e blocos subangulares; fir-

me, muito plástico e muito pegajoso; transição plana

e clara.

A3 - 8 - 22 cm, bruno muito claro-acinzentado (10YR 7/5);

muito argiloso; fraca a moderada pequena e média blo-

cos subangulares e angulares; muitas superfícies de

compressão; firme, plástico e muito pegajoso; transi-

ção plana e gradual. 



Bl -

B21 -

B22 -

B23 -
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22 - 50 cm, amarelo (10YR 7/6); muito argiloso; fraca

pequena e média blocos angulares e subangulares; mui-

tas superfícies de compressão; firme, plástico e mui-

to pegajoso; transição plana e difusa.

50 - 125 cm, amarelo (10YR 7/6); muito argiloso; fraca

pequena e média blocos angulares e subangulares; mui-

tas superfícies de compressão; friável a firme, plás-

tico e muito pegajoso; transição plana e difusa.

125 - 265 cm, amarelo (10YR 7/6); muito argiloso; fraca

pequena e média blocos angulares e subangulares; mui-

tas superfícies de compressão; friável a firme, plás-

tico e muito pegajoso; transição plana e difusa.

265 - 350 cm, amarelo (10YR 7/7); muito argiloso; plás-

tico e muito pegajoso.

RAÍZES - Finas e médias comuns no Ap e A 3, poucas no B1,  com

algumas grossas distribuídas horizontalmente no topo

do B1, raras no B21 e topo do B22.

OBSERVAÇÕES - Atividade  biológica  moderada, por ação de formi-

gas, cupins e minhocas no Ap e A3.

Trincheira  de 1,70 m de profundidade, daí em diante

a amostragem foi feita com trado.

Perfil descrito muito úmido.

Poros pequenos e muito pequenos comuns no perfil e

poucos poros médios e grandes no Ap e A3.



ANÁLISE MINERALÓGICA

Perfil 1

Ap - Areias - 75% de quartzo; 25% de concreções ferruginosas,

ilmenita, carvão e detritos; traços de concreções argilo-

sas claras, rutilo, zircão, turmalina e fragmentos de sí-

lica.

B22 - Cascalho - 72% de concreções argilosas claras; 23% de

quartzo; 5% de concreções ferruginosas.

Areias - 94% de quartzo; 4% de concreções ferruginosas,

ilmenita, carvão e detritos; 2% de concreções argilosas

claras; traços de rutilo, zircão  e turmalina.







PERFIL - 2

CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO EPIDISTRÓ-

FICO A fraco textura média fase caatinga hiper-

! xerófila  relevo plano.

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO E ESTADO - Lado direito da estrada são

Raimundo Nonato-Dirceu Arcoverde, distante 31km

da primeira e 18 km da segunda. Município de

São Raimundo Nonato, PI.

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trinchei-

ra situada em topo plano.

ALTITUDE - 240 metros (?).

LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Recobrimento de material areno-

argiloso sobre gnaisses e granitos do Pré-cam-

briano.

MATERIAL ORIGINÁRIO - Alteração do referido material de recobri-

mento.

PEDREGOSIDADE - Não pedregoso.

ROCHOSIDADE - Não rochoso.

RELEVO LOCAL - Plano.

RELEVO REGIONAL -Plano com ligeiros declives.

EROSÃO - Não aparente.

DRENAGEM - Acentuadamente drenado.

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Caatinga hiperxerófila, apresentando en-
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USO ATUAL

A1 -

B21 - 30 - 80 cm, brunos-forte (7,5YR 5/7); franco-argilo-

arenoso; ultrapequena granular com aspecto maciço

poroso ligeiramente coeso "in situ"; muito friável,

ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran-

sição plana e difusa.

B22 - 80- 165 cm, bruno-forte (7,5YR 5/6); franco-argilo-

arenoso; ultrapequena granular com aspecto maciço

poroso ligeiramente coeso "in situ"; muito friável,

Bl -

tre outras espécies quipembe, pinhão-brabo e

faveleiro.

- Pecuária extensiva.

DESCRIÇÃO  MORFOLÓGICA

0 - 12 cm, bruno-avermelhado-escuro (9YR 3/4, úmi-

do) e bruno-amarelado (10YR 5/4, seco); areia fran-

ca; fraca pequena granular e fraca muito pequena e

pequeno blocos subangulares; friável, não plástico e

ligeiramente pegajoso; transição plana e clara.

12 - 30 cm,  bruno-forte (7,5YR 5/5, úmido) e amare-

brunado (9YR 6/6, seco); franco  arenoso; ultrapeque-

na granular com aspecto maciço poroso ligeiramente

coeso "in  situ"; muito friável, ligeiramente plásti-

co e ligeiramente pegajoso; transição gradual e pla-

na e gradual.
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ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran-

sição plana e abrupta.

B3cn - 165 - 190 cm+, horizonte coletado e não descrito, a-

presentando suas concreções mosqueado muito, médio

e proeminente, vermelho-escuro (2,5YR 3/6); franco-

argilo-arenoso muito cascalhento.

OBSERVAÇÃO - Muitos poros muito pequenos e pequenos ao longo

do perfil.

ANÁLISE  MINERALÓGICA

A1 -   Cascalhos - 98% de quartzo, grãos angulosos e suban-

gulosos, de superfície irregular, incolores, brancos,

amarelados e avermelhados, poucos com aderência argi-

losa e  poucos com  pontos  manganosos, brilhantes; 2%

de concreções ferruginosas, ferro-argilosas e ferro-

manganosas.

Areia Grossa - 99% de quartzo, grãos angulosos e sub-

angulosos, de superfície irregular, incolores, amare-

lados e avermelhados, poucos grãos com aderência man-

ganosa, brilhantes; 1% de feldspato (microclina); tra-

ços de concreções ferruginosas, ferro-argilosas, man-

ganosas, carvão e detritos.

Areia Fina - 98% de quartzo, grãos angulosos, suban-

gulosos e subarredondados, de superfície irregular e

regular, incolores, brilhantes; 1% de feldspato (mi-



croclina); 1% de concreções ferruginosas, ferro-argi-

losas, ferro-argilo-manganosas, carvão e detritos;

traços de mica biotita intemperizada, zircão, anfibó-

lio, ilmenita, rutilo e turmalina. 

B22 - Cascalhos - 100% de quartzo, grãos angulosos, de su-

perfície  irregular, incolores, amarelados e averme-

lhados, brilhantes e foscos, alguns com pontos manga-

nosos, poucos com aderência de feldspato; traços de

feldspato, concreções ferruginosas, ferro-argilosas,

argilo-ferruginosas, algumas com inclusões de grãos

de quartzo.

Areia Grossa - 99% de  quartzo, grãos angulosos, de

superfície irregular, incolores, amarelados e averme-

lhados, brilhantes, alguns com pontos  manganosos; 1%

de feldspato (microclina): traços de mica biotita,

concreções ferro-argilosas e argilo-manganosas.

Areia Fina - 99% de quartzo, grãos angulosos e suban-

gulosos, de superfície regular e irregular, incolo-

res, amarelados e avermelhados, brilhantes; 1% de

concreções ferro-argilosas, argilo-manganosas, ilme-

nita, carvão e detritos; traços de zircão, titanita,

anfibólio e mica biotita.







PERFIL - 3

CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO EPIÁLICO

A moderado textura muito argilosa fase cerra-

do subcaducifólio relevo plano.

LOCALIZAÇÃO - Cerca de 100 metros à esquerda e antes do cru-

zamento  DF-18 com a DF-9 (Vide fig. 1 e 6).

SITUAÇÃO E DECLIVIDADE - Topo de primeira  superfície de aplai-

namento, com 1% de declividade.

LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Material retrabalhado sobre

rochas do grupo Bambuí - ardósias, filitos e

micaxistos; Eocambriano Superior.

MATERIAL ORIGINÁRIO - Desenvolvimento provavelmente a partir

das rochas supracitadas.

RELEVO - Plano de superfícies  elevadas (chapadas).

ALTITUDE - 1.120 metros.

EROSÃO - Nula  e laminar  ligeira.

DRENAGEM - Acentuadamente  drenado.

VEGETAÇÃO - Cerrado subcaducifólio arbóreo-arbustivo den-

so (Fig. 12).

USO ATUAL - Pastagem natural.

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

A1 - 0 - 18 cm, bruno-avermelhado-escuro (3,5YR 3/3, úmi-

do  e úmido amassado) e  bruno-avermelhado (3,5YR 4/4,



seco e seco destorroado), muito argiloso; moderada e

forte muito pequena e pequena granular: macio, friá-

vel a muito friável, plástico e pegajoso; transição e

gradual,

A3 - 18 - 30 cm, bruno-avermelhado-escuro (2, 5YR 3/5, úmi-

do), vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido amassado) e ver-

melho (3,5YR 4/6, seco e seco destorroado); muito ar-

giloso; moderada e forte muito pequena e pequena gra-

nular e fraca pequena blocos subangulares; macio, friá-

vel a  muito friável, plástico e pegajoso; transição

plana e gradual.

B1 - 30 - 60 cm, vermelho-escuro (2,5YR 3/6,  úmido) e ver-

melho (3,5YR 4/7, seco); muito  argiloso;  moderada  e

forte muito pequena e pequena granular; macio, muito

friável, plástico e  pegajoso; transição plana e difu-

sa.

B21 - 60 - 150 cm, vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido) e ver-

melho (3,5YR 4/7, seco); muito  argiloso; forte e mode-

rada muito pequena e pequena granular; macio e muito

friável, plástico e pegajoso; transição plana e difu-

sa.

B22 - 150 - 210 cm; vermelho-escuro (3,5YR 3,5/6, úmido) e ver-

melho-amarelado (4YR 4/7, seco); muito argiloso; mode-

rada e forte muito pequena e pequena granular; macio,

muito friável, plástico e pegajoso.



B23 - 210 - 280 cm, vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido) e ver-

melho (2,5YR 4/8, seco); muito argiloso; plástico e

pegajoso.

RAÍZES - Abundantes, muito finas e poucas médias, no A 1; mui-

tas, muito  finas e  poucas a comuns finas e  médias, 

no A 3; comuns, muito finas, poucas finas e raras mé-

dias, no B21  e B22.

OBSERVAÇÕES - Presença de raras pontuações amareladas ligeira-

mente mais consistentes no B22.

Os horizontes  B23 e B24 foram  coletados  com trado ho-

landês.

A  estrutura oferece aspecto maciço poroso "in situ"

especialmente  no  B21, onde  é  mais  típica  a  feição

"pó de café".

As cores do solo úmido amassado e seco triturado são

- quando não as mesmas - 0,5 a 1,0 unidade de valor

e/ou croma mais elevados que os verificados para o

solo úmido e seco.

O B23 parece ser uma continuação do B22, sendo sepa-

rado para maior confronto de dados analíticos.

O perfil se encontrava úmido  até cerca de 2 m, con-

tinuando molhado até os 4 metros.

Expressiva ocorrência de termiteiros nesses solos.



Al - Areia Grossa

Fração pesada - 98% de concreções ferruginosas hema-

títicas, ferruginosas escuras, ferro-argilosas e mag-

netíticas, uma ou outra com inclusão de mica, subarre-

dondadas, arredondadas e bem arredondadas; 2% de

quartzo, grãos hialinos e alguns foscos, angulosos,

subangulosos, subarredondados, arredondados e bem ar-

redondados, alguns com aderência de óxido de ferro,

poucos com  magnetita.

Fração média e leve - 87% de quartzo, grãos angulo-

sos, subangulosos, arredondados e bem arredondados, os

três últimos em  maior percentagem; 10% de concreções

ferruginosas hematíticas e ferro-argilosas; 3% de car-

vão  e detritos.

Areia Fina

Fração  pesada - 97%  de concreções ferruginosas hematí-

ticas, ferruginosas escuras e magnetíticas, esta últi-

ma em maior percentagem, arredondadas e bem arredonda-

das; 3% de quartzo, grãos  hialinos, subarredondados,

arredondados e bem arredondados, alguns com aderência

de óxido de ferro, poucos com magnetita; traços de

turmalina, grãos idiomorfos, zircão, coloração clara,

idiomorfo, mica, niotita e detritos.

ANÁLISE   MINERALÓGICA



Fração média e leve - 92% de quartzo, grãos hialinos,

subarredondados, arredondados e bem arredondados, al-

guns com aderência ferruginosa, poucos grãos com mag-

netita; 5% de concreções ferro-argilosas e ferrugino-

sas hematíticas; 3% de carvão e detritos; traços de

mica, muscovita intemperizada, turmalina, grãos idio-

morfos e zircão grão idiomorfo (1 grão).

B22 -   Areia Grossa

Fração pesada

ticas, uma ou outra limonítica, arredondadas e bem

arredondadas; 2% de quartzo, grãos subangulosos, sub-

- 98% de concreções ferruginosas hematí-

arredondados e arredondados, alguns com aderência fer-

ruginosa, poucos com magnetita.

Fração média e leve - 80% de quartzo, grãos hialinos

e foscos, angulosos, subangulosos, subarredondados,

arredondados e bem arredondados, alguns com aderência

ferruginosa; 20% de concreções ferruginosas hematíti-

cas e ferro-argilosas; uma ou outra com inclusões de

grãos de quartzo hialino, subarredondados, arredonda-

dos e  bem  arredondados; traços de feldspato alcalino,

carvão  e detritos.

Areia Fina

Fração pesada - 97% de concreções ferruginosas escu-

ras, ferruginosas hematíticas, ferro-argilosas e mag-



netíticas, esta última em maioria; 3% de quartzo, 

grãos  hialinos, angulosos, subangulosos, subarredonda-

dos, arredondados e bem arredondados, alguns com ade-

rência ferruginosa, um ou outro com magnetita; traços

de  turmalina,  grãos idiomorfos e arredondados, zircão,

grãos idiomorfos e arredondados, ilmenita, grãos ne-

gros e brilhantes, rutilo e detritos.

Frações médias e leves - 96% de quartzo, grãos suban-

gulosos, subarredondados, arredondados e bem arredon-

dados, alguns com aderência ferruginosa; 3% de concre-

ções ferro-argilosas; 1% de carvão e detritos: traços

de turmalina, grãos idiomorfos e arredondados.







PERFIL - 4

CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO FERRÍFERO HÚMICO DISTRÓFICO A proe-

minente textura argilosa fase campo cerrado

altimontano relevo suave ondulado.

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Lado direito

da rodovia BR-040, trecho Belo Horizonte-Con-

gonhas, na altura do km-451 e a 4 km antes do

entroncamento com a BR-356. Município de Nova

Lima, MG. 20º04'S e 43º58'W Gr.

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Corte

de estrada situado em terço médio de encosta

coluvial, com 8% de declive sob campo cerra-

do.

ALTITUDE - 1.200 metros.

LITOLOGIA E CRONOLOGIA - Itabiritos, ocasionais lentes de he-

matita compacta e filitos hematíticos (canga

associada), Grupo Minas. Pré-cambriano Médio.

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produtos secundários derivados das ro-

chas supracitadas, remanejados em coluviação.

PEDREGOSIDADE - Não pedregoso.

ROCHOSIDADE  - Não rochoso.

RELEVO LOCAL - Suave ondulado.

RELEVO REGIONAL -  Aba coluvial de topografia variável, de sua-

ve ondulada a ondulada, formada em continuida-



de (pedimento) a alinhamento montanhoso, de

flancos Íngremes, configurando topografia

montanhosa a localmente escarpada.

EROSÃO - Laminar ligeira.

DRENAGEM - Acentuadamente drenado.

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Campo cerrado altimontano (tropical).

USO ATUAL - Região de exploração mineral e uso recreativo.

CLIMA - Cwb de Köppen.

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

A11- 0 - 12  cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/3, úmi-

do), vermelho-escuro (10R 3/6, úmido amassado), verme-

lho-acinzentado  (10R  3,5/4,  seco) e  vermelho-amarela-

do (4YR 4/6, seco destorroado); argila; forte pequena

granular; macio, muito friável, ligeiramente plástico

e ligeiramente pegajoso; transição plana e clara.

A12 - 12 - 35 cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/3,5,

úmido), vermelho-escuro (10R 3/6, úmido amassado),

vermelho-acinzentado (10R 3,5/4, seco) e vermelho-ama-

relado (4YR 4/5, seco destorroado); argila: forte mui-

to pequena e pequena granular; macio, muito friável,

ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi-

ção plana e clara.



A3 - 35-55 cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, úmi-

do) , vermelho-escuro (10R 3/6, úmido amassado), verme-

lho-acinzentado (10R 3,5/5, seco) e vermelho-amarela-

do (4YR 4/6, seco destorroado); argila com cascalho;

forte muito pequena granular; macio, muito friável, li-

geiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi- 

ção plana e gradual.

B1 - 55 - 80 cm, vermelho-escuro (10R 3,6, úmido), verme-

lho (10R 3,5/5, seco) e vermelho-amarelado (4YR 4/6,

seco destorroado); argila com cascalho, forte muito

pequena  granular;  macio,  muito  friável, ligeiramente

plástico e pegajoso, transição plana e gradual.

B21 - 80 - 115 cm, vermelho-escuro (10R 3/6, úmido), verme-

lho (10R 3,5/6, seco) e vermelho-amarelado (4YR 4/6,

seco destorroado);  argila cascalhenta; forte muito pe-

quena granular; macio, muito friável, ligeiramente

plástico e pegajoso; transição plana e clara.

B 22 - 115 - 150 cm, vermelho-escuro (10R 3/6, úmido), verme-

lho (10R 3,5/6, seco) e vermelho (3,5YR 4/6, seco des-

torroado); argila cascalhenta; forte muito pequena

granular; macio, muito  friável, ligeiramente  plástico

e pegajoso; transição plana e gradual.

B
23

- 150 - 190 cm, vermelho-escuro (10R 3/6, úmido), verme-

lho (10R 3,5/6, seco) e vermelho (2,5YR 4/6, seco des-

torroado); argila cascalhenta; forte muito pequena



granular; macio, muito friável, ligeiramente plásti-

co e pegajoso; transição plana e gradual.

B
3
 - 190 - 215 cm, vermelho-escuro (10R 3/6, úmido), verme-

lho (10R 3,5/6, seco) e vermelho (2,5YR 4/6, seco des-

torroado); argila com cascalho; forte muito pequena

granular; macio, muito  friável, ligeiramente plásti-

co e pegajoso.

C - 215 - 285 cm, vermelho-escuro (10R 3/6) úmido), verme-

lho (10R 35/6, seco) e vermelho (2,5YR 4/6, seco des-

torroado); argila com  cascalho; ligeiramente  plásti-

co e pegajoso.

RAÍZES - Muitas nos horizontes Aepl, Ae2 e AB, comuns no BA

e raras nos demais.

OBSERVAÇÕES - Perfil descrito e coletado com o tempo nublado.

Presença de concreções ferruginosas a partir do ho-

rizonte  AB.

No horizonte Bw2, presença  de  concreções  ferrugino-

sas tipo "chumbo de caça", com diâmetros de até 1 cm.

Exposição de 205 cm, daí em diante sondagem com tra-

do.

Ap - Cascalho - 100% de concreções  ferro-argilosas, ferru-

ginosas, magnetíticas e  magnetita; traços de quartzo,



fragmentos de rocha alterada (Itabirito) e detritos.

Areia Grossa - 96% de concreções ferro-argilosas, fer-

ruginosas, magnetíticas e  magnetita; 4% de quartzo;

traços de carvão  e detritos.

Areia Fina - 95% de concreções ferro-argilosas; ferru-

ginosas, magnetíticas e magnetita; 5% de quartzo; tra-

ços de mineral de hábito micáceo, carvão e detritos.

B22 -  Cascalho - 100% de concreções ferro-argilosas, ferru-

ginosas, magnetíticas, magnetita; traços de quartzo,

fragmentos de rocha alterada (Itabirito) e detritos.

Areia Grossa - 98% de concreções ferro-argilosas; fer-

ruginosas, magnetíticas e magnetita; 2% de quartzo;

traços de carvão e detritos.

Areia Fina - 97% de concreções ferro-argilosas, ferru-

ginosas, magnetíticas e magnetita; 3% de quartzo; tra-

ços de carvão e detritos.







PERFIL - 5

CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO ROXO EUTRÓFICO A moderado textura 

muito argilosa fase floresta subperenifólia re-

levo suave ondulado.

LOCALIZAÇÃO  MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Lado esquerdo

da estrada Cândia-Sales de Oliveira, a 7km 

de Cândia, entrando 1.300 metros (Fazenda A-

liada). Município de Sales de Oliveira, SP.

20º51'S e 47º58'W Gr.

SITUAÇÃO E DECLIVIDADE - Trincheira  situada em terço superior

de elevação,  com 3% de declividade.

ALTITUDE  - 570 metros.

LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Basalto. Grupo São Bento. Formação

Serra Geral. Jurássico/Cretáceo.

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produtos da decomposição do basalto.

RELEVO  LOCAL  - Suave ondulado.

RELEVO REGIONAL - Suave ondulado.

EROSÃO - Laminar ligeira.

DRENAGEM  - Acentuadamente drenado.

VEGETAÇÃO - Floresta tropical Semidecidual (Subperenifó-

lia).

USO ATUAL - Cultura de milho.



DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

Ap - 0 - 37 cm, bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmi-

do e úmido amassado), vermelho-escuro (2,5YR 3/6, se-

co e vermelho (2,5YR 4/6, seco destorroado); argila;

forte muito pequena granular e moderada pequena granu-

lar; ligeiramente duro, muito friável, muito plástico

e pegajoso; transição  plana e gradual.

A3 - 37 - 72 cm, bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmi-

do e úmido  amassado), vermelho-escuro (2,5YR 3/6, se-

co) e vermelho (2,5YR 4/6, seco  destorroado); argila;

forte muito pequena granular e moderada pequena granu-

lar; ligeiramente duro, muito friável, muito plástico

e pegajoso; transição  plana e difusa.

B1 - 72 - 115 cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); ar-

gila; forte muito pequena granular; macio, muito friá-

vel, muito plástico e pegajoso; transição plana e di-

fusa.

B21 - 115 - 168 cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); mui-

to argiloso; forte muito pequena granular; macio, mui-

to friável, muito plástico e pegajoso; transição pla-

na e difusa.

B22 - 168 - 212 cm,  vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4);

muito argiloso; forte muito pequena granular; macio,

muito friável, muito plástico e pegajoso; transição

plana e difusa.



B25 - 305 - 355 cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4);

muito argiloso; macio, muito friável, muito plástico

e    pegajoso.

B26 - 355 - 410 cm?, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4);

mosqueado pouco, pequeno e proeminente, amarelo (10R

8/8); muito argiloso; macio, muito  friável, muito

plástico e pegajoso.

RAÍZES - Finas e comuns no Ap e A3, finas e poucas no B1, B21

e B22, finas e raras no B3. Presença de raízes se-

cundárias ao longo do perfil.

OBSERVAÇÕES - Trincheira de 252 cm de profundidade.

Presença de concreções ferruginosas ao longo de

todo o perfil.

Muitos  poros  muito  pequenos  e  comuns pequenos

nos horizontes Ap e A 3 e muitos poros muito pe-

quenos nos horizontes B 1, B21, B22 e B23.

O horizonte Ap se  apresenta  ligeiramente  com-

B23 - 212 - 252 cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4),

muito  argiloso; forte muito pequena granular; macio,

muito friável, muito  plástico e pegajoso;  transição

plana e difusa.

B24 - 252 - 305 cm,  vermelho-escuro-acinzentado  (10R  3/4);

muito argiloso; macio, muito friável, muito plástico

e pegajoso.



pactado devido ao manejo do solo.

Os horizontes B24, B25 e B26 (a partir de

252 cm), foram coletados com trado.

ANÁLISE MINERALÓGICA

Ap - Areia Grossa - 50% de magnetita e concreções magnetí-

ticas; 45% de concreções ferro-argilosas e ferro-ar-

gilo-manganosas, hematíticas e goetíticas; 5% de

quartzo, grãos angulosos, subangulosos e subarredon-

dados, superfícies regulares e irregulares, incolo-

res, brilhantes; traços de turmalina.

Areia Fina - 40% de magnetita e concreções magnetití-

cas; 35% de ilmenita, concreções ferro-argilosas e

ferro-argilo-manganosas hematíticas e goetíticas; 25%

de quartzo, grãos angulosos, subangulosos, superfíci-

es irregulares e regulares, incolores e amarelados,

brilhantes; traços de mica muscovita.

B22 - Areia Grossa - 50% de concreções magnetíticas e mag-

netita; 35% de concreções ferruginosas, ferro-argilo-

sas e ferro-argilo-manganosas hematíticas e poucas 

goetíticas; 15% de quartzo, grãos angulosos, subangu-

losos, subarredondados, superfícies regulares e irre-

gulares, incolores e amarelados, brilhantes e foscos.







PERFIL - 6

CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado

textura  argilosa fase floresta tropical subpe-

renifólia relevo forte ondulado.

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Estrada Mendes-

Paracambi, km 1,5, entrando-se para Palmas a-

proximadamente 500 m e à esquerda mais ou me-

nos 200 m em direção ao clube Falcão Mendes.

Município de Mendes, RJ. 22º31'S e 43º40'W Gr.

SITUAÇÃO, DECLIVE  E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Corte

de  estrada em  terço médio  de elevação, com

cerca de 55% de declividade e sob vegetação

de gramíneas (barba de bode e sapé).

ALTITUDE - 450 metros.

LITOLOGIA E CRONOLOGIA - Migmatitos ou gnaisses, Grupo Paraí-

ba do Sul, Pré-cambriano.

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produtos da alteração das rochas supra-

citadas, afetadas por retrabalhamento local.

PEDREGOSIDADE - Não pedregoso.

ROCHOSIDADE - Não rochoso.

RELEVO LOCAL - Forte ondulado.

RELEVO  REGIONAL - Forte ondulado  e montanhoso, formado por e-

levações de topos arredondados, pendentes con-

vexas e vales em V fechado.



EROSÃO - Laminar ligeira  e moderada.

DRENAGEM - Acentuadamente drenado.

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta tropical subperenifólia.

USO ATUAL

CLIMA

- Pastagem subespontânea de péssima qualidade.

- Cwa de Köppen.

DESCRIÇÃO  MORFOLÓGICA

Ap - 0 - 23 cm, bruno-avermelhado (6YR 4/3); argila; mode-

rada e forte média e pequena granular; ligeiramente

duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e

clara.

A3 - 23 - 35 cm, bruno-avermelhado  (6YR 5/4);  mosqueado co-

mum, pequeno e médio e distinto, vermelho-amarelado

(5YR 5/6); argila; moderada pequena e média granular

e moderada pequena e média granular e moderada muito

pequena e pequena blocos subangulares; ligeiramente

duro, firme, plástico e muito pegajoso; transição pla-

na e gradual.

B1 - 35 - 50 cm,  vermelho-amarelado (5YR 5/7), mosqueado

pouco, pequeno e difuso, constituído por material do

horizonte, superior, bruno-avermelhado (6YR 5/4);  argi-

la; fraca e moderada muito pequena e pequeno blocos

subangulares; duro, firme, plástico e muito pegajoso;

transição plana e gradual.



B21 - 50 - 85 cm, vermelho-amarelado (5YR 5/8); muito ar-

giloso; fraca a moderada pequena e média blocos sub-

angulares; duro, friável, plástico e muito pegajoso;

transição  plana e difusa.

B22 - 85 - 130 cm, vermelho-amarelado (4YR 5/8); muito ar-

giloso; fraca muito pequena e pequena blocos suban-

gulares e forte muito pequena granular; ligeiramen-

te duro, muito friável, plástico e muito pegajoso;

transição  plana e difusa.

B23 - 130 - 210 cm, vermelho-amarelado (4YR 5,5/8); muito

argiloso; forte muito pequena granular; ligeiramen-

te duro, muito friável, plástico e muito pegajoso;

transição  plana e gradual.

II?B31- 210 - 270 cm, vermelho (3YR 4,5/8); argila: forte mui-

to pequena granular; ligeiramente duro, muito friá-

vel, plástico e muito pegajoso.

II?B32- 270 - 470 cm, vermelho (9R 4/5); franco argiloso; li-

geiramente plástico e pegajoso.

II?C - 470 - 500 cm+, vermelho (8R 5/6); franco argiloso; li-

geiramente plástico e pegajoso. Horizonte constituí-

do por material terroso, com abundância de mica e

poucos fragmentos de rocha semi-alterada.

RAÍZES - Raízes comuns finas, com menos de 5 mm de diâmetro

no Ap, A3 e B1 e poucas com 0,5 a 3 cm de diâmetro

no J321r R22 e R23*



OBSERVAÇÕES - Perfil examinado em corte de estrada com 240 cm

de profundidade, usando-se trado para amostra-

gem e exame dos horizontes inferiores.

Atividade biológica por minhocas, bem evidencia-

da até o B1.

Não foi percebida cerosidade.

A descrição do II?B31 foi feita nos primeiros

30 cm do horizonte, onde ocorre uma linha de

concreções lateríticas, tendo as maiores aproxi-

madamente 7 cm de diâmetro.

ANÁLISE MINERALÓGICA

Ap - Cascalhos - 100% de quartzo, grãos angulosos, subangu-

losos, superfícies irregulares, incolores, amarelados,

brilhantes; traços de concreções ferruginosas e ferro-

argilosas hematíticas e goetíticas, turmalina, car-

vão e detritos.

Areia Grossa - 100% de quartzo, grãos angulosos, sub-

angulosos, superfícies irregulares, incolores, amare-

lados, brilhantes; traços de concreções ferruginosas

e ferro-argilosas hematíticas e goetíticas, concre-

ções argilosas claras, turmalina, carvão e detritos.

Areia Fina - 99% de quartzo, grãos angulosos, subangu-

losos, superfícies irregulares, incolores, poucos



grãos amarelados, brilhantes; 1% de ilmenita; traços

de concreções ferruginosas e ferro-argilosas hematí-

ticas e goetíticas, concreção argilosas claras, tur-

malina, mica biotita, carvão e  detritos.

B22 - Cascalhos - 100% de quartzo, grãos angulosos, super-

fícies  irregulares,  incolores,  amarelados,  brilhan-

tes; traços de turmalina, detritos e concreções fer-

ruginosas e ferro-argiloas, hematíticas e goetíticas,

algumas com inclusões de mica biotita.

Areia Grossa - 100%  de  quartzo, grãos  angulosos, su-

perfícies irregulares, incolores, poucos grãos amare-

lados, brilhantes; traços de concreções ferruginosas

e ferro-argilosas, hematíticas e goetíticas e poucas

argilosas claras, turmalinas, ilmenita e detritos.

Areia Fina - 99% de quartzo, grãos angulosos, super-

fícies irregulares, incolores, poucos grãos amarela-

dos, brilhantes; 1% de concreções  ferruginosas e fer-

ro-argilosas, hematíticas e goetíticas e de concre-

ções argilosas  claras; traços  de  ilmenita, turmalina,

zircão, mica biotita e detritos.







PERFIL 7

CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO BRUNO ÁLICO A moderado textura mui-

to argilosa fase campo subtropical úmido re-

levo plano.

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO E ESTADO - Estrada Vacaria-Bom Jesus,

a 5 km do entroncamento com a BR-116, lado

direito. Município  de Vacaria,  RS.

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Per-

fil coletado em trincheira, em terço superi-

or de elevação, com declives de 1 a 2% e sob

cobertura de gramíneas.

ALTITUDE - 960 metros.

LITOLOGIA - Basalto.

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produto da decomposição do basalto.

PEDREGOSIDADE - Não pedregoso.

ROCHOSIDADE - Não rochoso.

RELEVO LOCAL - Plano.

RELEVO REGIONAL - Plano e suave ondulado.

EROSÃO - Não aparente.

DRENAGEM - Bem drenado.

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Campo subtropical úmido com pinheiros

(Araucária  angustifolia).

USO ATUAL - Pastagem natural.

CLIMA - Cfbl - Temperado, segundo Köppen.



DESCRIÇÃO  MORFOLÓGICA

A11- 0- 10 cm,  bruno-escuro  (7,5YR 3/2, úmido)  e  bruno-

escuro (9YR 4/3, seco); muito argiloso; fraca a mo-

derada média granular e blocos subangulares; ligeira-

mente  duro, friável, plástico e  muito pegajoso; tran-

sição plana e difusa.

A12 - 10 - 18 cm; bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmido) e bruno-

escuro (9YR 4/3, seco); muito argiloso; fraca peque-

na a média granular e blocos subangulares; ligeira-

mente duro, friável, plástico e muito pegajoso; tran-

sição plana e gradual.

A3 - 18 - 55 cm, bruno (7,5YR 4/3, úmido) e bruno (7,5YR 

5/4; seco); muito argiloso; fraca muito pequena a mé-

dia granular e blocos subangulares; duro, friável,

plástico e muito pegajoso; transição plana e clara.

B1 - 55-63  cm;  bruno-avermelhado (5YR 4/3, úmido) e bru-

no-avermelhado (5YR 4/4, seco) muito argiloso; fra-

ca pequena blocos subangulares; cerosidade muito pou-

ca e fraca principalmente nos poros; superfícies fos-

cas comuns) duro, friável, plástico e muito pegajoso;

transição plana e clara.

B21 - 63 - 86 cm, vermelho-amarelado (4YR 4/5, úmido) e

vermelho-amarelado (5YR 4/6, seco); muito argiloso;

fraca a moderada pequena a média blocos subangulares;



cerosidade muito pouca e fraca principalmente nos po-

ros; superfícies foscas; duro, friável a firme, plás-

tico e pegajoso; transição plana e difusa.

B22 - 86 - 125 cm, vermelho (3YR 4/5, úmido) e vermelho-ama-

relado (4YR 4/6, seco); muito  argiloso; fraca peque-

na a média blocos  subangulares; cerosidade muito pou-

ca e fraca; duro, friável a firme, plástico e pegajo-

so, transição  plana e difusa.

B23 - 125 - 158 cm, vermelho-amarelado (4YR 4/5) úmido) e 

vermelho-amarelado (5YR 4/6, seco); muito argiloso;

fraca pequena a média blocos subangulares; ligeira-

mente duro a duro, friável, plástico e pegajoso; tran-

sição plana e gradual.

B3 - 158 - 175 cm, vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido) e

bruno-forte (7,5YR 5/6, seco), mosqueado pouco, pe-

queno e distinto, bruno-amarelado (9YR 5/6); muito

argiloso; fraca pequena a média blocos subangulares;

ligeiramente  duro a  duro, friável, plástico e pegajo-

so; transição plana e clara.

C - 175 - 190 cm, bruno-forte  (7,5YR 5/6, úmido) e bruno-

forte (8,5YR 5/8, seco), mosqueado  pouco, pequeno e

distinto, bruno-amarelado (9YR 5/6); muito  argiloso;

fraca pequena a média blocos subangulares; ligeira-

mente duro a duro e friável; transição plana e abrup-

ta.



R - 190 cm+, lage de basalto.

RAÍZES - Muitas no A11, A12 e A3, comuns no B1, poucos no B1,

diminuindo gradativamente até o pé da trincheira.

OBSERVAÇÕES  - Trincheira de 190 cm de profundidade.

Perfil descrito e coletado molhado e em dia nublado.

Coleta  de  amostra de rocha (casca) no  piso da trin-

cheira  a 190 cm de profundidade.

Atividade biológica nos horizontes A11; A12 e A3.

Presença de carvão  nos horizontes Al1 e A12.

ANÁLISE MINERALÓGICA

A11 - Cascalho - 98% de material ferruginoso e ferro-argilo-

so e concreções ferruginosas e ferro-argilosas; 1% de

quartzo, grãos angulosos, subangulosos e subarredonda-

dos; 1% de fragmentos de sílica (opala e calcedonia).

Areia Grossa - 58% de quartzo, grãos angulosos e suban-

gulosos; 40% de concreções ferruginosas e ferro-argilo-

sas, material ferruginoso e ferro-argiloso e fragmen-

tos de rocha; 1% de concreções magnetíticas e magneti-

ta; 1% de fragmentos de material silicoso; traços de

carvão  e detritos.

Areia Fina - 78% de quartzo, grãos angulosos e subangu-

losos; 20% de material ferruginoso, ferro-argiloso e

ferro-argilo-manganoso e concreções ferruginosas, fer-



ro-argilosas e ferro-argilo-manganosas; 1% de magneti-

ta, concreções magnetíticas e ilmenita; 1% de carvão

e detritos; traços de turmalina, rutilo e mica.

B22 - Cascalho - 98% de material ferruginoso e ferro-argilo-

so e  concreções  ferruginosas  e  ferro-argilosas; 1%  de

quartzo, grãos  angulosos, subangulosos e subarredonda-

dos; 1% de fragmentos de sílica (opala e calcedonia).

Areia Grossa - 70% de quartzo, grãos angulosos, suban-

gulosos; 28% de concreções ferruginosas e ferro-argilo-

sas, material ferruginoso e ferro-argiloso e fragmen-

tos de rocha; 1% de concreções magnetíticas e magneti-

ta; 1% de fragmentos de opala, calcedonia e geodo.

Areia Fina - 67% de quartzo, grãos angulosos e subangu-

losos; 30% de material ferruginoso, ferro-argiloso e

ferro-argilo-manganoso e concreções ferruginosas, fer-

ro-argilosas e ferro-argilo-manganosas; 2% de material

silicoso; 1% de magnetita, concreções magnetíticas e

ilmenita; traços de zircão.







APÊNDICE III

DIFRATOGRAMAS E TERMOGRAMAS DA FRAÇÃO ARGILA

DOS HORIZONTES "A e B22" DOS PERFIS















































APÊNDICE IV

CORRELAÇÕES NÃO SIGNIFICATIVAS ENTRE CDCE E OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO SOLO
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