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RESUMO 
 

Relações pedogênese, material de origem e mudanças climáticas do 
Quaternário em área de transição floresta-savana em Roraima 

 
A gênese dos Espodossolos na planície hidromórfica amazônica está 

associada à duas hipóteses principais: primeiro à transformação de uma cobertura 
argilosa preexistente, cuja dinâmica lateral a podzolização remontante promoveria a 
dissolução das argilas e deixaria como resíduo o esqueleto quartzoso e segundo, ter 
sua gênese associada com depósitos de sedimentos aluviais e uma podzolização 
hidromórfica com importante adição lateral de carbono orgânico dissolvido. Fora das 
planícies hidromórficas, nas zonas de transição floresta-savana, também há 
ocorrência de Espodossolos, como ocorre em Roraima, estado no extremo norte da 
Amazônia brasileira. O que motivou essa investigação foram questões como: a 
gênese destes solos está associada à transição de uma cobertura argilosa para 
arenosa ou é proveniente de depósitos arenosos aluvionares passados, assim como 
ocorre nas planícies hidromórficas? Outra curiosidade é a ocorrência de um 
horizonte endurecido não cimentado por matéria orgânica nos perfis estudados. A 
área está situada no centro-leste de Roraima, foram estudadas três sequências com 
espodossolos e realizadas as seguintes análises: parâmetros granulométricos, 
datação 14C, análise isotópica (dC13), luminescência opticamente estimulada (LOE) 
e micromorfologia. A matéria orgânica (MO) apresentou idade de 1620 ± 29 AP, o 
resultado calibrado foi de 1538-1381 anos cal AP (95.4%) e a razão isotópica de -
26,66 ± 0,24 ‰., evidenciando o predomínio de plantas de ciclo fotossintético C3. A 
idade desses depósitos foi de 57.300 ± 6.940 anos para a base do Bhm e de 21.100 
± 1.870 anos para o topo. Foi possível ver processos de degradação da MO no topo 
do Bh e avanço do horizonte E, além de processos de pedoturbação, evidenciados 
pela distribuição alinhada de grãos e MO polimórfica nos preenchimentos. Os grãos 
possuem arredondamento subangular, mostrando que houve transporte. O relevo e 
o tempo foram os dois fatores de formação mais atuantes para a conformação atual 
da paisagem na área estudada. A deposição dos sedimentos ocorreu em função de 
fortes ventos no período seco no último máximo glacial, transportando sedimentos 
fluviais da bacia do médio Rio Branco, que por sua vez, foram depositados nas 
áreas de relevo plano e com ocorrência de depressões. Essa agradação é 
pleistocênica e ocorre até o último máximo glacial, que foi o período mais intenso de 
deposição. Após a estabilização dos campos dunares, oscilações climáticas 
sazonais favoreceram o estabelecimento da vegetação e podzolização. Essas 
oscilações também favoreceram a formação do duripã com a deposição de sílica. 
Atualmente está ocorrendo um processo de degradação do horizonte endurecido 
(duripã) em função do rebaixamento do lençol freático nas áreas de topo. 
 
Palavras-chave: Espodossolo; Podzolização; Duripã; Micromorfologia 
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ABSTRACT 
 

Pedogenesis, source material and quaternary climate changes in forest-
savanna transition area in Roraima 

 
The genesis of the Spodosols in the Amazonian hydromorphic plain is 

associated with two main hypotheses: first, the transformation of a preexisting clayey 
layer, whose lateral dynamics and the present podzolization would promote the clay 
dissolution and leave a quartz skeleton as a residue, and the second hypotheses, to 
have its genesis associated of alluvial sediments deposits and a hydromorphic 
podzolization with important lateral addition of dissolved organic carbon. Outside the 
hydromorphic plains, in forest-savanna transition zones, there is also occurrence of 
Spodosols, as occurs in Roraima, state at the extreme north of the Brazilian Amazon. 
The motivation of this investigation were the following questions: is the genesis of 
these soils associated with the transition from a clayey to a sandy soil cover or is it 
from past alluvial sandy deposits, just as it occurs in the hydromorphic plains? 
Another curiosity is the occurrence of a hardened horizon not cemented by organic 
matter in the studied profiles. The area is located in the center-east of Roraima, three 
sequences were studied with Spodossols and the following analyzes were 
performed: granulometric parameters, 14C dating, isotopic analysis (�C13), optically 
stimulated luminescence (OSL) and micromorphology. The organic matter (OM) 
presented an age of 1620 ± 29 (BP), the calibrated result was 1538-1381 years (BP) 
lime (95.4%) and the isotopic ratio of -26.66 ± 0.24 ‰, evidencing the predominance 
of C3 photosynthetic cycle plants. The age of these deposits was 57,300 ± 6,940 
years for the Bhm base and 21,100 ± 1,870 years for the top. It was possible to see 
processes of degradation of OM at the top of Bh and advance of horizon E, in 
addition to pedoturbation processes evidenced by the aligned distribution of grains 
and polymorphic OM in the fills. The grains have subangular rounding, showing that 
there was transportation. Relief and time were the two most influential formation 
factors for the current landscape conformation in the studied area. Sediment 
deposition occurred due to strong winds in the dry period in the last glacial maximum, 
transporting fluvial sediments from the Rio Branco basin, which in turn were 
deposited in areas of flat relief and occurring depressions. This pleistocene 
deposition occurs until the last glacial maximum, which was the most intense 
deposition period. After stabilization of the dune fields, seasonal climatic oscillations 
favored the establishment of vegetation and podzolization. These oscillations also 
favored the formation of the duripan with the deposition of silica. Currently, a process 
of degradation of the hardened horizon (duripan) is occurring due to the lowering of 
the water table in the top areas. 
 
Keywords: Spodosols; Podzolization; Duripan; Micromorphology 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os Espodossolos (EMBRAPA, 2018) ou podzóis (WRB-FAO, 2014) são 

classes de solos distribuídos em grande parte do Brasil, são caracterizados pela 

sucessão de três horizontes, primeiro horizonte A, um horizonte superficial, seguido 

pelo horizonte E eluvial e, por último o horizonte B iluvial, que pode conter, além de 

fases cristalinas, combinações amorfas de ferro e/ou alumínio associadas à matéria 

orgânica (MO) e é classificado em função dos compostos iluviais e também do grau 

de cimentação. Os horizontes espódicos contêm altos teores de MO complexada e 

fornecem informações sobre sua gênese e evolução na paisagem (LUNDSTRÖM et 

al., 2000; CHESWORTH & MACIAS-VASQUEZ, 1985; van BREEMEN & 

BUURMAN, 2002). 

 Os Espodossolos são formados pelo processo dito podzolização, que é 

caracterizado pelo transporte de matéria orgânica dissolvida (MOD) em solução, 

associada ou não a Fe e Al. O transporte, mobilização e imobilização em 

subsuperfície desses componentes ocorre dos horizontes superficiais para os 

horizontes subsuperficiais, originando assim os horizontes espódicos (van 

BREEMEN & BUURMAN, 2002). 

Buurman & Jongmans (2005) destacam que as hipóteses de podzolização 

envolvem três processos, a primeira delas chamada teoria do fulvato, onde ocorre a 

mobilização de complexos orgânico-metálicos não saturados dos horizontes A ou E, 

e após isso precipitam no horizonte B em função da saturação do complexo por 

metais. A segunda é a teoria da proto-imogolita, que envolve o transporte de géis de 

alofana e proto-imogolita, e posteriormente a sua precipitação no horizonte B e 

adsorção. Por último, a teoria do fulvato-bicarbonato, nesta hipótese ocorre a 

formação in situ de imogolita/alofana no horizonte Bs por processos de 

decomposição do ácido carbônico e posterior precipitação de ácidos fúlvicos. 

São muitos os fatores que interferem nas transformações da MO, que por sua 

vez interferem na sua dinâmica. A formação dos Espodossolos está associada à 

diversas feições e tipos de ambientes, com particular influência das condições de 

drenagem do solo (BUURMAN & JONGMANS, 2005), cujas variações determinam 

processos de formação diferenciados e sua velocidade (BUURMAN et al., 2013). 

Estudos que abordam a gênese e a evolução das paisagens relacionados aos 

Espodossolos na Amazônia foram desenvolvidos intensamente no estado do 
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Amazonas, na Bacia do Rio Negro (KLINGE, 1965; BARDY et al., 2011), com uma 

área que recobre mais de 300.000 km2 frequentemente com  transições Latossolo-

Espodossolo ou Argissolo-Espodossolo (LUCAS et al., 1987; FRITSCH et al., 2002). 

Essa transição foi descrita pela primeira vez por trabalhos de Klinge (1965) e depois 

por Lucas et al. (1987), Righi et al. (1990), Mafra et al., (2002), Nascimento et al., 

(2004; 2008) que destacam ainda, que estes solos se encontram em várias unidades 

pedogeomórficas. 

Como descrito por Lucas et al., (1984), Righi et al., (1990) e Dubroeucq et al., 

(1991) a formação destes solos está associada à uma transição de uma cobertura 

argilosa para podzol, que por sua vez  se daria em função da ocorrência da 

acidólise, que degrada a argila em função dos ácidos orgânicos presentes na MOD. 

Tais processos pedogenéticos levariam à transformação de solos mais argilosos 

(como os Latossolos) à uma perda de argila, ligada à acidólise desencadeada pela 

condição de saturação hídrica. Vários autores corroboram esta hipótese com 

estudos desenvolvidos nas zonas tropicais úmidas, com trabalhos na África 

(BRAMMER, 1973; SCHWARTZ, 1987) e América do Sul (KLINGE, 1965; 

VOLKOFF, 1985). 

A gênese desses solos na planície hidromórfica amazônica envolve a 

transformação de uma cobertura argilosa preexistente, cuja dinâmica lateral hídrica 

desencadeia processos de dissolução da argila deixando como resíduo apenas 

material quartzoso. Esta interpretação é corroborada em Dubroeucq et al. (1991), 

Dubroeucq & Volkoff (1998) e Thomas et al., (1999) e Nascimento et al (2004; 2008). 

Além dessa hipótese, a formação destes solos nesta região pode estar 

relacionada ainda, com os depósitos de sedimentos aluviais e adição intensa de 

carbono orgânico dissolvido proveniente da floresta (KLINGE, 1965; SOMBROEK, 

1984). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1. Ocorrência de Espodossolos e horizontes endurecidos em Roraima 

 

 Em Roraima, as áreas mapeadas de Espodossolos se concentram na região 

sul do estado na Bacia do Rio Branco, afluente do Rio Negro, em especial na zona 

do Parque Nacional do Viruá, onde Mendonça et al. (2013 e 2014), destacam que a 

formação destes solos também se associa ao processo de acidólise assim como 

ocorre nas formações da Bacia do Rio Negro. 

Uma outra hipótese para entender a formação e evolução desses solos, seria 

considerar a podzolização a partir de material de origem arenoso e não da 

transformação pedológica de outros solos. A ocorrência de paleodunas arenosas no 

entorno da área de estudo sugere ser essa uma hipótese plausível. Essas 

paleodunas foram mapeadas como fazendo parte da Formação Areias Brancas, com 

distribuição irregular no estado de Roraima. Estes corpos estão sobrepostos às 

unidades de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas (REIS et al., 2002, 

RICKER & HORBE, 2007).  

Um depósito de paleodunas, de ocorrência restrita no nordeste do estado de 

Roraima foi datado pelo método de luminescência opticamente estimulada e indicou 

idades entre 32,6 mil e 7,8 mil anos AP (CARNEIRO FILHO et al., 2002; 2003). Este 

dado geocronológico permite sugerir a presença de corredores de ação eólica, 

durante o último período glacial, com predominância de clima mais seco e sazonal. 

A origem das areias brancas é associada ao intemperismo de rochas cristalinas ou 

de arenitos (CARNEIRO FILHO & ZINCK, 1994). Estas rochas foram intemperizadas 

durante fases paleoclimáticas úmidas (interglaciais) e depois o produto de sua 

decomposição erodido intensamente durante as fases secas (glaciais), formando 

depósitos residuais de quartzo com algum feldspato, os quais foram transportados 

por processos eólicos e atuaram na formação dos depósitos arenosos, que hoje são 

cobertos por campinas e campinaranas (AB’SABER, 1982; IRIONDO & 

LATRUBESSE, 1994; CARNEIRO-FILHO et al., 2002). Trata-se de importante 

registro paleoclimático holocênico-pleistocênico tardio que pode ter tido muita 

influência na pedogênese. 

 Outro ponto de investigação que motiva este trabalho, é a ocorrência de 

horizontes endurecidos (pans ou duripãs) na área de estudo. Os duripãs são 
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horizontes subsuperficiais com cimentação e elevada densidade, também chamados 

de pans (WINTERS & SIMONSON, 1951), e mesmo quando submetidos a 

umedecimento prolongado em água seus fragmentos não se esboroam. Tem sua 

cimentação associada principalmente a ação da sílica iluvial ocorrendo mais 

frequentemente em áreas de clima seco (Soil Survey Staff, 2014). 

Autores também relacionam ciclos de alternância de umidecimento e 

secagem aos processos pedogenéticos associados à formação dos duripãs, que 

favorecem a dissolução e precipitação da sílica e deposição de argila nos poros 

(LITCHFILD e MABUTT, 1962). 

Mesmo sendo a sílica iluvial o principal componente associado a cimentação 

forte ou extremamente forte dos duripãs, outros elementos também vêm sendo 

destacados como tendo papel efetivo na gênese dessa cimentação. Agentes como 

carbonatos de cálcio, óxidos de ferro e alumínio polimerizado também podem 

contribuir para essa cimentação (ANDERSON E WHITE, 1958; STEINHARDT & 

FRANZMEIER, 1979; KARATHANASIS, 1987; ROLIM NETO & SANTOS, 1994; 

FILIZOLA et al., 2001). 

Em estudos no nordeste brasileiro, foi constatado que o Al também tem alto 

poder de cimentação devido suas altas proporções na matriz do solo quando 

comparado com a sílica, o que evidencia a forte relação desse elemento com a 

cimentação desses horizontes (RODRIGUES SILVA & LEPRUN, 1997; ROMERO et 

al., 2003). Também nesta região, Silva et al. (1997) relataram a forte contribuição do 

alumínio na forma de hidroaluminossilicatos como o principal agente de 

endurecimento, porém na maior parte de descrições de duripãs a sílica ainda 

permanece como componente de maior contribuição. 

Duripãs também estão associados à solos arenosos, como os espodossolos, 

e por sua vez tem seu endurecimento associado à complexos de alumínio e matéria 

orgânica, com ou sem ferro associado a estes (MCKEAGUE & WANG, 1980). Outros 

trabalhos também trazem a associação do alumínio com endurecimento desses 

horizontes (ANDERSON e WHITE, 1958; NETTLETON et al., 1968; HALLMARK & 

SMECK, 1979; DUNCAN & FRANZMEIER, 1999). 

Os agentes associados à gênese do duripã e sua forte cimentação ainda são 

muito discutidos, podendo ou não estar associados uns aos outros ou atuarem 

isoladamente, como no caso da sílica iluvial. Diante disso, surge também a 
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motivação para investigar qual o agente ou agentes cimentantes relacionados ao 

endurecimento dos horizontes duripãs nesta sequência de Espodossolos. 

  A conformação da paisagem atual de Roraima é muito diversa e peculiar 

dentro do território brasileiro e é neste contexto que o trabalho foi desenvolvido, em 

um ecótono savana-floresta. A diversidade geomorfológica de Roraima varia desde 

terrenos muitos baixos e planos (sul do Estado) até relevos muito movimentados que 

ocorrem no norte e nordeste do Estado (COSTA et al., 1996).  

Todas essas feições do relevo em conjunto com os demais fatores de 

formação, contribuiu para dar origem a um mosaico complexo de solos, dentre eles 

os Espodossolos, que apesar de se concentrarem na região sul do Estado, também 

ocorrem como manchas isoladas no centro-leste e nordeste de Roraima, em áreas 

grandes e contínuas com vegetação de Campinarana. A gênese dos Espodossolos 

da zona de transição floresta-savana de Roraima ainda não está bem esclarecida, 

podendo estar associada à transição de uma cobertura mais argilosa para 

Espodossolo ou à depósitos arenosos aluvionares ou eólicos e posterior início da 

podzolização. 

Diante dessa geodiversidade e ausência de estudos aprofundados que 

elucidem de fato a gênese dos Espodossolos em Roraima, é necessário estabelecer 

uma cronologia da sequência de eventos que vão desde a deposição do material 

arenoso (material de origem), instalação da podzolização, formação de horizontes 

cimentados até a degradação dos horizontes espódicos em função de oscilações 

climáticas, e dessa maneira compreender os fatores que determinaram a evolução 

da paisagem. 

 

2.2. Mudanças climáticas no último máximo glacial e suas influências na 
formação dos campos de dunas em Roraima 

 

O Último Máximo Glacial (UMG) foi marcado por importantes mudanças na 

paisagem devido ao resfriamento da temperatura nas altas latitudes. Nas áreas 

tropicais esse período tem sido associado à aridez maior relativa quando comprado 

à situação climática atual (VAN DER HAMMEN, 1974). O último glacial foi ainda 

dividido em Glacial Inferior (90.000 a ~75.000 anos AP) e Pleniglacial (~75.000 a 

~13.000 AP). O Pleniglacial por sua vez também foi subdivido, sendo Pleniglacial 

Inferior (~75.000 a ~60.000 AP), Pleniglacial Médio (~60.000 a ~28.000 AP) e 
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Pleniglacial Superior (~28.000 a ~13.000 AP) (LIMA-RIBEIRO, 2006), dessa maneira 

a deposição desses sedimentos iniciou no Pleniglacial Médio para as idades mais 

antigas (57 e 43 anos AP) e se estenderam até o Pleniglacial Superior (21 e 13 anos 

AP), que enquadraram esses últimos registros de deposição dentro do último 

máximo glacial (UMG ~23.000 a ~18.000 anos). 

Estudos em campos de dunas em Roraima realizados por Zular (2016) 

confirmam essas evidências de deposições dunares nesta região do médio Rio 

Branco; o autor destaca que esses campos de dunas tiveram suas máximas taxas 

de acumulação no último máximo glacial por volta de 23 mil anos AP e persistiu até 

cerca de 1 mil anos AP, e esse mesmo autor diz que a deposições com idades mais 

antigas indicam o início da deposição e as mais recentes indicam fases de 

estabilização dunar. 

Os campos de dunas eólicas, sejam elas formadas com aporte de sedimentos 

associados ao intemperismo de rochas ou sedimentos fluviais, sendo estes últimos a 

fonte que se enquadra com os dados deste trabalho, também podem ser o material 

de origem para a formação desses Espodossolos. No extremo norte da Amazônia 

brasileira, estado de Roraima, autores relatam a ocorrência de paleodunas arenosas 

com distribuição irregular nesta região durante o último período glacial (REIS et al., 

2002, RICKER & HORBE, 2007), sugerindo a presença  de corredores de ação 

eólica com predominância de clima mais seco e sazonal, formando depósitos de 

material arenoso, que hoje são cobertos por campinas e campinaranas (CARNEIRO 

FILHO et al., 2003; AB’SABER, 1982; IRIONDO & LATRUBESSE, 1994; 

CARNEIRO-FILHO et al., 2002). Trata-se de importante registro paleoclimático 

holocênico-pleistocênico tardio que pode ter tido muita influência na pedogênese 

desses solos. 

Registros regionais de Deplazes et al., (2013) e Perterson et al., (2000) 

corroboram as idades de agradação e estabilização encontradas neste trabalho, 

visto que pontuam períodos sazonais mais secos com ocorrência de eventos 

abruptos de maior precipitação entre o último máximo glacial (UMG) e o início do 

Holoceno, com ocorrência de um período muito mais seco durante o H1.  

Essa alternância de períodos secos e úmidos foi importantíssima na formação 

dos campos dunares nesta região, visto que os períodos úmidos foram essenciais 

para suprir sedimentos arenosos ao Rio Branco, os quais estariam disponíveis para 

transporte eólico na fase seca subsequente, com presença de ventos mais fortes 
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(ZULAR, 2016) e a estabilização desses campos de dunas  foi beneficiada pela 

ocorrência de ventos reduzidos e pluviosidade mais intensa, iniciada por volta de 

17.000 anos atrás com o evento H1 e persistente durante todo o Holoceno (ZULAR, 

2016). 

Depósitos de origem eólica com orientação NE-SW também foram relatados 

na bacia sedimentar de Boa Vista, norte da Amazônia, nas proximidades da área 

onde foi desenvolvido este estudo (CARNEIRO FILHO & ZINCK,1994; 

LATRUBESSE & NELSON, 2001). 

Teeuw e Rhodes (2004) também efeturam datações LOE em outro campo de 

dunas a norte da cidade de Boa Vista - Roraima, e constaram período de atividade 

eólica de 15.100 até 1.320 anos AP. 

Trabalhos de Servant et al. (1993), Latrubesse e Ramonell (1994), Carneiro 

Filho et al. (2002), Bush et al. (2002), Bush & Silman (2004) e Teeuw & Rhodes 

(2004) apontam para o deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

durante o Pleistoceno Tardio e Holoceno, evento que teria tido, grande influência 

sobre o clima nesse intervalo de tempo e em trabalho mais recente confirmado por 

Zular (2016). 

De acordo com SCHOBBENHAUS et al. (2004) 27,20% da Amazônia 

Brasileira é constituída por terrenos quaternários correspondentes, em grande parte, 

às chamadas terras baixas amazônicas como mostra o mapa na Figura 1. Porém a 

maioria é constituída por depósitos originados de processos fluviais como descrito 

por Riker & Horbe (2007), e, secundariamente, coluviais e eólicos (LATRUBESSE, 

2003), sendo estes últimos os descritos neste trabalho. 
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Figura 1: Distribuição de depósitos quaternários na Amazônia Legal brasileira, 

destacados em escala de cinza e pontuação vermelha da área de estudo deste 

trabalho. Fonte: SCHOBBENHAUS et al. (2004). 

 

2.3. Parâmetros granulométricos – base para entendimento do material de 
origem 
 

O diâmetro médio das areias é representado pela média, que fornece a 

tendência central do tamanho médio dos grãos de areia, ou seja, a classe 

granulométrica mais frequente, que por sua vez fornece dados sobre a energia 

cinética média do agente de deposição (FOLK & WARD, 1957). 

Segundo classificação de Wentworth (1922) citada por Folk & Ward (1957), 

na escala Phi, as areias podem ser classificadas como: 0,0 a -1,0 - areia muito 

grossa; 1,0 a 0,0 - areia grossa; 2,0 a 1,0 - areia média; 3,0 a 2,0 - areia fina; 4,0 a 

3,0 - areia muito fina. 
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O grau de seleção das areias é um parâmetro mensurado pelo desvio padrão, 

que por sua vez, é uma medida de dispersão e representa o grau de seleção dos 

grãos de areia, definindo o nível de espalhamento dos dados em torno da média 

(FOLK & WARD, 1957), traduz a constância ou irregularidade dos níveis 

energéticos, dando elementos para inferir as condições de transporte e deposição.  
Os dados obtidos com esse parâmetro são classificados de acordo com uma 

escala qualitativa sugerida por Folk & Ward (1957), onde: sI menor que 0,35 – muito 

bem selecionado; 0,35 a 0,50 – bem selecionado; 0,50 a 1,00 – moderadamente 

selecionado; 1,00 a 2,00 – mal selecionado; 2,00 a 4,00 – muito mal selecionado e sI 

maior que 4,00 – extremamente mal selecionado. 

E por fim, o grau de assimetria das areias, que é o parâmetro que reflete a 

assimetria de uma distribuição granulométrica e traduz o grau de desvio das frações 

arenosas em relação à média, ou seja, indica a predominância da fração fina ou 

grossa em relação à porção central (FOLK & WARD, 1957). Um valor positivo para 

assimetria indica um excesso de partículas finas, em contraste, uma assimetria 

negativa significa um excesso de partículas mais grossas, já as curvas simétricas, 

ocorrem quando os sedimentos são constituídos por material fino e grosso em 

proporções iguais ou semelhantes (SUGUIO, 1973). 
A assimetria é o parâmetro granulométrico que melhor caracteriza o 

ambiente, principalmente quanto ao nível energético do mesmo (MABESOONE, 

1968) e Folk & Ward (1957), sugerem uma escala qualitativa para a descrição do 

grau de assimetria dos sedimentos, onde: SkI entre -1,00 a -0,30 = assimetria muito 

negativa; -0,30 a -0,10 = assimetria negativa; -0,10 a +0,10 = aproximadamente 

simétrica; +0,10 a +0,30 = assimetria positiva e; +0,30 a +1,00 = assimetria muito 

positiva. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo foi realizado no estado de Roraima, extremo norte da Amazônia 

brasileira, em uma área localizada na porção centro-leste do Estado como mostra a 

Figura 2. 

 

 

Figura 2: Mapa de localização do município com indicação da área de coleta e 

imagens do Google Earth das três sequências de solos estudadas. 

 

O clima da região é tropical do tipo Aw (conforme classificação de Köppen), 

com temperatura média anual de 24oC, sendo modulado pelo deslocamento sazonal 

da Zona de Convergência Intertropical (ITCZ) e fortemente afetado pelos fenômenos 

El Niño e La Niña (LATRUBESSE & RAMONELL, 1994). 
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Possui estação seca e chuvosa bem definidas, com precipitação média anual 

de 1500 mm, concentrada entre os meses de maio e julho. A vegetação é 

caracterizada por um sistema de transição entre floresta-savana, tipicamente 

composta por campinas e campinaranas como mostra a Figura 3 (CPRM, 2014), 

regulada por sistemas deposicionais arenosos, que exercem forte controle na 

distribuição da vegetação atual no norte da Amazônia (ZANI et al., 2012; CREMON 

et al., 2014; CORDEIRO & ROSSETTI, 2015). 

 

Figura 3: Fotos da área de estudo com presença de morros do embasamento, 

depressões, áreas graminoides e arbustos de porte médio com bromélias. 

 

A área está situada no segmento do médio rio Branco, que ocorre sobre 

rochas pré-cambrianas do Escudo das Guianas e assenta-se no grande domínio 

estrutural da Guiana Central. Sendo caracterizada pela ocorrência de areias eólicas 

formadas no Pleistoceno Tardio-Holoceno (CARNEIRO-FILHO et al., 2002) e 

depósitos predominantemente arenosos (ZANI & ROSSETTI, 2012; ROSSETTI et 

al., 2012; ROSSETTI et al., 2014 ab). 
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Este local de estudo está inserido na Suíte Intrusiva do Rio Urubu do 

Orosiano, se enquadra na Província Tapajós-Parima (SANTOS et al., 2000), 

caracterizada por complexos granito-gnaisse-migmáticos e granulíticos (CPRM, 

2000) com pequenos morros do embasamento. O relevo é representado por 

superfícies aplainadas retocadas ou degradadas e depressões fechadas com 

vegetação graminoide. O rio Quitauaú é o principal canal de drenagem da área, 

sendo ligado à Bacia do Rio Branco em uma distância de 10 km. 

 Foram escolhidas três topossequências de solos (Figuras 4, 5 e 6) em função 

do relevo local e geologia. Uma sequência (S1) foi alocada desde o sopé de uma 

colina sobre embasamento cristalino até a drenagem local que se dá por um afluente 

do rio Quitauaú. As outras sequências (S2 e S3) foram alocadas em colinas amplas 

e baixas, situadas sobre materiais essencialmente arenosos, no topo das colinas 

inclusive. Em cada uma das sequências foram abertas 4 trincheiras que seguiam da 

parte alta para áreas rebaixadas. A escolha dos locais de abertura das trincheiras foi 

feita após tradagens sistemáticas procurando definir perfis representativos e as 

transições laterais entre os solos. A descrição morfológica dos horizontes foi feita de 

acordo com Santos et al., (2013). 

Em todas as amostras de horizontes foram feitas análises químicas e 

granulométricas de rotina para fins de classificação. Para as análises 

granulométricas foi seguida metodologia proposta pela EMBRAPA (2011), onde a 

fração argila foi determinada pelo método do densímetro, a fração areia total por 

tamisação e o silte pela diferença. 

Para as análises de distribuição granulométrica, a fração areia de todos os 

perfis de solo foi separada em doze frações, sendo correspondente as seguintes 

malhas de peneiras:  2,0 mm, 1,4 mm, 1,0 mm, 0,71 mm, 0,5 mm, 0,35 mm, 0,25 

mm, 0,18 mm, 0,125 mm, 0,09 mm, 0,063mm e 0,038 mm. As amostras foram 

separadas em agitador elétrico, com agitação em velocidade constante durante 10 

(dez) minutos. As porções retidas em cada uma das peneiras foram pesadas 

separadamente, e a massa em gramas foi utilizada para os cálculos estatísticos. 

O diâmetro médio, desvio padrão e assimetria foram usados para avaliar a 

distribuição, grau de seleção e possível indicação do ambiente de deposição, esses 

parâmetros seguiram os padrões gráficos de Folk & Ward (1957), todos expressos 

na escala Phi. A estatística granulométrica foi obtida através do método dos 

momentos e os dados foram tabulados e analisados no programa GRADISTAT 



 22 

(BLOTT, 2000) e classificados de acordo parâmetros pospostos por Folk (1966), 

também na escala Phi. 

Para distinguir os grãos de quartzo das três sequências foi realizada a análise 

microscópica, por observação morfológica em escala micrométrica feita em lâminas 

delgadas que foram observadas em microscópio petrográfico (CASTRO et al., 2003). 

Esta técnica foi utilizada com o objetivo de analisar a forma dos grãos de quartzo 

quanto ao seu grau de arredondamento e de esfericidade, possibilitando fazer 

inferências sobre o tipo de transporte e fonte do material de origem. 

Para esta análise foram coletadas amostras indeformadas na transição entre 

horizontes, nos horizontes espódicos e endurecidos e nos locais com feições de 

interesse ao longo do perfil. Na coleta dos monólitos foram utilizadas caixas de papel 

carta (10 x 7 x 5 cm), envoltas com filme plástico no campo. 

Os monólitos, dentro das caixas de papel foram descobertos e secos ao ar 

durante 20 dias e, após isso, em estufa a 35º C por dois dias. Seguidamente à esse 

processo, foram impregnados com resina poliéster, diluída com monômero de 

estireno, mais catalisador e corante orgânico, que foi o pigmento UV fluorescente 

(UVITEX), conforme sugestões Castro et al. (2003).  

A cura destes monólitos foi feita em ambiente ventilado, e após a secagem 

foram confeccionadas lâminas delgadas, as quais foram descritas segundo Bullock 

et al. (1985) em microscópio petrográfico, com enfoque em detalhes como as formas 

de MO (monomórfica, polimórfica) (BUURMAN & JONGMANS, 2005) com suas  

feições e distribuição, porosidade e feições de degradação/agradação dos 

horizontes espódicos e o horizonte endurecido abaixo inserido; feições ligadas à  

atividade biológica também foram descritas. 

A análise micromorfológica também foi utilizada com o objetivo de 

compreender a dinâmica pedogenética dos perfis amostrados, possibilitando fazer 

importantes deduções a respeito dos processos pedológicos envolvidos na gênese 

destes solos com enfoque em detalhes como as formas de MO (monomórfica, 

polimórfica) (BUURMAN & JONGMANS, 2005), feições e distribuição de materiais, 

porosidade e feições de degradação/agradação dos horizontes espódicos e do 

horizonte endurecido, bem como feições ligadas à  atividade biológica.  

Especificamente para as lâminas dos horizontes endurecidos foi feita a 

análise com MEV-EDS para investigar com detalhe os agentes cimentantes e 

determinar o mapa microquímico qualitativo dos elementos Si, Al e Fe e ainda, foram 
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feitos testes de imersão em água, solução ácida e alcalina com HCl 1N, 3N e 6N e 

NaOH 1M e 4M, utilizando-se fragmentos com 50 g de massa dos materiais 

cimentados (Soil Survey Staff, 2014) para inferir o agente cimentante. 

Datações dos grãos de quartzo foram realizadas por meio da Luminescência 

Opticamente Estimulada (OSL) (WALLINGA et al., 2000; WINTLE & MURRAY, 

2006) no laboratório Datação, Comércio e Prestação de Serviços LTDA. Esta análise 

foi feita em todas as sequências de solos com o objetivo de estabelecer as idades 

de deposições dos sedimentos arenosos e, auxiliar na discussão sobre a origem do 

material arenoso e se este estaria associado à deposições quaternárias. O protocolo 

utilizado para determinação de radiação foi o SAR (Single-Aliquot Rerenerative-

Dose) aplicada a cinco alíquotas de grãos de quartzo.  

Em dois perfis de Espodossolos, no horizonte Bh, além das análises descritas 

acima, também foram aplicadas as técnicas dos isótopos estáveis (13C) para 

entender a origem da MO em função do tipo de vegetação e a datação através de 

14C, que possibilitou inferir uma sequência cronológica dos eventos que ocorreram 

na área de estudo. Para estas análises foram utilizadas amostras da fração humina 

por ser a fração orgânica mais estável da MOS e também, por melhor representar a 

idade do solo (BALESDENT, 1987; BECKER-HEIDMANN et al., 1988; PESSENDA 

et al., 2001). 

A calibração dos resultados de 14C foi realizada utilizando o software Oxcal 

(RAMSEY, 2009) e foi utilizada a curva de calibração para amostras do hemisfério 

Sul, denominada Shcal13 (HOGG et al, 2013). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As três sequências tiveram os perfis classificados segundo o SiBCS (2013) e 

para facilitar a discussão no decorrer do trabalho receberam siglas de acordo com 

as Figuras 4, 5 e 6 que seguem abaixo. 
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Figura 4: Primeira sequência de solos, começando com o S1P1 no início do sopé de uma colina íngrime, caracterizado por solos mais argilosos. O S1P2  está à 
jusante de S1P3 na transição de um ambiente bem drenado para mal drenado, apresentando plintitas e no final, os Espodossolos mal drenados.  
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Figura 5: Segunda sequência estudada, composta apenas por Espodossolos. Os perfis se diferenciam pelo ambiente de drenagem. No topo estão os perfis bem drenados, com o 

Bh em forma de “línguas” e no final da sequência e o Bhm hidromórfico seguido de uma deposição alternada de areia e MO na turfeira. 
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Figura 6: A terceira sequência é composta por Espodossolos que também apresentam o Bh em forma de línguas e está em uma condição de boa drenagem, no 

final encontramos os perfis mal drenados em contato direto com o lençol freático. 
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Figura 7: desenho esquemático da sequência 1, com a distância em metros, elevação e descrição lateral dos horizontes. 
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Figura 8: desenho esquemático da sequência 2, com a distância em metros, elevação e descrição lateral dos horizontes. 
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Figura 9: desenho esquemático da sequência 3, com a distância em metros, elevação e descrição lateral dos horizontes. 
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A sequência S1 iniciou com duas classes formadas a partir de materiais 

lateríticos ou petroplínticos o que permitiu comparar os grãos de quartzo destes 

solos com os dos Espodossolos, possibilitando fazer inferências sobre a fonte do 

material de origem de cada classe. A sequência S2 foi composta por três perfis de 

Espodossolos, sendo finalizada em uma turfeira que, pelo conjunto de seus 

atributos, não possibilitou sua inclusão na classe dos Organossolos, como deduzido 

previamente no campo, dessa maneira a parte mais baixa da S2 é formada por um 

local de deposição em camadas alternadas  ora orgânicas, ora arenosas; Já a S3 

também foi composta por quatro perfis de Espodossolos. 

A morfologia dos perfis de Espodossolos que foram estudados varia de 

acordo com uma sequência topográfica e, consequentemente, com variações de 

drenagem. Os bem drenados estão nas porções mais elevadas da paisagem e os 

mal drenados nas porções mais baixas. A drenagem nesses perfis, tem papel 

fundamental na dinâmica da matéria orgânica (acumulação/degradação), que por 

sua vez, afeta significativamente a morfologia destes. 

Os Espodossolos mal drenados passam grande parte do ano saturados com 

água e possuem predominantemente matéria orgânica derivada do carbono 

orgânico dissolvido, já nos bem drenados há predominância de matéria orgânica 

proveniente de fontes in situ, como raízes, e o carbono orgânico dissolvido é 

caracterizado por uma fonte local em virtude do movimento vertical de percolação da 

água no perfil; Essa dinâmica é distinta dos mal drenados, visto que o carbono 

orgânico dissolvido se movimenta lateralmente e há uma maior mistura da matéria 

orgânica em função da hidrologia horizontal proporcionada pela presença e 

oscilação do lençol freático (BUURMAN & JONGMANS, 2005). 

A hidrologia é, portanto, responsável pela dinâmica da matéria orgânica, que 

por sua vez, condiciona as feições dos perfis, inferindo à estes diferenças 

morfológicas em função da complexação e transporte do carbono orgânico 

dissolvido e suas ligações com compostos de Al e Fe (ANDERSON et al., 1982). 

Buurman et al., (2013) destacam que na formação e evolução do solo as 

condições de drenagem não são estáticas e com o tempo podem mudar e, perfis 

mal drenados podem tornar-se gradativamente bem drenados, tendo um efeito direto 

na degradação do B espódico. 

Jankowski (2014) e Lopes-Mazzetto et al., (2018) destacam ainda que, as 

condições de drenagem estão diretamente ligadas às condições topográficas locais, 
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podendo dessa maneira, em um curto percurso haver uma variação lateral e vertical 

na dinâmica da matéria orgânica, influenciando as características morfológicas e 

evolutivas dos perfis, como pode ser visto nas três sequências estudadas, que 

tiveram sua evolução influenciada pela abaixamento do nível de base e mudança na 

dinâmica da água no perfil. 

Os resultados e suas respectivas discussões foram divididos pontualmente de 

acordo com a sequência de perguntas que motivaram este estudo, começando pelo 

entendimento da deposição do material de origem, suas características e idade, 

seguidos pelo desenvolvimento do horizonte endurecido e estabelecimento da 

podzolização. 

 

4.1. Material de origem dos espodossolos 

4.1.1. Parâmetros granulométricos 

Para a área estudada, a média dos grãos de areia de todos os perfis da 

sequência S1 apresentam padrões de distribuição todos maiores que 2 f, se 

enquadrando na classe de areia fina ou muito fina, os valores médios sempre são 

maiores em superfície e diminuem para próximo de 2 f com o aumento da 

profundidade (Figura 10).  

Essa tendência é comum para quase todas as classes de solos, onde apenas 

os dois perfis de Espodossolos, que compõe a parte final da sequência, 

apresentaram valores médios maiores com relação à escala Phi, valores estes que 

vão de 3,66 f a 4,62 f (areia muito fina), com uma diminuição também em 

profundidade, ou seja, na superfície de todos os perfis há uma concentração maior 

de grãos de areia mais finos que tende a aumentar de granulometria levemente em 

profundidade, mesmo sem sair da faixa que os enquadra na classe de areia muito 

fina, como pode ser visto nos gráficos abaixo. 
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Figura 10: Distribuição do diâmetro médio das areias em todos os perfis da sequência 1, 

mostrando que os perfis do topo se enquadram na classe de areia fina, enquanto os 

Espodossolos na classe de areia muito fina, com valores expressos na escala PHI. 

 

As sequências S2 e S3, ambas compostas no seu início por perfis de 

Espodossolos, apresentam uma tendência central de granulometria que se enquadra 

na classe de areia muito fina, os valores médios de todos os perfis vão de uma faixa 

entre 3,5 f a 4,5 f. Nestas duas sequências também há uma concentração de grãos 

de granulometria menor nos horizontes superficiais e uma leve tendência de 

aumento desses valores com o aumento da profundidade, como mostram as figuras 

abaixo, mas sem sair da faixa de areia muito fina. 

Quanto a esse padrão de distribuição de grãos mais finos em superfície, 

McLaren (1981) destaca que os processos de transporte têm maior probabilidade de 

moverem grãos finos em relação aos grãos grossos e também, há uma grande 

possibilidade de que grãos grossos sejam depositados antes dos grãos finos durante 

o transporte. 
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Figura 11: Distribuição do diâmetro médio das areias na sequência 2, mostrando que os perfis de 

Espodossolos se enquadram na classe de areia muito fina e esta, tende a diminuir mais ainda em 

profundidade, com valores expressos na escala PHI. 

 

Figura 12: Distribuição do diâmetro médio das areias na sequência 3 mostrando que as 

areias dos Espodossolos também se enquadram na classe de areia fina, diminuindo levemente em 

profundidade, com valores expressos na escala PHI. 

 

Os padrões de distribuição do diâmetro médio das areias mostram uma 

divisão entre dois grandes grupos, os perfis compostos por areia fina e os 
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compostos por areia muito fina. Os primeiros estão nos pontos mais elevados da 

sequência, enquanto os segundos estão nos pontos mais baixos. Nos Espodossolos 

presentes nas três sequências há predominância de areia muito fina, evidenciando 

uma característica de baixa intensidade energética do agente de transporte e um 

ambiente deposicional com baixa hidrodinâmica. Os sedimentos vão se tornando 

sucessivamente mais finos ao longo do trajeto de transporte (PETTIJOHN et al., 

1972), e consequentemente é necessário empregar menos energia no deslocamento 

de sedimentos mais finos quando comparados aos mais grossos. 

A abrasão também torna as partículas sedimentares mais finas e o transporte 

seletivo em função da energia do agente de transporte causa o afinamento ou 

engrossamento dos sedimentos (GAO & COLLINS, 1994). 

Os valores entre 3,5 f a 4,5 f são predominantes para as classes de 

Espodossolos e turfa. Segundo Ponçano (1986), pode-se supor que intervalos de +2 

f a +4 f corresponda do ponto de vista dinâmico, à uma oscilação entre transporte 

por arraste e suspensão, em concordância também com Visher (1969), ou seja, 

pode-se dizer que essas partículas tenham sido arrastadas por agentes aluviais em 

dado momento em que havia mais energia no sistema e, posteriormente, partículas 

mais finas tenham sido transportadas por suspensão e depositadas por um agente 

eólico. 

A sequência S1 apresenta dois padrões de grau de seleção que mudam de 

acordo com o a altitude dos perfis e avanço da sequência no sentido dos 

Espodossolos. Os perfis S1P1 (Latossolo) e S2P2 (Plintossolo) possuem valores 

entre 1,00 e 2,00, que enquadram a distribuição dos grãos de areia dentro da classe 

de mal selecionados. 

Indo para a direção de menor altitude na sequência, que são os dois perfis de 

Espodossolos, os valores de DV não se enquadram na classe de material mal 

selecionado, mas sim na faixa de material muito mal selecionado. Essa classificação 

de muito mal selecionado tem um limite mínimo de 2 f na escala de Folk e Ward 

(1957), e todos os valores obtidos ultrapassam esse limite. Os dois perfis de 

Espodossolos apresentam valores de DV maiores em superfície que tendem à uma 

leve ou gradual redução em profundidade. 
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   Figura 13: Grau de seleção das areias na sequência 1 (S1), mostrando que no inicio da sequência 

as areias são mal selecionadas para o perfil de Latossolo e Plintossolo. Já para os Espodossolos, no 

final da sequência, são extremamente mal selecionadas, com valores expressos na escala PHI. 

Figura 14: Grau de seleção das areias na sequência 2 (S2), mostrando que todos os perfis tiveram 

sedimentos muito mal selecionados neste ambiente, com valores expressos na escala PHI. 

 

 Os resultados da sequência S2 e S3 foram similares quanto ao grau de 

seleção, ambas sequências com predominância de perfis de Espodossolos 

apresentaram valores de DV que se enquadraram na faixa de material muito mal 
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selecionado, essa faixa vai de 2 a 4 f. Houve também uma tendência de valores DV 

maiores em superfície que reduziam levemente em profundidade, porém essa não 

foi uma regra comum para todos os perfis, pois alguns apresentaram valores 

irregulares que ora aumentaram ora diminuíram, sem uma tendência regular em 

profundidade, que foi o caso dos perfis S2P2 e S3P1. 

Para esses dois perfis em destaque, o S2P2 e S3P1, houve a ocorrência de 

três horizontes que ultrapassaram o limite de 4 f, se enquadrando na classe de 

material extremamente mal selecionado. Os valores desses horizontes mesmo 

estando no limite das faixas de classificação evidenciam a irregularidade de 

distribuição do material arenoso, como mostram os gráficos abaixo. 

 

 

Figura 15: Grau de seleção das areias na sequência 3 (S3), mostrando que todos os perfis tiveram 

sedimentos muito mal selecionados neste ambiente com valores expressos na escala PHI. 

 

A má seleção dos grãos de areia também confirma a irregularidade e baixa 

intensidade dos níveis energéticos de transporte e deposição, pois o selecionamento 

das partículas ocorre de acordo com seus tamanhos, massa e forma, e para que 

ocorra uma seleção de grupos de acordo com esses critérios é necessário energia 
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intensa no ambiente de transporte, permitindo assim, uma separação das partículas 

segundo esses critérios. 

Isso corrobora com afirmações de Hails & Hoyt (1969) e Pereira et al. (2008), 

onde os autores destacam que sedimentos bem selecionados podem ser associados 

com ambientes de alta energia, pois a dinâmica local é capaz de agrupar os grãos 

segundo diâmetro médio, enquanto que sedimentos mal selecionados geralmente 

indicam ambientes de baixa energia pela ineficácia dos agentes em distribuir os 

grãos segundo seu tamanho médio. Ambientes com grãos mal selecionados ou 

extremante mal selecionados indicam a atuação de processos de sedimentação 

distintos e com influência de diversos fatores, tais como maior ou menor vazão dos 

cursos de água em épocas distintas do ano (VIEIRA et al., 2008; CRONAN, 1972). 

As sequências estudadas de Espodossolos, apontam para um ambiente de 

deposição com níveis energéticos de menor hidrodinâmica, pois ambientes expostos 

à maior energia, não permitem a deposição de partículas finas em suspensão, desta 

maneira, esses pacotes de sedimentos de diferentes granulometrias em suspensão 

são transportados pelos ventos para áreas com menor hidrodinâmica, o que 

aumenta o desvio padrão dessas áreas (VIEIRA et al., 2008) como ocorre nas áreas 

estudadas. 

Para a sequência S1, todos os perfis se enquadraram na faixa que variou de -

0,10 a +0,10 Sk1, sendo classificados na escala proposta por Folk e Ward (1957) 

como sedimentos aproximadamente simétricos. 
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 Figura 16: Assimetria das areias na sequência 1 (S1) mostrando valores aproximadamente 

simétricos para todos os perfis, com valores expressos na escala PHI. 

 

 

Na sequência S2 houve uma diferença para um dos perfis. O perfil P2 

apresentou assimetria positiva com valores Sk1 entre +0,10 e +0,30, ou seja, uma 

tendência assimétrica no sentido dos materiais mais finos.  

Figura 17: Assimetria das areias na sequência 2 (S2), com valores aproximadamente simétricos para 

quase todos os perfis, com apenas uma leve assimetria positiva para o P2, com valores expressos na 
escala PHI. 
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Os demais perfis, P1, P3 e P4, apresentaram valores aproximadamente 

simétricos, como mostram os gráficos abaixo. 

Quanto à sequência S3, apenas o perfil P4 apresentou valores de Sk 

aproximadamente simétricos, os demais perfis, P1, P2 e P3 apresentaram assimetria 

positiva, ou seja, uma tendência assimétrica no sentido dos materiais finos, e de 

acordo com Gao & Collins (1992), em muitos casos, os sedimentos na direção do 

transporte podem se tornar mais finos. 

 

Figura 18: Assimetria das areias na sequência 3 (S3) mostrando valores com assimetria positiva para 

quase todos os perfis e, apenas o P4 possui valores aproximadamente simétricos, com valores 

expressos na escala PHI. 

 

Quanto à assimetria, as sequências estudadas apresentaram valores que 

variaram de aproximadamente simétricos à valores de assimetria positiva. Isso 

indica que pode ter ocorrido momentos distintos quanto à intensidade energética no 

ambiente deposicional, ora depositando sedimentos mais grossos ora mais finos, 

caracterizando um ambiente quase simétrico em alguns pontos das sequências 

estudadas. Essa tendência se modifica para um ambiente de assimetria positiva, 

indicando a predominância de grãos finos nas áreas mais baixas/deprimidas da 

paisagem. 
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Segundo Duane (1964) o sinal positivo indica ambiente de deposição ou 

acúmulo de sedimentos, bem como dunas de deposição eólica. No caso da área 

estudada há predominância de grãos finos, os demais perfis evidenciam diferentes 

momentos por serem aproximadamente simétricos. Essas informações possibilitam 

inferir que estes sedimentos são de origem fluvial e que foram transportados em um 

momento mais seco pelo vento. 

Como dito acima, a assimetria é o parâmetro que melhor diferencia o 

ambiente, Hails (1967) estudando ilhas, praias, dunas e planícies fluviais afirma que 

a assimetria é o parâmetro que permite separar esses diversos ambientes, visto que 

apenas os dados de diâmetro médio e morfologia por si só não poderiam dar um 

resultado acurado (CHAPPELL, 1967; HAILS & HOYT, 1969). 

 Analisando os parâmetros granulométricos em conjunto, os dados apontam 

que as areias que compõem os perfis de Espodossolos estão na classe de areia 

muito fina e extremamente mal selecionadas com assimetria positiva ou 

aproximadamente simétricas em sua maioria, esses dados por sua vez, possibilitam 

inferir um ambiente deposicional onde havia baixa energia, o que é fortalecido pela 

conformação do relevo local, com presença de depressões. A deposição 

possivelmente ocorreu em fases distintas, primeiramente com deposição do material 

mais grosso e posteriormente mais fino, de acordo com os gráficos. Como os grãos 

são extremamente mal selecionados, sua origem pode ser associada com uma fonte 

fluvial nas proximidades em um período de maior aridez, e seguido à isso, esse 

material do leito do rio foi transportado pelos ventos para áreas deprimidas com 

vegetação graminosa sucessivamente estabelecido. 
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4.1.2. Micromorfologia 
 
 As lâminas do perfil S1P2 mostraram grãos de quartzo mal selecionados, 

angulares e, subangulares em menor proporção, com presença de matéria orgânica 

pelicular. Esta lâmina mostra uma maior angulosidade dos grãos de quartzo no início 

da sequência. 

 

Figura 19: Fotomicrografia do PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico que 

compõe a sequência 1, mostrando o detalhe da angulosidade dos grãos sendo 

comparado com uma fotomicrografia de Espodossolo, onde os grãos são mais 

arredondados. 

Nas lâminas das duas sequências seguintes, S2 e S3, compostas por 

Espodossolos e turfa, foi possível notar uma diferença quanto aos grãos de quartzo 

do Plintossolo, visto que estes últimos são angulosos. As figuras seguintes mostram 

um material mal selecionado, com tamanhos variados e discrepantes na mesma 
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lâmina, porém com um arredondamento definido dos grãos, sendo classificados 

como grãos subarredondados e arredondados, diferente dos grãos observados no 

perfil P2 da S1. 

 

Figura 20: Fotomicrografia do ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Órtico típico que 

compõe a sequência 1, com detalhe dos grãos arredondados e subarredondados. 

 

 
Figura 21: Fotomicrografia ESPODOSSOLO FERRI-HUMILÚVICO Hiperespesso 

típico que compõe sequência 2, com detalhe dos grãos arredondados e 

subarredondados. 

 



45 
 

As lâminas de micromorfologia complementam os dados obtidos por meio dos 

parâmetros granulométricos, isso porque que as fotomicrografias mostram grãos que 

vão da faixa de finos à muito finos, mal selecionados à extremamente mal 

selecionados, confirmando os dados quanto ao grau de seleção dos perfis, e além 

disso, mostra grãos arredondados e subarredondados para os perfis de 

Espodossolos. Por serem partículas muito finas, mesmo mal selecionadas, esses 

grãos podem ter sofrido abrasão moderada, visto que esse é o mecanismo de maior 

atuação durante o transporte de sedimentos, pois como citam Gao e Collins (1992), 

esse mecanismo torna as partículas mais finas ao longo da trajetória de transporte. 

O subarredondamento também corrobora com estas inferências, pois o transporte 

abrasivo ao longo do trajeto para os perfis de Espodossolos é capaz de desgastar as 

arestas dos grãos de quartzo, tornando-os mais arredondados.  

A observação das lâminas possibilitou comparar os materiais do perfil de 

Plintossolo, que está no topo da sequência, com os perfis de Espodossolos, que 

estão nas áreas deprimidas e assim, contrastar esses dados com estudos na região 

Amazônica que consideram a formação dos Espodossolos um processo de 

degradação de solos lateríticos, independente do material de origem, onde uma 

dinâmica lateral controlada pela oscilação do lençol freático e translocação de 

compostos orgânicos, atuariam na dissolução dos argilominerais deixando apenas o 

esqueleto quartzoso (LUCAS 1987; FRITSCH et al., 2002; FRITSCH et al., 2009; 

MONTES et al., 2011; LUCAS et al., 2012), essa hipótese por sua vez, não ocorre 

na área deste estudo em virtude dos dados descritos acima. 

Com base nas fotomicrografias, o subarredondamento não é visto nas 

lâminas de Latossolo e Plintossolo, onde os grãos são angulares e arestados, 

mostrando que esses dois perfis supracitados são da mesma fonte e, possivelmente, 

tenham sido formados in situ ou por material coluvial, porém de uma fonte local, 

diferente dos Espodossolos, que possuem grãos subarredondados. Dessa maneira 

as fotomicrografias permitem inferir que o arredondamento de grãos dos 

Espodossolos é consequência de um transporte abrasivo de média distância, 

provavelmente proveniente de alguma fonte fluvial da região. 

A forma dos grãos reflete parcialmente o comportamento durante o transporte 

e deposição, visto que a angulosidade e o arredondamento refletem a distância e o 

rigor do transporte (PONZI, 1995), por isso é possível inferir que a fonte dos grãos 

dos perfis de Latossolo e Plintossolo é local, não percorrendo distância capaz de 
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causar abrasão e arredondamento nos grãos, diferente do que é visto nos perfis de 

Espodossolos e turfa. 

O uso do arredondamento como índice de maturidade foi sugerido por 

Pettijhon (1957), onde diz-se que o grau de maturidade com índices mais altos 

resulta de grãos arredondados e esféricos, diante dessa firmação, os grãos de 

quartzo dos Espodossolos encontrados neste estudo são considerados grãos 

parcialmente maturos, por serem subarredondados, e mais, isso reflete que mesmo 

havendo transporte, ele não se deu à longas distâncias. 

 
4.1.3. Datações por luminescência opticamente estimulada (LOE), 14C e razão 

isotópica (d 13C): uma abordagem sobre o início da podzolização 
 
 A cronologia de deposição dos sedimentos foi determinada por LOE nas três 

sequências estudas, como mostra a tabela OU GRÁFICO a seguir. 

 

Tabela 1: Classes de solos das sequências estudadas e a idade determinada por 

LOE apresentada em anos: 

 
Sequência analisada 

 
Idade ka (mil anos 

atrás) 

LATOSSOLO AMARELO Ácrico típico (S1P1) 
ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Órtico típico (S1P4) 

 
15.150 ± 1.500 
13.000 ± 1.700 

 

ESPODOSSOLO FERRI-HUMILÚVICO Hiperespesso típico (S2P2) 
Turfa (S2P4) 

 
57.300 ± 6.940 

3.880 ± 550 
 

ESPODOSSOLO FERRI-HUMILÚVICO Hiperespesso típico (S3P1) 
ESPODOSSOLO FERRI-HUMILÚVICO Órtico espessarênico (S3P3) 

 
43.850 ± 4.090 
21.100 ± 1.870 
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Gráfico 1: Idade dos perfis estudados em forma de gráfico, determinada por LOE apresentada em 

anos. 
 

Além dos dados granulométricos e lâminas micromorfológicas, os dados de 

LOE também apontam que as areias dos Espodossolos têm idades distintas entre os 

dois perfis de topo provenientes de cobertura laterítica, isso porque o perfil de LA 

possui idade mais recente quando comparado à idade de deposição das areias dos 

perfis de Espodossolos. Iniciando a sequência com 15 mil anos mais ou menos 

estão os Latossolos no topo, ao pé da serra, já para os perfis de Espodossolos das 

sequências seguintes a idade foi de 57.300 ± 6.940 ka para o S2P2; 43.850 ± 4.090 

para o S3P1; 21.100 ± 1.870 ka para o S3P3 e 3.880 ± 550 para a turfa. Essa idade 

na turfa é coerente com o local em que ela se encontra, um local de chegada de 

sedimentos dos perfis intermediários e do topo. 

Essas idades mostram a sequência de evolução da encosta, pois quando o 

nível de base estava mais elevado os Espodossolos estavam se formando entre 40 

e 50 mil anos. Depois da agradação e subsequente entalhamento das areias ocorreu 

o rebaixamento progressivo do nível de base e consequentemente do lençol freático, 

assim, os depósitos aluviais e coluviais passam a ocorrer nas posições mais baixas 

por volta de 20 mil anos, chegando ao entulhamento do nível mais baixo com 

sedimentos coluvio-aluviais em 4 mil anos. 
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Nota-se dessa maneira, que os perfis de Espodossolos, por meio da datação 

LOE, evidenciam momentos de deposição mais antigos que o Latossolo e a turfa, e 

estas idades remetem ao último máximo glacial. 

 Foi realizada a datação por meio de C14 em dois horizontes Bh de 

Espodossolos. Os resultados mostraram que para o horizonte Bh1 do perfil S2P2 a 

idade absoluta calibrada foi de 3763 anos cal. AP e razão isotópica de -27,3 ‰, o 

que evidencia uma podzolização ainda recente, mas que pela idade, começa a 

ocorrer após a estabilização do material de origem na área de estudo. Esse perfil foi 

escolhido para esta análise por diferir dos demais no que diz respeito às 

características de um Espodossolo típico e pelo Bh está com evidências de 

degradação. Em contraste à essa datação, foi escolhido outro perfil, porém com 

feições morfológicas bem distintas do anterior e, localizado na porção mais baixa da 

paisagem com influência atual do lençol freático. Para o perfil S1P4 a idade 

calibrada foi de 1538 anos cal AP e razão isotópica de -26,66 ‰. 

Para os dois perfis, mesmo com idades diferentes, houve predominância de 

plantas de ciclo fotossintético C3. A figura abaixo mostra os pontos onde foram 

coletadas as amostras para datação nos dois perfis de Espodossolos. 

 

Figura 23: Horizontes Bh no S2P2 e S1P4 onde foram coletadas as amostras. 
 

Diante desses dados, é possível inferir que a podzolização se instala depois 

do processo de agradação e estabilização dos sedimentos, em um período de maior 

pluviosidade e estabilidade, que por sua vez favoreceu o crescimento de vegetação 

mais arbórea, sendo este o aporte inicial para formação desses Espodossolos. E 
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também, hoje, nas áreas onde o lençol freático é mais alto esse processo ainda está 

ocorrendo, ficando limitado pelo regime de chuvas sazonal e aporte de MOS para 

podzolização. 

A razão isotópica C3 indica vegetação de porte arbóreo, que se enquadra na 

vegetação descrita naquela área, composta por campinaranas, característica de 

fitofisionomias de vegetação aberta. Nesse ambiente há predominância de ecótipos 

raquíticos amazônicos, com pelo menos um gênero monotípico endêmico, Barcella 

odara, da família Palmae, de dispersão Pantropical. As campinaranas ocupam áreas 

de relevo plano e alagadiços, como áreas de depressões fechadas, encharcadas no 

período chuvoso; essa vegetação se divide em três subgrupos, sendo arbórea densa 

ou florestada, arbórea aberta e gramíneo-lenhosa (IBGE,1992). 

Considerando que o tempo de residência médio da matéria orgânica 

corresponde aproximadamente à metade do intervalo desde que sua acumulação 

iniciou, pode-se dizer que a acumulação de MO no horizonte B do perfil S2P2 iniciou 

há mais ou menos 7.526 anos Ap em uma fase interglacial (DE CONINCK, 1980; 

SCHWARTZ, 1987), estimativa que confirma um período posterior de estabilização 

dos sedimentos arenosos na área com índices de maior pluviosidade. Já para o 

perfil S1P4 essa acumulação de MO é mais recente, por volta de 3076 anos AP. 

Arruda (2016) destaca que durante o Holoceno médio algumas partes da 

Amazônia, principalmente o Leste, foi mais úmido, com maiores níveis de 

precipitação (até 350 mm de chuvas a mais que o período atual), esse evento teria 

favorecido a expansão dessa vegetação. Porém mesmo com precipitação, esses 

níveis ainda eram baixos e a cobertura das campinaranas representavam metade do 

que representam hoje nessa região. 

Os Espodossolos dessa área tiveram seu início de formação possivelmente 

nesse período, que tem como base o perfil mais antigo e que hoje está em processo 

de degradação do Bh, por volta de 11 mil anos AP, que desmarcou a transição 

Pleistoceno-Holoceno (VAN DER HAMMEN, 1974).  

Esse intervalo entre as oscilações climáticas nesta região possivelmente foi 

mais favorável no que diz respeito ao clima, sendo mais úmido, com pluviosidade 

mais intensa, baixa atividade biológica em virtude do solo saturado, e mobilização de 

compostos orgânicos dissolvidos no solo, condições estas favoráveis à podzolização 

(van BREEMEN & BUURMAN, 2002). 
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Para que esse início seja favorecido, é importante ressaltar o papel do 

material de origem (sedimentos arenosos), que permitem a instalação de todos 

esses processos e desenvolvimento da podzolização, visto que esse ambiente pobre 

em nutrientes induz o crescimento de espécies vegetais com alta produção de liteira 

impalatável, que também é pobre em bases, assim esse material arenoso e a 

drenagem deficiente favorecem o acúmulo de material orgânico que será o input 

para os processos de podzolização (ANDRIESSE, 1969; van BREEMEN & 

BUURMAN, 2002). 

No perfil S2P2 essa podzolização aparentemente não está mais ativa, pois o 

horizonte Bh e Bhm estão em processo de degradação pela mineralização da MO. 

Essa degradação do Bh pode ser explicada pelo rebaixamento do lençol freático a 

níveis cada vez mais baixos, o que permite que essa MO seja oxidada e degradada 

por microrganismos aeróbios mais rapidamente (SCHWARTZ,1987). 

 

Figura 24: Fotomicrografias que mostram o avanço do horizonte E sobre o B e 

organização definida dos grãos de quartzo em função de atividade biológica. 

 



51 
 

Nas lâminas de micromorfologia foi possível ver uma zona de perda de MO e 

o avanço do horizonte E sobre o horizonte Bh, que é um processo atual mesmo 

nesse regime com pouca água e, além disso, é possível identificar atividade 

biológica no horizonte E, pois a distribuição dos grãos não é aleatória, como 

mostram as figuras. 

A hidrologia pode influenciar diretamente a formação dos horizontes 

espódicos, e seus principais efeitos estão relacionados com o transporte de solutos 

através do perfil e os processos de oxidação e redução nestes solos (BUURMAN et 

al., 2005). 

Mudanças nas condições de drenagem em Espodossolos podem causar 

muitas alterações morfológicas, como o aumento da quantidade de raízes em 

profundidade, decomposição acelerada de possíveis raízes presentes nos 

horizontes subsuperficiais que se encontravam protegidas pelo ambiente anaeróbio 

em profundidade, maior degradação microbiana da MO, introdução da mesofauna 

que pode retrabalhar a MO presente,  espessamento do horizonte E com 

consequentemente diminuição da espessura do horizonte B (BUURMAN et al., 

2007). 

Nos Espodossolos bem drenados o movimento de água é vertical, e a 

profundidade de desenvolvimento é limitada pela profundidade da penetração da 

água das chuvas, porém as águas subterrâneas também afetam a morfologia e 

acúmulo de MO no horizonte B. Esses horizontes bem drenados costumam 

apresentar a acumulação da MO em formas onduladas (línguas) e que seguem a 

orientação da penetração das raízes (VIDAL-TORRADO & FERREIRA, 2017). 

A escolha de dois solos distintos, mesmo dentro da mesma classe, mostra a 

diversidade topográfica da área escolhida para este estudo nesta mesma porção da 

paisagem. Nesta região há ocorrência de solos que possuem desde características 

bem drenadas à mal drenadas, assim como classes intermediárias nas três 

sequências. Esse fator foi importante para mostrar que essa variabilidade está 

relacionada à dois fatores de formação que atuam mais ativamente em relação aos 

outros, sendo eles, o tempo e relevo.  

As três sequências foram definidas de acordo com a conformação do relevo 

que condiciona a hidrologia local, pois considerou que haveria variação dentro da 

classe quanto ao topo mais alto e áreas deprimidas. Quanto ao fator de formação 

tempo, percebeu-se que os solos mais antigos tinham melhores condições de 
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drenagem, que por sua vez moldaram grandes diferenças na morfologia desses 

solos, além de influenciar os processos envolvidos na degradação do Bh do perfil 

S2P2, todos esses processos, mesmo que condicionados pelo relevo requerem 

tempos distintos para que ocorram. E no final de duas sequências, não menos 

importante, está a deposição de camadas arenosas alternadas com camadas 

orgânicas (turfa), representando uma atividade de deposição de sedimentos e MO, e 

também, decomposição da MO mais recentes. 

Essa observação com relação à evolução dos Espodossolos corrobora com 

Coelho (2008) que diz que o relevo condiciona o intervalo necessário para que os 

processos atuem na formação desses solos e evolução da paisagem, de tal maneira  

que seja seguida uma conformação da paisagem onde os solos mais antigos dessa 

classe se situem nas partes mais elevadas e sejam atualmente bem drenados, 

assim como os que estão no intermédio estejam no limiar entre boa e má drenagem, 

ao passo que os solos mais recentes, são mais sujeitos ao hidromorfismo temporário 

ou permanente, e são mais jovens, possuindo características mais homogêneos, 

com horizontes contínuos e paralelos à superfície do terreno, como ocorre na área 

estudada. 

 
4.2 Horizonte endurecido 
 

Na sequência S2, foi descrito e estudado em detalhe um perfil com horizonte 

extremamente endurecido, mesmo quando úmido. Para esse horizonte, além de 

todas as análises básicas, foram feitas imagens com MEV-EDS nas lâminas de 

micromorfologia e testes de esboroamento com diferentes soluções.  

As lâminas de micromorfologia apontaram um fundo matricial composto por 

50% de material grosso, ou seja, metade da lâmina basicamente é composta por 

grãos de quartzo, 10% de material fino (MO pelicular e pouca argila) e 40% de 

poros. O material fino visto na lâmina é composto por matéria orgânica monomórfica 

e uma fina camada de argila que reveste os grãos de quartzo. Nesta lâmina é 

possível ainda, visualizar entre os grãos uma película em forma de “penumbra” ou 

“sombra” que não pôde ser descrita com o auxílio do microscópio petrográfico.  

O material da lâmina, como os demais, é mal selecionado, com presença de 

alguns quartzos careados. Os poros são do tipo empilhamento simples e cavidades 

irregulares. A investigação com as fotomicrografias não apontou nenhuma diferença 



53 
 

abrupta ou significativa em relação às outras lâminas de Espodossolos que não 

apresentam horizontes endurecidos. Todas possuem basicamente a mesma 

distribuição quanto ao fundo matricial, grau de seleção, e arredondamento de grãos, 

o único detalhe foram as “sombras” na matriz e ao redor dos grãos como mostra a 

Figura 25 abaixo. 

 
Figura 25: Fotomicrografia do horizonte endurecido com apontamentos em vermelho 

mostrando detalhes da MO pelicular e em roxo mostrando detalhes dos revestimentos que 

formam uma “sombra” ao redor dos grãos de quartzo ou na própria matriz.  

 

Figura 26: Fotomicrografia do horizonte endurecido com apontamentos em vermelho 

mostrando detalhes da MO pelicular e detalhes dos revestimentos que formam uma 

“sombra” ao redor dos grãos de quartzo ou na própria matriz.  
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Esse perfil possuía fragmentos irregulares às vezes impregnados de MO, às 

vezes não, de cor bruno claro com transições em formas de bandas fragmentadas; 

quando seco extremamente duro e quando úmido também, e além disso, denso. 

Esse horizonte variou de 5 a 10 cm de espessura com variações laterais e topografia 

ondulada, ocorrendo na parte mais baixa do perfil como mostra a figura 27.  

 

Figura 27: imagens montadas de partes do perfil S2P2 e apontamentos em 

vermelho das inserções do horizonte endurecido. 

 

Além da micromorfologia, amostras desse horizonte endurecido foram 

submetidas à ataques ácidos e alcalinos seguindo recomendações do Soil 

Taxonomy (Soil Survey Staff, 2014) para se enquadrar nos critérios estabelecidos 

para horizontes cimentados, sejam eles cimentados por sílica ou não. 

Os tratamentos foram: HCl 1N, HCl 3N e HCl 6N, NaOH 1M e NaOH 4M, H2O 

MilliQ. As amostras foram colocadas em béqueres com as soluções supracitadas, e 

com duas repetições para cada uma. O teste durou 10 dias ao todo, porém todos os 

dias foram feitas análises visuais do grau de esboroamento das amostras.  

As amostras em água passados os 10 dias, não esboroaram e não tiveram 

material solto. As amostras imersas em HCl tiveram menos de 50% da sua massa 

esboroada, já as amostras tratadas com NaOH tanto em 1 e 4M esboroaram 

totalmente antes da finalização do teste - no terceiro dia todo o material havia 
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desintegrado na solução alcalina de 4M, já para 1M o esboroamento total aconteceu 

no sexto dia. 

 

Tabela 2: Testes de imersão em água, HCLl e NaOH para determinar a classe de 

cimentação do material Cx R1 após 10 dias. 
Amostra Água 

MilliQ 
HCl 1N HCl 3N HCl 6N NaOH 1M NaOH 4M 

 --------------------------------------------------Volume esboroado g-----------------
-------------------------------- 

Cx R1 0,0 10,58 19,25 22,87 49,89 49,78 
Cx R1 (rep) 0,0 8,36 17,86 21,25 48,98 48,98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: A – Dia 1 para todas as concentrações e soluções; B – Dia 10 para todas as 

concentrações e soluções. 

 

Esse teste teve por objetivo apenas uma mensuração qualitativa do agente 

cimentante que compunha os fragmentos do horizonte endurecido, para a partir daí 

se fazer uma investigação mais profunda. Com esses resultados foi possível inferir 

que o material é extremamente duro mesmo quando submetido à período 
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prolongado em água, não se mostrando friável e quebradiço, dessa maneira não se 

enquadrou na classe de fragipã, segundo o SiBCS (EMBRAPA, 2018). A solução 

alcalina, foi eficaz no esboroamento antes do final do teste, visto que esse ataque 

quebra as ligações entre as frações orgânicas e minerais, enfraquecendo as 

cimentações (STEVENSON, 1994), e possivelmente desestabiliza agentes 

cimentantes como a sílica, que é solúvel nesse meio. Com isso foi possível inferir 

que o agente cimentante era sílica, pois a solução alcalina foi a única que esboroou 

o material ao final do teste. 

Horizontes cimentados com sílica são classificados como duripãs, porém para 

finalizar a investigação deste perfil, as lâminas de micromorfologia foram submetidas 

ao MEV-EDS. Para essa investigação foi feito um corte na lâmina micromorfológica, 

em seguida selecionou-se uma área que melhor representasse a totalidade dessa 

lâmina. Na área selecionada foi possível identificar na matriz entre os grãos de 

quartzo pequenos pontos esbranquiçados que impregnavam toda a foto, e que 

quando mapeados quimicamente, foram identificados como Si, como é possível 

visualizar nas imagens abaixo nos pontos A e B e ao redor do grão de quartzo na 

Figura 20. Nestas imagens é possível ver em detalhe, um grão de quartzo, que ao 

redor, possui uma “sombra” mapeada como Si; essa “sombra” ou “penumbra” foi 

vista nas fotomicrografias, porém não puderam identificadas anteriormente. Com 

este mapeamento foi possível visualizar que toda a matriz que está em volta dos 

grãos é composta por Si e que essas películas também estão ao redor dos grãos 

como visto nas imagens seguintes. O mapa químico está nas páginas seguintes. 
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Figura 29: A - fotomicrografia da lâmina do Duripã; MEV da lâmina mostrando o Si nas bordas do grão 

de quartzo e na matriz do orgânica. (Pontos A e B e respectivos mapas químicos, detalhe do 
mapeamento ao redor de um grão de Qt e mapa dos elementos predominantes no local observado) 

Si distribuído 
na matriz do 
solo 

A e B 

A  B
  

C  

C  

Bordas do grão de Qt 
(essa sombra é o Si) 

Detalhes da matriz entre 
grãos e pontuações de 
Si distribuídas no meio 
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Essa imagem, com dois pontos de mapeamento, aponta que o Si está 

presente na matriz em forma de filmes ou pequenos pontos, ora maiores, ora 

menores, e por vezes, formam um aglomerado ou união concêntrica nas bordas dos 

grãos de quartzo. As figuras abaixo mostram imagens e seus respectivos mapas 

qualitativos que apontam o Si novamente, um destaque apenas para a última 

imagem que mostra que a matriz é composta por carbono, e nela estão distribuídas 

as pontuações de Si 

Figura 30:  imagens do duripã e seus respectivos mapas químicos. 
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Figura 31: imagens do duripã e seus respectivos mapas químicos. 

 

Até chegar nas imagens de MEV-EDS, haviam apenas indícios de que o Si 

era o agente cimentante destes horizontes endurecidos. Na micromorfologia não foi 

possível responder a dúvida sobre a camada que não era MO nem Fe, vista na 

matriz que rodeava os grãos; os testes de imersão em soluções ácidas e alcalinas 

apontaram o Si, mas apenas o MEV-EDS confirmou estas hipóteses. Podendo 

dessa maneira classificar o horizonte endurecido como duripã. 

Os duripãs são horizontes com cimentação pedogenética dada em função da 

concentração iluvial de sílica amorfa no meio, são horizontes minerais 

subsuperficiais (EMBRAPA, 2018; FRANZMEIER et al., 1989). Para que sua 

formação seja desencadeada são fundamentais ciclos alternados de umedecimento 
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e secagem, ou seja, períodos de maior pluviosidade seguidos de períodos secos 

(LITCHFIELD & MARBUTT, 1962), esse ambiente de oscilações sazonais corrobora 

o que foi descrito por Zular (2016), Carneiro Filho et al., (2002) e LATRUBESSE 

(1994) sobre as oscilações climáticas dessa região, corroborando que esses 

momentos distintos climáticos favoreceram não só o aporte e transporte de 

sedimentos arenosos, mas desencadearam o processo de dissolução e precipitação 

de sílica amorfa em direção dos espaço poroso desses horizontes. 

Estudos mostraram que as silicificações pedogenéticas se desenvolvem em 

função da alternância de períodos secos e úmidos em situações em que a sílica é 

liberada por processos de dissolução. Nos períodos úmidos, a sílica é colocada em 

solução, e nos períodos secos as soluções concentraram-se por evaporação, 

assegurando a precipitação da sílica, e essa precipitação é facilitada em função da 

porosidade elevada desses solos, dada pelo arranjamento dos grãos de areia, que 

ao se acomodarem, deixam espaços vazios entre si, que em seguida, são 

preenchidos por sílica iluvial e argila. (van BREEMEN & BUURMAN, 2002; THIRY, 

1993) 

Estudos desenvolvidos com horizontes cimentados por sílica na região oeste 

dos Estados Unidos, mostram que a sílica opalina foi observada nas frações finas da 

matriz, assim como na porosidade mais fina, ou formando pontes entre grãos da 

fração-areia ou até mesmo revestimentos em grãos de quartzo (CHADWICK et al., 

1987 a b). 

 As imagens obtidas do perfil analisado apontam a sílica fazendo ligações ou 

revestindo grãos, além de estar também distribuída na matriz do solo, esta é a 

evidência que confirma os testes de imersão em solução alcalina e fotomicrografias, 

podendo indicá-la como o agente cimentante presente no endurecimento deste 

horizonte, que foi dado em função dos ciclos de umedecimento e secagem devido 

oscilações climáticas sazonais no LGM nesta região. 

 Nestes perfis com horizontes endurecidos houve a predominância de 

podzolização bem drenada em virtude da topografia em que eles se encontram. Nas 

fotomicrografias há também evidência do avanço da podzolização sobre o duripã, 

causando sua degradação. 

 Essa mudança na podzolização de mal drenada para bem drenada se deu em 

função da evolução e conformação do relevo local, podendo-se inferir, segundo 

Lopez-Mazetto et al., (2018), que há nestes perfis bem drenados uma contribuição 



61 
 

maior de carbono orgânico depositado in situ pela ação de raízes e folhas da 

vegetação local, conferindo uma característica morfológica típica de perfis bem 

drenados, um B espódico em forma de “língua”. 

 A mudança da podzolização mal drenada bem drenada é consequência da 

mudança do nível de base e lençol freático, o que por sua vez muda a dinâmica da 

matéria orgânica e da podzolização. Diante disso, pode-se corroborar com Pedro & 

Delmas (1979) que afirmam que em condições de má drenagem e maior umidade, 

há predominância de um meio mais ácido onde a caulinita da pouca argila presente 

é dissolvida, e o Al proveniente dessa alteração é lixiviado no perfil pela 

complexação e formação de quelato com a matéria orgânica, permanecendo a sílica 

no sistema. Além da alternância entre períodos úmidos e secos, a dissolução do 

quartzo através de soluções complexantes também pode ser fonte de sílica para 

estes horizontes endurecidos (MORRIS & FLETCHER, 1987).  

Diante disso, pode-se afirmar que a presença de estação seca na região 

estudada permite a precipitação da sílica na forma de filmes de Si mal cristalizado, 

cimentando horizontes subjacentes nesse período sazonal de menor umidade. Isso 

explicaria porque os espodossolos com duripã somente aparecem em Roraima nas 

zonas de transição e não nas áreas totalmente úmidas como no sul do Estado. Essa 

condicionante determinada pelo período seco também pode ser comparada com o 

que ocorre nos Tabuleiros costeiros, no nordeste brasileiro, onde também há 

ocorrência de horizontes endurecidos. 

 A sílica é destacada como agente cimentante principal dos duripãs, podendo 

aparecer de maneira difusa e isotrópica em revestimentos e preenchimentos, ou 

ainda em canais e fissuras e ter cor marrom amarelada (MOODY & GRAHAM, 1997; 

GUTIERREZ-CASTORENA et al., 2006; FLACH et al., (1969). 

 Ainda com relação à cor pode aparecer de bege à castanho como 

revestimentos microlaminares em duripãs (Rodas et al., 1994; Chadwick et al.,1987). 

Na luz transmitida pode variar de incolor à tons de marrom e preto como visto em 

lâminas de duripã por Chadwick et al., (1987; 1990). Foi descrita em um Paleossolo 

por Usai & Dlryample (2003) como revestimentos esbranquiçados, corroborando as 

imagens vistas neste trabalho e descritas acima. 

 Autores destacam que a sílica pedogênica pode ocorrer como feições 

amorfas ou cristalinas na forma de revestimentos, preenchimentos ou nódulos, ou 

ainda, como material fino distribuído na matriz do solo (GUTIERREZ-CASTORENA 
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& EFFLAND, 2010). Nos duripãs podem ser identificadas pela sua cor amarela clara 

e isotropismo óptico (CHADWICK et al., 1987) e revestindo os grãos de areia como 

descrito por Hollingsworth & Fitzpatrick (1993). 

A formação do duripã nas condições hidromórficas pode estar associada à 

uma circulação lateral de água em direção ao centro das áreas deprimidas. Essa 

condição de acúmulo de água no centro e nas proximidades das depressões se dá 

em função do lençol freático suspenso, que propicia condições redutoras acelerando 

a dissolução de ferro e hidrólise de argila. Segundo Filizola et al. (2001) a 

hidromorfia tem função importante na evolução e degradação dos duripãs, pois 

acelera ou estagna a dissolução e migração do ferro. Esses processos levam à 

transformação das linhas de plaquetas em bandas ferruginosas contínuas, que 

constituem o nível de diminuição da infiltração da água nesses ambientes. 

Nos perfis estudados existe uma evidência de avanço do Bh sobre o duripã, e 

esse avanço se dá mais acentuadamente na medida que se distancia das áreas 

deprimidas, ou seja, nos ambientes mais redutores onde o lençol freático está 

suspenso o duripã forma um assoalho sustentando esse lençol e no topo, esse 

horizonte está mais profundo e em processo de degradação com Bh impregnado na 

zona de transição destes. 

Na área de estudo tem-se uma estação seca prolongada, que dura em torno 

de seis meses, e essa sazonalidade é característica do clima local, mesmo quando o 

clima foi mais úmido, assim a formação dos duripãs nas áreas deprimidas da 

paisagem é desencadeada pela migração do ferro, que se concentra 

provisoriamente nas bandas ferruginosas derivadas das linhas de plaquetas, sob a 

forma de géis alumino-ferruginosos, e depois como oxiidróxidos de ferro. Com a 

diminuição da drenagem, essas bandas provocam a desferruginização e a hidrólise 

da caulinita, fonte dos géis aluminosos, alumino-silicosos ou, ainda alumino-

ferruginosos, responsáveis pelas características dos materiais endurecidos (Filizola 

et al., 2001), desencadeando a degradação desses horizontes no sentido do topo da 

paisagem. 

Dessa maneira pode-se afirmar que os duripãs são formados em condições 

hidromórficas em associação com a pedogênese dos espodossolos da área, e são 

mantidos ou degradados nas porções da paisagem em função da dinâmica de 

drenagem, conclusão corroborada por Filizola et al (2001). 
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Na área de estudo, os duripãs são degradados quando ocorre o rebaixamento 

permanente do lençol freático. A condição oxidante é responsável por desencadear 

esse processo, visto que a matéria orgânica age nas zonas de transição como 

agente de transformação, penetrando nos canais e fissuras. 

Essa penetração nos poros age desagregando os blocos desse horizonte 

endurecido, que por sua vez abre caminho para raízes e atividade biológica, também 

evidente nas fotomicrografias. É muito claro nas zonas de transição essa atividade 

recente, onde existem diversos canais e fissuras com preenchimentos e 

revestimentos de matéria orgânica e formas de ferro. Essas fissuras abertas pelas 

raízes em formas de línguas com o avanço do Bh aceleram mais ainda o processo 

de degradação, que podem ser vistas também nas fotomicrografias abaixo. 
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FIGURA 32: Fotomicrigrafias que mostram em detalhes evidência de degradação do duripã pelo 

atual avanço do Bh e penetração das “línguas” no horizonte endurecido; detalhes das zonas de 
transição, revestimento com matéria orgânica e preenchimento com formas de ferro. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

– O material de origem da área de estudo é proveniente de fonte fluvial, remanejado 

por ventos fortes que ocorreram em período seco no final do Pleistoceno e último 

máximo glacial; 

– A última podzolização remontante se iniciou após o período de agradação e 

estabilização dos sedimentos arenosos, com instalação de vegetação de floresta por 

volta de 7 mil anos AP em clima semi-úmido, favorecida pelo material de origem 

arenoso oligotrófico, drenagem deficiente, ação dos microorganismos e deposição 

de material vegetal pobre proveniente de plantas do ciclo fotossintético C3; 

– O duripã, horizonte endurecido, tem sua cimentação caudada pela sílica iluvial 

formada pela acidólise da podzolização e se desenvolveu em condições de má 

drenagem com clima estacional; 

– Atualmente o horizonte duripã está em processo de degradação; 
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APÊNDICES 
 
TABELA 3: Análise química e granulométricas dos perfis da sequência 1 e sua 
respectiva classificação. 
 

Horiz. Prof. Areia Silte Argila C pH SB T CTCt V m 
 cm g kg-1 g kg-1      

LATOSSOLO AMARELO Ácrico típico      
A 0-40 620 78 304 6,4 5,6 1,1 4,7 1,2 23,3 11,3 

AB 40-80 621 78 301 4,5 5,4 1,1 4,6 1,2 23,5 10,9 
BA 80-140 623 89 288 3,2 5,6 1,0 4,0 1,1 25,0 7,4 

Bw1 
140-
200 

582 93 325 3,2 5,6 0,9 1,4 0,9 60,4 7,6 

Bw2 200+ 629 45 326 3,2 5,3 0,9 1,1 1,0 85,1 7,1 
PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico      

A 0-14 724 138 138 9,6 5,9 0,9 3,3 1,1 26,8 17,6 
AE 14-34 722 140 138 7,7 4,4 0,4 3,0 0,8 13,6 46,2 
EB 34-61 719 80 201 3,2 4,4 0,4 2,3 0,7 18,5 42,3 
Bf 61+ 762 50 189 4,8 4,3 0,4 3,8 0,7 10,4 40,7 

ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Órtico arênico      
A 0-12 899 76 25 4,5 4,8 0,1 3,1 0,7 3,8 83,1 

AE 12-25 916 46 38 6,4 4,6 0,2 2,4 0,7 8,7 67,5 
E 25-50 886 76 38 4,8 4,8 0,2 3,2 0,8 7,4 71,8 

Bh1 50-75 885 65 50 3,2 5,2 0,1 2,6 0,6 3,8 84,1 
Bh2 75-100 856 56 88 4,5 5,1 0,1 2,7 0,7 2,3 91,2 

C1 
135-
173 

840 72 88 3,2 5,2 0,0 3,2 0,4 1,4 89,9 

C2 
173-
250+ 

843 69 88 3,2 5,1 0,1 3,2 0,5 2,9 80,0 

 
ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Órtico típico 

     

A 0-3 858 90 52 25,6 4,2 0,1 12,0 1,8 0,9 94,0 
AE 3-17 894 93 13 6,4 4,2 0,2 3,2 0,6 4,7 72,7 
E 17-63 932 56 13 3,2 5,1 0,2 0,9 0,3 17,0 47,9 

EB 63-70 902 85 13 1,6 4,9 0,1 2,3 0,5 6,4 70,0 
Bh 70-

110+ 
901 87 13 8,0 4,5 0,1 9,8 2,0 1,2 94,2 
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TABELA 4: Análise química e granulométricas dos perfis da sequência 2 e sua 
respectiva classificação. 
 

Horiz. Prof. Areia Silte Argila C pH SB T CTCt V m 
 cm g kg-1 g kg-1      
ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Órtico espessarênico      
A 0-40 933 29 38 8,0 4,9 0,2 8,7 1,7 2,6 86,8 
E 40-70 910 52 38 12,8 5,1 0,2 6,9 1,6 2,9 87,6 

EB 
70-
120 

871 78 50 11,2 4,9 0,1 7,1 1,3 1,7 90,8 

Bh1 
120-
200 

870 54 76 8,3 5,3 0,1 5,1 0,7 1,1 91,7 

Bh2 
200-
300 

868 44 88 2,6 5,7 0,1 2,8 0,5 1,8 90,5 

C 300+ 854 70 75 4,8 5,2 0,1 2,2 0,6 4,6 81,8 
ESPODOSSOLO  FERRI-HUMILÚVICO Hiperespesso típico       

A1 0-5 951,6 23,3 25,1 11,42 4,79 6,9 66,5 10,4 10,3 33,7 
A2 5-15 977,3 10,2 12,5 8,56 4,99 4,5 72,5 9,0 6,2 49,9 
AE 15-30 980 7 12,5 8,56 5,21 1,5 50,3 4,9 2,9 69,7 

E1 
30-
120 

980 7,3 12,5 0 5,13 1,0 18,8 2,9 5,3 65,7 

E2 
120-
240 

968,5 19 12,5 0 4,89 0,8 10,2 1,9 8,0 57,3 

EB 
240-
280 

973,2 14,3 12,5 0 4,62 0,5 26,3 4,2 1,8 88,9 

BE 
280-
320+ 

956,4 18,6 25,1 2,85 4,48 0,5 43,5 6,3 1,2 91,9 

Bh1 
Hor. 
desc. 

945,3 17,1 37,6 14,27 4,26 0,4 192,4 20,2 0,2 97,9 

Bh2 
Hor. 
desc. 

935,7 26,6 37,6 14,27 4,71 0,4 159,8 18,4 0,3 97,7 

Cqm1 
Hor. 
desc. 

952,5 35 12,5 1,42 5,18 0,5 34,1 3,3 1,4 85,6 

Cqm1 
(frontal) 

Hor. 
desc. 

923,9 11,8 64,3 12,28 5,03 1,9 77,7 5,4 2,5 64,7 

Cqm1 
(lateral) 

Hor. 
desc. 

936,7 24,9 38,3 8,56 4,60 0,3 76,3 4,3 0,3 94,1 

Cqm2 
(frontal) 

Hor. 
desc. 

935,8 26,6 37,6 11,42 4,85 0,4 114,6 8,9 0,4 95,4 

Cqm2 
Hor. 
desc. 

949,7 37,8 12,5 5,71 4,02 0,3 78,1 3,7 0,4 92,4 

ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Hiperespesso típico      
A1 0-12 963 24,5 12,5 5,71 5,77 1,9 40,5 5,6 4,6 66,5 
A2 12-25 936,3 51,2 12,5 1,43 5,86 1,0 14,4 2,2 6,9 54,8 
A3 25-40 942,3 45,2 12,5 2,00 5,43 0,5 12,9 1,3 3,7 62,5 

E1 
40-
100 

914,3 73,2 12,5 0,00 5,67 0,5 10,9 1,6 4,1 71,0 

E2 
100-
190 

919,8 67,7 12,5 1,43 5,02 0,5 8,7 1,4 5,7 64,3 

EB 
190-
200 

910,4 77,1 12,5 1,86 4,82 1,4 26,0 4,7 5,5 69,6 

Bh1 
Hor. 
desc. 

909,6 77,8 12,5 25,70 4,97 1,1 46,3 8,1 2,3 86,8 

Bh2 
190-
280 

648,7 338,5 12,8 19,99 5,09 1,7 32,1 5,6 5,2 69,9 

TURFA      
Ho 

(upper) 
0-15 863,9 122,5 13,6 12,28 5,05 1,2 205,8 15,8 0,6 92,3 

H1 15-35 847,6 114,3 38,1 23,98 5,43 2,1 501,1 48,3 0,4 95,7 
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H2 35-55 900,2 87,2 12,6 7,14 5,65 1,7 142,5 14,1 1,2 87,9 
C1 (root) 55-75 927,5 6 12,5 22,84 5,90 1,8 19,6 3,9 9,0 54,3 

C 75-
120+ 

900,4 49,2 50,4 2,00 5,05 1,4 16,2 3,0 8,7 53,2 
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TABELA 5: Análise química e granulométricas dos perfis da sequência 3 sua 
respectiva classificação. 
 
Horiz. Prof. Areia Silte Argila C pH SB T CTCt V m 

 cm g kg-1 g kg-1      
ESPODOSSOLO FERRI-HUMILÚVICO Hiperespesso típico      
A 0-7 962 25 13 19,2 4,5 0,5 10,0 1,6 5,1 67,9 

AE 7-14 954 34 12 9,3 4,6 1,1 5,3 1,8 20,4 38,7 
EA 14-28 942 45 13 8,0 4,8 0,5 10,0 1,6 5,1 67,9 
E1 28-63 938 49 13 4,8 4,7 0,1 5,2 0,8 2,3 83,9 
E2 63-98 955 33 12 2,9 5,3 0,4 2,8 1,0 12,6 63,5 
E3 98-139 908 77 12 2,6 5,6 0,3 1,9 0,5 14,2 49,9 

E4 
139-179 
Irregular 

909 78 13 8,0 4,6 0,0 4,4 0,2 1,0 80,8 

E5 
180+ 

Irregular 
949 39 13 3,2 4,9 0,2 5,7 1,0 4,4 75,4 

EB 153-179 942 46 12 4,2 4,7 0,1 1,6 0,3 4,9 76,1 

Bh 
200+ 

Irregular 
914 73 13 4,8 5,2 0,2 5,1 0,7 3,2 77,2 

Bs 
215+ 

Irregular 
918 70 13 3,2 5,6 0,4 3,8 0,8 10,5 51,0 

C 
230+ 

Irregular 
914 74 13 3,0 4,8 0,2 1,3 0,4 15,2 49,1 

ESPODOSSOLO FERRI-HUMILÚVICO Órtico típico      
A1 0-3 93,11 4,38 2,50 8,57 4,57 8,6 283,2 33,3 3,0 74,2 
A2 3-19 94,85 3,90 1,25 5,71 4,63 1,0 61,0 8,1 1,7 87,4 
A3 19-50 93,30 5,45 1,25 5,71 5,28 0,7 61,9 11,5 1,1 94,3 
E1 50-70/95 89,58 6,66 3,77 0,00 4,73 0,4 15,4 1,5 2,5 73,8 
Bh Hor. desc. 90,32 7,18 2,51 5,71 4,91 0,4 221,0 25,5 0,2 98,5 
Bhm Hor. desc. 83,36 8,95 7,69 15,99 5,29 0,4 168,0 16,8 0,2 97,5 
Cqm Hor. desc. 96,87 1,88 1,25 10,99 5,45 0,5 105,1 6,0 0,5 91,1 
ESPODOSSOLO FERRI-HUMILÚVICO Órtico espessarênico      

A 0-7 935 28 38 3,2 6,4 0,9 4,6 1,3 19,1 30,8 
AE 7-19 933 55 13 3,0 5,7 0,8 3,6 1,2 17,9 30,3 
EA 19-50 933 54 13 2,9 5,6 0,1 0,8 0,2 7,9 64,2 
E1 50-86 934 27 39 2,6 5,9 0,9 1,1 1,0 84,0 2,1 
E2 86-116 856 87 57 1,6 4,7 1,1 1,3 1,1 83,0 0,9 
E3 116-123 859 89 51 1,4 4,5 1,0 1,2 0,9 83,1 0,7 

Bh 
Irregular 
123-129 

876 86 39 23,7 4,8 0,4 14,7 3,0 2,8 86,3 

Bs 
Irregular 
129-136 

989 10 1 27,2 4,8 0,4 17,2 2,7 2,4 84,6 

C 
Irregular 
136+ 

692 277 31 25,3 4,5 0,1 18,2 3,1 0,6 96,7 

 
ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Hidromórfico dúrico 

     

A 0-20 767 182 52 80,0 3,6 0,9 29,1 4,5 3,1 80,4 
AE 20-40 903 84 13 11,2 4,3 0,2 5,3 1,8 3,9 88,7 
E 40-60 838 150 12 4,8 4,5 0,1 4,1 0,9 2,4 89,4 

Bh1 60-80 836 127 38 7,7 4,6 0,1 5,0 1,2 2,7 88,4 
Bh2 80+ 905 32 63 11,2 5 0,1 8,8 1,1 1,0 92,6 
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DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DOS PERFIS DE ESPODOSSOLOS COM DURIPÃ 

 
 

ESPODOSSOLO FERRI-HUMILÚVICO Hiperespesso típico (Sequência 2) 

 A1: Raízes finas e muito finas abundantes; grãos soltos com presença de alguns 
agregados granulares de grau fraco que se desfazem em grãos simples; presença 
de grânulos de carvão; transição para o A2 clara e plana;  
 
A2: Raízes finas e muito finas comuns; há um variegado de cores; grãos soltos e 
blocos de tamanho pequeno, grânulos grandes (ambos de grau fraco) que se 
desfazem em grãos simples; presença de grânulos de carvão; transição para o AE 
gradual;  
 
AE: Raízes grossas de 0,5 a 2 cm, comuns com crescimento lateral paralelo à 
superfície; estrutura maciça que se desfaz em grãos simples sem agregação; 
poucos agregados de blocos pequenos que se desfazem em grãos simples; 
presença de grânulos de carvão; transição para o E1 difusa;  
 
E1: Raízes finas verticais comuns menores que 2 mm; estrutura maciça que se 
desfaz em grãos simples sem agregação; presença de grânulos de carvão; transição 
para o E2 difusa; 
 
E2: Estrutura maciça que se desfaz em grãos simples, presença rara de algumas 
raízes grossas. Transição para o EB ondulada, em forma de línguas em algumas 
zonas do perfil;  
 
EB: profundidade irregular; estrutura maciça com grãos simples soltos; horizonte de 
degradação que manchas de E2, mistura de mais horizontes; horizonte descontínuo 
que varia em espessura (entre 3 e 7 cm); 
 
BE: profundidade irregular; um pouco mais escuro que o EB, porem mantém as 
mesmas características; estrutura maciça com grãos simples soltos; horizonte de 
degradação que manchas de E2, mistura de mais horizontes; horizonte descontínuo 
que varia em espessura (entre 3 e 7 cm); 
 
Bh1; horizonte escuro, pouco espesso (0,5 a 1 cm); muito escuro; transição abrupta 
e ondulada entre BE e Bh1 com pequenas interpenetrações de línguas estreitas de 1 
a 2 cm; 
 
Bh2: maciço, escuro, com transição abrupta entre Bh e Bh2, presença de manchas 
mais claras do tipo bandas de MOS. Presença de fragmentos residuais de C com 
bordas de contorno careadas, este horizonte possui volumes maiores e cor menos 
escuro do que o Bh1; 
 
Cqm: fragmentos irregulares as vezes impregnadas de MOS as vezes não, de cor 
bruno claro com transições em formas de bandas fragmentadas; trata-se de um 
horizonte fragmentado aparentemente por degradação; quando seco muito duro, 
extremamente duro; quando úmido duro. Varia de 5 a 10 cm de espessura com 
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variações laterais, topografia ondulada. Este horizonte aparece dominando o perfil 
com interpenetrações de Bh na forma de línguas, há também penetrações de 
galerias biológicas, bolsões com E no centro e o Bh circundando, e, eventualmente, 
um Bs estreito na borda do bolsão. O C ocorre na parte mais baixa e apresenta 
transição ondulada. 
 
 
ESPODOSSOLO FERRI-HUMILÚVICO Órtico típico (Sequência 3) 

A1: presença de raízes finas abundantes; carvões abundantes de tamanho variável; 
grãos soltos com presença de alguns agregados granulares de grau fraco que se 
desfazem em grãos simples; 

A2: presença de raízes grossas que variam de 5 mm a 3 cm, comuns, raízes 
crescendo horizontalmente, raízes finas comuns; carvões comuns de 2 a 10 mm; 
grãos soltos e blocos de tamanho pequeno, grânulos grandes (ambos de grau fraco) 
que se desfazem em grãos simples; 

A3: raízes finas raras, em geral ausência de raízes; carvões comuns de 2 a 10 mm; 
grãos soltos e blocos de tamanho pequeno, grânulos grandes (ambos de grau fraco) 
que se desfazem em grãos simples;  

E1: raízes médias raras, finas raras com crescimento vertical; poucos carvões muito 
pequenos de 1 a 2 mm dispersos no horizonte; estrutura maciça que se desfaz em 
grãos simples sem agregação; transição para o E2 difusa; 
 
E2: algumas raízes finas crescendo no contato com o EB e Bh1; estrutura maciça 
que se desfaz em grãos simples. Transição para o B ondulada, em forma de línguas 
em algumas zonas do perfil;  
 
Bh: horizonte muito escuro; transição abrupta e ondulada entre E e Bhm com 
pequenas interpenetrações de línguas estreitas; 
 
Bh2: maciço, escuro, com transição abrupta entre Bh e C, presença de manchas 
mais claras do tipo bandas de MOS. Presença de fragmentos residuais de C com 
bordas de contorno careadas; 
 
Cqm: fragmentos irregulares as vezes impregnadas de MOS as vezes não, de cor 
bruno claro com transições em formas de bandas fragmentadas; trata-se de um 
horizonte fragmentado aparentemente por degradação; quando seco muito duro, 
extremamente duro; quando úmido duro. Varia de 5 a 10 cm de espessura com 
variações laterais, topografia ondulada. Este horizonte aparece dominando o perfil 
com interpenetrações de Bh na forma de línguas, há também penetrações de 
galerias biológicas, bolsões com E no centro e o Bh circundando, e, eventualmente, 
um Bs estreito na borda do bolsão. O C ocorre na parte mais baixa e apresenta 
transição ondulada. 
 

 
 


