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RESUMO 

 

 

MINERALOGIA E MATÉRIA ORGÂNICA DE TERRA PRETA ARQUEOLÓGICA 

E SOLOS ADJACENTES NÃO ANTRÓPICOS NA REGIÃO DO APUÍ AMAZONAS 

 

 

AUTOR: Luís Antônio Coutrim dos Santos 

ORIENTADOR: Fabrício de Araújo Pedron 

 

 

A Amazônia brasileira apresenta na maior parte da sua extensão, solos altamente 

intemperizados, ácidos e de baixa fertilidade natural. No entanto, a partir dos anos de 1870, 

começaram a surgir os primeiros relatos sobre os solos antrópicos da Amazônia, conhecidos 

como Terra Preta Arqueológica (TPA), de elevada fertilidade natural, altos teores de fósforo e 

carbono orgânico, além da presença de artefatos líticos e cerâmicos. As Terras Mulatas (TMs) 

são solos antrópicos que geralmente ocorrem por uma ampla faixa circundando os solos de 

TPAs. Estes solos têm sua formação relacionada com cultivos indígenas de longo prazo. As 

TPAs são um dos solos antrópicos mais estudados do mundo, ocorrendo grandes esforços 

científicos para reproduzir os tipos de compostos orgânicos observados nesses solos. No 

presente trabalho foram investigadas as seguintes hipóteses: A matéria orgânica dos solos 

(MOS) de TPAs e TMs apresentam diferentes teores e estabilidades semelhantes; Ocorre 

formação de óxidos de ferro de baixa cristalinidade devido ao grande incremento de material 

orgânico ao longo do tempo, durante a formação das TPAs; É possível distinguir solos 

antrópicos de solos não antrópicos pelos seus atributos químicos, mineralógicos e natureza da 

matéria orgânica. O objetivo do presente trabalho é avaliar a mineralogia e caracterizar a 

composição química da fração humina em solos de TPAs, TMs e solos não antrópicos na 

Região de Apuí, Amazonas. As áreas de estudo localizam-se na mesorregião Sul do estado do 

Amazonas, mais precisamente no município de Apuí. O trabalho foi realizado avaliando solos 

antrópicos TPAs e TMs e solos não antrópicos (SNAs), em um total de seis perfis de solos. 

Foram realizadas análises morfológicas, físicas e químicas para a caracterização dos solos. 

Para o estudo da mineralogia utilizou-se a difração de raios-X e o Infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), além da suscetibilidade magnética dos solos. A fração 

humina (Fhum) da MOS foi separada, purificada com ácido fluorídrico a 10%, sendo 

caracterizada pelo FTIR. A Fhum dos solos de TMs apresentou composição semelhante aos 

solos de TPAs, no entanto, apresentaram menor grau de aromaticidade. A assembleia 

mineralógica dos solos de TPAs, TMs e SNAs são semelhantes, no entanto, a gibbsita foi 

somente encontrada nos solos TPAs e TMs, enquanto os reflexos da maghemita foram mais 

expressivos nos solos TPAs e TMs quando comparados com os SNAs. Ainda, observa-se 

diferença de cristalinidade da goethita, onde a mesma apresenta maior cristalinidade nos 

SNAs em comparação aos solos antrópicos. Os solos de TPAs apresentam enriquecimento de 

cálcio calculado pela função de transporte de massa para todos os horizontes, mostrando 

assim que a influência antrópica vai além dos horizontes A antrópico, e altera até mesmo os 

horizontes subsuperficiais.  

 

 

Palavras-chave: Terra Preta de Índio, Antropização, Horizontes antrópicos, Solos 

amazônicos, Suscetibilidade magnética.  



   
 

ABSTRACT 

 

 

MINERALOGY AND ORGANIC MATTER OF ARCHAEOLOGICAL DARK 

EARTH AND ADJACENT NON-ANTROPICAL SOILS IN THE APUÍ AMAZON 

REGION 

 

 

AUTHOR: Luís Antônio Coutrim dos Santos 

ADVISOR: Fabrício de Araújo Pedron 

 

 

The Brazilian Amazon presents in most of its extension, highly weathered, acid and low 

fertility natural soils. However, from the years of 1870 and 1871, the first reports about the 

Amazonian anthropic soils, known as Archaeological Dark Earth (ADE), of high natural 

fertility, high levels of phosphorus and organic carbon began to appear, as well as the 

presence of artifacts lithic and ceramic. Mulatto Earth (ME) are anthropic soils that generally 

occur over a wide range surrounding ADE soils. These soils have their training related to 

long-term indigenous crops. The ADE are one of the most studied anthropic soils in the 

world, with great scientific efforts to reproduce the types of organic compounds observed in 

these soils. In the present work the following hypotheses were investigated: Soil organic 

matter (SOM) of ADEs and MEs present different levels and similar stabilities; Formation of 

iron oxides of low crystallinity occurs due to the great increase of organic material over time, 

during the formation of ADEs; It is possible to distinguish anthropic soils from non-anthropic 

soils by their chemical, mineralogical and organic matter. The objective of the present work is 

to evaluate the mineralogy and to characterize the chemical composition of the humin fraction 

in ADE, ME and non - anthropogenic soils in Apuí, Amazonas. The study areas are located in 

the southern mesoregion of the state of Amazonas, more precisely in the municipality of 

Apuí. The work was done evaluating anthropic soils ADE and ME and non-anthropic soils 

(NAS), in a total of six soil profiles. Morphological, physical and chemical analyzes were 

carried out to characterize the soils. For the study of mineralogy, X-ray diffraction and 

Fourier transform Infrared (FTIR) were used, as well as the magnetic susceptibility of the 

soils. The humin fraction (HumF) of SOM was separated, purified with 10% hydrofluoric 

acid, characterized by FTIR. The soil moisture content of ME presented similar composition 

to ADE soil, however, presented a lower degree of aromaticity. The mineralogical assemblage 

of the soils of ADE, ME and NAS are similar, however, gibbsite was only found in ADE and 

ME soil, whereas maghemite reflections were more expressive in ADE and ME soil than in 

NAS. Also, a difference of goethite crystallinity is observed, where it presents greater 

crystallinity in the NAS in comparison to the anthropic soils. The ADE soils present calcium 

enrichment calculated by the mass transport function for all horizons, thus showing that the 

anthropic influence goes beyond the horizons A, and even alter the subsurface horizons. 

 

Keywords: Black Indian Earth, Anthropogenic horizons, Amazonian Soils, Magnetic 

susceptibility  
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DS: Grãos com domínio único ou domínio simples; 

Es: Esmectita; 

FAF: Fração ácidos fúlvicos; 

FAH: Fração ácido húmico; 

Fed: Ferro extraído com ditionito-citrato-bicarbonato (DCB); 

Feo: Ferro extraído com oxalato ácido de amônio; 

Fes: Ferro extraído com ataque sulfúrico; 

FHum: Fração humina; 

FRX: Fluorescência de raios-X; 

FTIR: (do inglês, Fourier Transformer Infrared Spectroscopy) - Espectroscopia de 

Infravermelho com Transformada de Fourier; 

Gb: Gibbsita; 

Gt: Goethita; 

Hm: Hematita; 

HU: Humina; 

IH: Índice de hidrofobicidade; 

Il: Ilita; 

ki: Índice ki do ataque sulfúrico; 

kiF: Índice ki da fluorescência de raios-X; 

kr: Índice kr do ataque sulfúrico; 

kt: Caulinita; 

LMA: Largura à meia altura; 

MD: Grãos com multidominio; 

Mh: Maghemita; 

MO: Matéria orgânica; 

MOS: Matéria orgânica do solo; 

OAA: Oxalato ácido de amônio; 

PSD: Grãos com pseudo-domínio único ou pseudo domínio simples; 

Pt: Porosidade total; 

SH: Substâncias Húmicas; 

SM: Suscetibilidade magnética; 

SMaf: Suscetibilidade magnética medida em alta frequência; 

SMbf: Suscetibilidade magnética medida em baixa frequência; 



 
 

SNA: Solo não antrópico; 

SNAs: Solos não antrópicos; 

SP: Grãos superparamagnéticos; 

TM: Terra mulata; 

TMs: Terras Mulatas; 

TPA: Terra preta arqueológica; 

TPAs: Terras pretas arqueológicas; 

Ʈ𝑗𝑤: Função de transporte de massa em sistema aberto; 

Κ: Suscetibilidade magnética por volume; 

ρ: Densidade aparente; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em meio a paisagem de solos Amazônicos, que em sua maioria apresentam limitações 

de fertilidade química, ocorrem manchas de solos de elevada fertilidade natural (GLASER, 

2007). Estes solos são conhecidos por designações como Terra Preta, Terra Preta de Índio, 

Terra Preta Antropogênica e Terra Preta Arqueológica (TPA). As TPAs são solos que exibem 

como propriedades marcantes a coloração escura e horizonte A antrópico, os quais foram 

formados ou modificados por ação antrópica, e devem apresentar artefatos líticos e/ou 

cerâmicos, altos teores de carbono orgânico e fósforo, apresentando ainda elevada fertilidade 

natural e capacidade de retenção de nutrientes (KERN; KÄMPF, 1989; LIMA et al., 2002). 

Os atributos dos solos das TPAs (e de outros solos antrópicos) podem ser altamente variáveis 

entre sítios (SMITH, 1980) e dentro de sítios (KERN, 1996). 

Ocorre na Amazônia um segundo tipo de solo com menor expressão da atividade 

antrópica, denominada de Terra Mulata (TM). Este solo geralmente ocorre por uma ampla 

faixa circundando os solos de TPAs (SOMBROEK et al., 2010). As TMs têm a sua formação 

relacionada com cultivos indígenas de longo prazo, (SOMBROEK, 1966; WOODS, 2010). 

Apresentam uma coloração bruno acinzentada em seus horizontes superficiais, contendo 

ainda, teores menos elevados de fósforo e pouco ou nenhum fragmento de cerâmica 

(SOMBROEK et al., 2010). No entanto, estes solos apresentam elevados teores de matéria 

orgânica (MO), quando comparados com os solos não antrópicos da região. 

Os solos antrópicos da Amazônia, principalmente as TPAs vêm sendo alvo de vários 

estudos e discussões, no entanto os fatores que levaram a sua formação, ainda hoje, são 

motivos de controvérsia entre pesquisadores. Muitas teorias tentaram explicar sua formação, a 

mais aceita é que estas teriam sido formadas não intencionalmente pelo homem pré-

colombiano (WOODS; MCCANN, 2001). Embora aceito, que TPAs foram formadas pela 

ocupação pré-colombiana (indígena), não significa que foram formadas intencionalmente, 

com o intuito de melhorar a fertilidade do solo (NEVES et al., 2003). 

Os solos antrópicos geralmente apresentam altos teores de carbono orgânico, o qual é 

encontrado em sua maior parte na forma de carbono pirogênico. A recalcitrância desse 

carbono lhe confere uma alta estabilidade, transformando-o em um importante reservatório de 

carbono estável no solo, mitigando desta forma a emissão de CO2 para a atmosfera (CUNHA 

et al., 2010a). 

O uso de técnicas de caracterização da matéria orgânica do solo (MOS), como a 

espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), pode ser de grande 
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contribuição para entender e/ou fazer inferências sobre a formação dos solos antrópicos da 

Amazônia, assim como entender a sua estabilidade em meio a este ambiente. 

A interação da MOS com seus componentes minerais é um processo importante a ser 

compreendido, porque solos de regiões tropicais situados em ambientes de clima quente e 

úmido apresentam conteúdos de MO semelhantes a solos desenvolvidos em regiões 

temperadas (BAYER; MIELNICZUK, 2008). Neste contexto, torna-se de suma importância, 

investigar não só a MO, mas também a sua mineralogia. 

Estudos realizados em solos de TPAs, em sua maioria deram maior destaque aos 

atributos químicos, principalmente aqueles ligados a fertilidade desses solos, e aos atributos 

físicos, sendo com menor frequência encontrado trabalhos com estudos mineralógicos. 

Estudos avaliando a composição mineralógica dos solos de TPAs mais recentes foram 

conduzidos por Lima et al. (2002), Lehmann et al. (2006), Sérgio et al. (2006), Silva et al. 

(2011) e Macedo (2014) os que se referem aos solos de TMs são ainda mais escassos. 

Estudos de solos antrópicos e, sobretudo, aqueles que buscam entender a gênese destes 

solos e as propriedades da MOS podem trazer benefícios para a região Amazônica, 

principalmente em relação a implantação de uma agricultura mais sustentável. Recentemente 

as TPAs vêm ganhando destaque, devido à possibilidade dos cientistas descobrirem e 

replicarem os processos que lhe deram origem, para que no futuro estes processos sejam 

utilizados como possíveis recuperadores de solos degradados do planeta. No entanto, o grande 

desafio dos cientistas é identificar os principais processos e origens envolvidos na formação 

dos solos de TPAs. 

Os solos antrópicos além de geralmente apresentarem alta fertilidade natural, também 

recebem importância por serem fundamentais para o conhecimento da pré-história da 

Amazônia e da mudança global do clima atual, por conta de sua grande quantidade de 

carbono orgânico armazenado no solo, atuando assim como um dreno de dióxido de carbono 

(CO2). Diante do exposto, o objetivo do trabalho é avaliar a mineralogia e caracterizar a 

composição química da fração humina em solos de Terra Preta Arqueológica, Terra Mulata e 

solos não antrópicos na Região de Apuí, Amazonas. 

  



22 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. PRIMEIROS HABITANTES AMAZÔNICOS 

 

A chegada do homem à Amazônia, até hoje permanece incerta, não sabendo-se em que 

período a floresta amazônica começou a ser ocupada por esses seres humanos (LUI; 

MOLINA, 2009). Buscando entender este contexto, diversas áreas do conhecimento científico 

lançam teorias sobre a dinâmica destes deslocamentos humanos. Inúmeras pesquisas já foram 

realizadas, mas não há um consenso a cerca do tema. 

O ponto de concordância entre os pesquisadores é de que o homem americano não é 

originário das Américas. Existem algumas teorias para a chegada do homem ao continente 

americano e em seguida a região Amazônica. As duas principais teorias que tentam explicar a 

chegada do homem no continente americano são: a teoria transoceânica e a teoria do estreito 

de Bering. De acordo com a teoria transoceânica, habitantes da Polinésia começaram a 

atravessar o Oceano Pacífico em direção à América do Sul em pequenos barcos há 

aproximadamente 10 mil anos, sendo movidos por meio de forças das correntes marítimas que 

os conduziram (FREITAS, 2017). 

A teoria do estreito de Bering é a mais aceita pelos diversos pesquisadores. Esta teria 

dado início durante a época do Pleistoceno, com o resfriamento global que conduziu à 

expansão das geleiras e à redução do nível do mar, criando assim algumas conexões terrestres 

em várias regiões ao redor do globo (LOWE; WALKER, 2015). Uma destas conexões 

ocorreu no Estreito de Bering, o qual forneceu uma ligação entre Sibéria e o Alasca (HU et 

al., 2010). Estas condições forneceram corredores de migração e rotas de acesso a novos 

territórios para plantas e animais (LOWE; WALKER, 2015). 

Recentemente um artigo publicado na Nature em 2016, questiona a principal teoria da 

chegada do homem à América. De acordo com Pedersen et al. (2016), a teoria do estreito de 

Bering é inviável do ponto de vista biológico. De acordo com esses autores, com a glaciação 

chegando ao fim, ocorreu a retração de duas enormes geleiras formando assim um corredor de 

aproximadamente 1,500 km de comprimento, uma ponte terrestre que ligava a Ásia à América 

do Norte, onde hoje fica o Estreito de Bering, o que permitiria a passagem dos povos 

asiáticos, antes que a elevação do nível do mar deixasse o caminho submerso, formando o 

Mar de Bering. 

No entanto, para Pedersen et al. (2016), o corredor formado há 15 mil anos, seria 

biologicamente impossível de ser atravessado antes de 12,6 mil anos atrás, uma vez que o 
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mesmo não era colonizado por plantas e animais, impossibilitando assim a longa viagem 

migratória. Para os autores, ainda não está claro quando as plantas e os animais colonizaram 

este corredor e tornaram biologicamente viável a travessia, mas os dados de datação com 

radiocarbono feito pelos pesquisadores em uma porção do corredor, encontraram evidências 

de vegetação estepe, bisontes e mamutes há aproximadamente 12,6 mil anos. 

Com a hipótese da migração pelo estreito de Bering inviabilizada, Pedersen et al. 

(2016), acreditam que o caminho mais provável para os primeiros humanos das Américas foi 

ao longo da orla do Oceano Pacífico. De acordo com estes autores, os primeiros humanos a 

habitarem a América, caminharam pelas margens expostas pelo baixo nível do mar e livres de 

gelo naquela época, ou por navegação costeira. No entanto, esta hipótese dificilmente será 

confirmada, isto porque as margens expostas naquela época foram inundadas com a elevação 

do nível do mar, após o fim da glaciação, inundando assim também todas as evidências 

arqueológicas. 

Em relação as evidências arqueológicas de ocupação humana na América, há 

aproximadamente 90 anos, o sítio arqueológico de Clovis, no estado do Novo México (EUA), 

era identificado como sendo os registros arqueológicos mais antigos da ocupação humana na 

América do Norte, com datação de 12,8 a 13,1 mil anos antes do presente (WATERS et al., 

2011). No entanto, em 2011 um grupo de pesquisadores, liderado pelo arqueólogo Michael 

Waters, analisaram 15.528 artefatos arqueológicos encontrados no sítio de Debra L. Friedkin, 

no estado do Texas (EUA), concluindo que estes pertenciam a um período pré-Clovis. 

Estimam-se que os artefatos encontrados no estado do Texas foram confeccionados 

entre 13,2 a 15,5 mil anos antes do presente (WATERS et al., 2011). Assim, para estes 

autores, os dados evidenciam que há 15,5 mil anos, populações humanas já ocupavam a 

América do Norte, corroborando assim com Pedersen et al. (2016), que afirmam que o 

homem chegou há aproximadamente 15 mil anos no continente americano. 

Pesquisas indicam que os primeiros povos a chegarem na América eram por natureza 

caçadores e coletores, e por isso, migravam longas distâncias (SANDERS; MARINO, 1971). 

Desta forma a ocupação pré-colombiana foi decorrente da capacidade de migração dos povos, 

provavelmente devido ao instinto de sobrevivência e a possibilidade de adaptações de 

espécies a diversos ambientes, que confere a capacidade dos organismos de migrarem de 

regiões que ameaçam a vida e a descendência das espécies (GERMAN, 2003). 

Após a chegada destas civilizações na América do Norte, a mesma começou a povoar 

outras partes do continente americano, chegando assim a parte sul do continente. Na América 

do Sul, os humanos habitaram inicialmente 4 grandes regiões: uma vasta planície tropical de 
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savanas e floresta para o leste, atualmente a floresta Amazônica; as pradarias da Argentina; 

uma floresta marítimo-boreal ao longo da costa sul do Chile, e uma complexa região 

montanhosa ao longo da face ocidental do continente, correspondente ao Peru na atualidade 

(CARDOSO, 1981). É notório que cada uma destas civilizações pré-colombianas estabeleceu 

distintos meios de adaptações. 

Os primeiros registros de ocupação da Amazônia referem-se a uma região próxima da 

atual cidade de Santarém-PA, datados de 11.200 AP, por povos caçadores e coletores 

especializados no uso de diversos recursos da floresta tropical, tendo registros de que a bacia 

Amazônia nesta época já era coberta pela vegetação atual (NEVES et al., 2003). 

A ocupação da Amazônia por populações pré-colombianas tem sido fonte de diversos 

debates, principalmente se estas civilizações se instalaram a partir de assentamentos de várzea 

ou terra firme, com o desenvolvimento ou não de sociedades indígenas populosas e 

sedentárias (KAMPF; KERN, 2005). 

Para Kampf e Kern (2005) o habitat básico dos povos indígenas que se estabeleceram na 

região Amazônica era caracterizado como floresta tropical úmida densa com solos ácidos e 

pobres em nutrientes, submetidos a intenso intemperismo químico, sendo assim era pouco 

provável que o ambiente propiciasse aos caçadores-coletores uma abundância de animais e 

plantas comestíveis, além de ser um ambiente inadequado para a adoção de uma agricultura 

intensiva. Nestas condições é provável que a população pré-colombiana tenha desenvolvido 

uma agricultura itinerante em clareiras, mediante derrubada e queima, seguindo-se o cultivo 

por períodos curtos e longo pousio. 

Resíduos de plantas e animais indicam que estes povos se alimentavam de frutos da 

floresta, peixes, tartarugas e em menor intensidade de mamíferos terrestres (COSTA et al., 

2010a). 

Culturalmente foram reconhecidos dois estágios culturais que eram formados por 

caçadores-coletores e ceramistas. A presença de paleoíndios caçadores-coletores é indicada 

por muitos sítios pré-históricos que demonstram que a Amazônia foi ocupada e/ou 

atravessada por bandos de caçadores-coletores em toda a sua extensão e por longo tempo 

(COSTA et al., 2010a). 

Em relação aos ceramistas, a presença de sambaquis no Médio e Baixo Amazonas foi o 

principal achado dessa época. Este consistia de amontoados de conchas, ossos de animais e 

humanos e cerâmicas produzidas pelos Ameríndios, constatando a fase de sedentarismo e 

sociedades ceramistas, que perdurou cerca de 4000 anos AP, nesta fase o cultivo de mandioca 

e consumo de peixes eram a base da dieta (HECKENBERGER et al, 1999). 
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Assim como em outras regiões do mundo, a chegada e ocupação do homem na região 

Amazônica tiveram as suas transformações, que imprimiram fortes modificações, observadas 

nas áreas de seus assentamentos e circunvizinhanças (COSTA et al., 2010a). 

Evidências apontam que entre 4.500 e 2.000 AP, ao longo das principais várzeas da 

região Amazônica houve estabelecimento de numerosas aldeias permanentes de horticultores 

ocupando os terraços elevados (KAMPF; KERN, 2005). 

A presença de sociedades mais complexas, com um aumento populacional e 

estabelecimento do sedentarismo e da agricultura datam de 2.500 anos AP. Nesse período 

ocorreram significativas intervenções antrópicas na paisagem, como a construção de tesos 

(grandes aterros que abrigavam aldeias indígenas na pré-história), e a formação das terras 

pretas arqueológicas (TPAs) (NEVES, 2003). 

O enriquecimento do solo constitui um crucial divisor de águas na vasta história 

antropogênica de transformações da paisagem na Amazônia, pois estas atividades comprovam 

o processo de domesticação de espécies associado a emergência de sedentarismo, que 

provocou mudanças no padrão social das civilizações (DENEVAN, 1998). 

 

2.2. SOLOS ANTRÓPICOS DA AMAZÔNIA: LEVANTAMENTO HISTÓRICO 

 

Os primeiros relatos sobre os solos antrópicos da Amazônia ocorreram nos anos de 

1870 a 1871, por meio de uma nota impressa do geólogo Charles Hartt (KERN et al., 2010). 

Por sua vez, o naturalista Herbet H. Smith, com o geólogo Friedrick Katzer, trabalhando na 

região do Baixo Amazonas também fazem menções aos solos de TPAs nos anos de 1870 

(WOODS, 2003). Desde os primeiros relatos sobre as TPAs da Amazônia, a gênese desses 

solos chamou a atenção dos pesquisadores. No ano de 1885, Hartt sugeriu que as TPAs eram 

solos vegetais, e que os índios eram atraídos para esses solos devido a sua elevada fertilidade 

“natural” (KERN et al., 2010). 

Friedrich Katzer, baseado em seu trabalho de campo nos anos de 1890, publicou um 

livro sobre a geologia da Região Amazônica, em Leipzig Alemanha. Katzer reconheceu a 

elevada fertilidade das TPAs e foi o pioneiro em conduzir trabalhos analíticos nesses solos 

(KERN et al., 2010). 

Entre os anos de 1940 e 1970 vários pesquisadores citaram e descreveram esses solos. O 

primeiro artigo publicado falando especificamente sobre os solos antrópicos da Amazônia foi 

no ano de 1944, um extrato do livro de geologia de Katzer de 1903, o qual foi publicado no 

Brasil intitulado “A terra Preta” (KERN et al., 2010). 
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Para Camargo (1941), as TPAs ter-se-iam originadas a partir da deposição de cinzas 

vulcânicas. A hipótese que as TPAs foram originadas a partir de eventos geológicos ou a 

partir de fundos de lagos extintos foram defendidos por vários autores, como por exemplo, 

Falesi (1972). 

Em 1966, Wim Sombroek no seu clássico “Amazon Soils” foi o primeiro a introduzir o 

termo: Terra Mulata (TM). De acordo com os atributos e a formação dos solos antrópicos da 

Amazônia, os mesmos, poderiam ser divididos em Solos de Terra Mulata e Solos de Terra 

Preta Arqueológica. As TMs teriam propriedades específicas e seriam derivadas de cultivos 

longos e duradouros (SOMBROEK, 1966). 

Várias hipóteses foram levantadas sobre a formação das TPAs, a que estas teriam sido 

formadas não intencionalmente pelo homem pré-colombiano é a mais aceita atualmente 

(WOODS; MCCANN, 2001). 

Trabalhos como o de Kern e Kämpf (1989), estudaram o efeito de antigos 

assentamentos indígenas na formação de solos com terra preta arqueológicas na região de 

Oriximiná – PA, enquanto que Lima et al. (2002) estudaram a pedogênese e o uso de terras 

pré-colombinas na Amazônia. 

A partir dos anos 90, houve um grande aumento na quantidade e qualidade dos estudos 

envolvendo os solos de TPAs, comprovado pelos inúmeros artigos, dissertações e teses 

estudando especificamente o tema terra preta (KERN et al., 2010). Em 2003 Lehmann e mais 

57 colaboradores, incluindo vários brasileiros, lançam um livro intitulado: “Amazonian Dark 

Earths: origin, properties, management”, este livro abordou várias áreas relacionadas aos 

solos antrópicos da Amazônia (LEHMANN et al., 2003). Atualmente vários trabalhos vêm 

estudando os solos de TPAs, recebendo grande ênfase aqueles que buscam entender a sua 

gênese. 

 

2.3. SOLOS ANTRÓPICOS DA AMAZÔNIA: TERRAS PRETAS 

ARQUEOLÓGICAS E TERRAS MULATAS 

 

Na região Amazônica como resultado da ocupação humana, há ocorrência de manchas 

de solos formados e/ou alterados por populações pré-colombianas, os quais são conhecidos 

por designações como Terra Preta, Terra Preta Arqueológica (TPAs), Terras Pretas de índios 

(TPIs) (WOODS, 2003). A elevada fertilidade “natural” e a resiliência destes solos, atraem o 

interesse de agricultores locais, e atualmente vêm chamando a atenção de cientistas que 

buscam entender como estes solos foram formados e como o conhecimento sobre os mesmos 



27 
 

podem auxiliar para uma maior produtividade e sustentabilidade dos solos tropicais 

(GERMAN, 2003; SCHMIDT et al., 2014). 

As TPAs, são solos antrópicos caracterizados por apresentarem horizonte A antrópico e 

ocorrem em antigos assentamentos que contêm artefatos culturais, tais como fragmentos 

cerâmicos. A coloração escura desses solos é resultante do acúmulo de material orgânico 

decomposto, principalmente na forma de carbono pirogênico, como resíduo de fogueiras 

domésticas e de queimadas para uso agrícola do solo (LIMA et al., 2002). 

A formação dos solos de TPAs tem sido atribuída a vários fatores no passado, incluindo 

tanto forças culturais como naturais (NEVES et al., 2003). A formação não intencional pelo 

homem pré-colombiano é a mais aceita atualmente (WOODS; MCCANN, 2001). No entanto, 

Neves et al. (2003), sugerem que a densidade, atividade e concentração populacional dos 

povos pré-colombianos, foram os principais fatores para a formação dos solos de TPAs, em 

vez da ação do tempo sozinho. 

Os solos de TPAs tem uma ampla distribuição ao longo da região Amazônica. 

Normalmente localizam-se em terra firme, próximas às margens de rios de águas brancas 

como Purus, Madeira, Uatumã, Ji-Paraná, de águas claras, a exemplo do Trombetas, Tapajós e 

Mapuera, ou ainda nas margens de rios de águas negras como os rios Negro, Urubu, Caxiuanã 

e Mapuá (KERN et al., 2003). Na região do município de Apuí-AM, grande parte das 

manchas de TPAs ocorrem ao longo do Rio Juma ou de seus afluentes (SANTOS, 2013 a). 

Comumente os sítios de TPAs, estão localizados próximos a confluências dos rios ou 

igarapés, ou próximo as corredeiras (KERN et al., 2003). Essas manchas ocupam várzeas ou 

elevações marginais adjacentes. Normalmente as TPAs de terras firmes estão situadas em 

locais bem drenados, localizados em áreas com posição topográfica que permite boa 

visualização espacial e acesso aos recursos de diferentes ambientes (KÄMPF; KERN, 2005). 

As manchas de TPAs, podem ocorrer sobre uma variedade de solos, incluindo 

Latossolos, Argissolos, Cambissolos (LIMA et al., 2002), Neossolos e Espodossolos (SMITH, 

1980), ou ainda Luvissolos (SANTOS, 2014). De acordo com Kern et al. (2003), 80% dos 

sítios de TPAs apresentam tamanho inferior a 2 hectares, embora alguns apresentem tamanhos 

superiores a 100 hectares. Para Roosevelt (2002) os sítios extensos foram ocupações 

permanentes ou semi-permanentes de longa duração, permanecendo por vários séculos. 

Em relação aos atributos químicos do solo, as TPAs contrastam com os solos adjacentes 

da região, principalmente devido os altos teores de carbono, fósforo, cálcio, magnésio, zinco e 

manganês (KERN et al., 2003). As TPAs da Amazônia Central, segundo Glaser (2007), 

apresentam três vezes mais matéria orgânica do solo, nitrogênio e fósforos e até 70 vezes mais 
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carvão do que os solos adjacentes de baixa fertilidade. Em relação ao pH, os valores se 

alocam entre 5,2 e 6,4, segundo Falcão et al. (2001). 

A fertilidade das TPAs é resultante da ocupação pré-colombiana prolongada, 

comprovado pela similaridade entre textura, a composição da fração argila e a profundidade 

do horizonte C dos perfis de TPAs e solos adjacentes (SOMBROEK, 1966). De acordo com 

Cunha et al. (2007), a fertilidade das TPAs é fortemente relacionada com as características 

moleculares das substâncias húmicas. 

Os materiais que aparentemente tiveram o maior efeito cumulativo sobre a matéria 

orgânica do solo e o teor de nutrientes nas TPAs, foram o carvão vegetal e os resíduos de 

alimentos (NEVES et al., 2003). Não sendo totalmente claro por meio de quais atividades 

humanas estes materiais foram incorporados ao solo. 

Quanto aos atributos físicos, os horizontes A antrópicos mostram algumas diferenças 

nas propriedades físicas e hidráulicas quando comparados com os solos adjacentes da região. 

Para Teixeira e Martins (2003), a matéria orgânica presente nos solos de TPAs exercem uma 

forte influência na estrutura e nas propriedades hidráulicas do solo. As TPAs apresentam 

horizontes bem drenados, com textura variando entre arenosa e muito argilosa (LIMA et al., 

2002). 

Os horizontes A antrópicos das TPAs apresentam menores valores de densidade do solo 

(Ds) do que os horizontes subjacentes não antrópicos (CAMPOS et al., 2012a; SANTOS et 

al., 2013a). A densidade de partículas sólidas do solo, podem apresentar valores semelhantes 

entre os horizontes antrópicos e os não antrópicos (SANTOS et al., 2013a). Por sua vez, os 

valores de porosidade total são mais elevados nos horizontes antrópicos, devido aos altos 

teores de matéria orgânica e a maior atividade biológica desses horizontes (CAMPOS et al., 

2011a). 

Sobre a espessura dos horizontes A antrópicos, Smith (1980), avaliou que os mesmos 

variam de 36 a 73 cm, no entanto podem ser encontrados horizontes A antrópicos com 

espessura maior do que o mencionado. 

Uma das grandes qualidades dos solos de TPAs é a sua alta resiliência, desta forma 

estes solos são capazes de manter as suas boas propriedades físicas, mesmo quando 

submetidas a um intenso manejo (TEIXEIRA; MARTINS, 2003). 

Ocorre na região Amazônica outro tipo de solo com menor expressão da atividade 

antrópica, denominadas de terras mulatas (TMs) (SOMBROEK, 1966; WOODS, 2010). As 

TMs são sugeridas como áreas agrícolas pré-colombianas dispostas no entorno das TPAs, 
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decorrente de uma melhoria na fertilidade destes solos com o uso da agricultura, 

provavelmente, com uma prática semelhante a compostagem (SOMBROEK et al., 2010). 

Os solos de TMs ocorrem normalmente em uma ampla faixa de solo circundando as 

TPAs. As TMs apresentam uma coloração bruno acinzentada em seus horizontes superficiais, 

apresentando ainda, teores menos elevados de fósforo e pouco ou nenhum fragmento de 

cerâmica, quando comparados às TPAs (SOMBROEK et al., 2010, FRASER et al., 2011). 

Esses solos são menos relatados na literatura e, possuem ainda algumas controvérsias sobre a 

sua origem (FRASER et al., 2011). 

As TMs apresentam fertilidade intermediária entre as TPAs e os solos adjacentes não 

antrópicos. A fertilidade das TMs é atribuída a dois fatores: a um elevado volume de 

partículas de carvão, resultante de uma combustão incompleta de frequentes queimadas, as 

quais poderiam ter ocorrido em zonas de agricultura semi-intensiva; e aos elevados teores de 

matéria orgânica originados inicialmente de compostagem e mantidos por uma elevada 

atividade microbiológica (DENEVAN, et al., 2010). 

 

2.4. MINERALOGIA DOS SOLOS AMAZÔNICOS: ANTRÓPICOS E NÃO 

ANTRÓPICOS 

 

Apesar do ambiente tropical quente e úmido dos solos Amazônicos, o que leva os solos 

a um longo e profundo processo de intemperismo, as características químicas e mineralógicas 

dos solos podem apresentar uma surpreendente variação. As quais são ditadas pelo material 

de origem do solo e pelas variações climáticas regionais ou locais (SCHAEFER et al., 2017). 

Assim, os solos de várzeas e terra firme apresentam uma enorme variação mineralógica. 

Em estudo de uma topossequência de solos na transição Campos naturais-floresta na 

região de Humaitá, sul do Amazonas, Campos (2012), observou que a composição 

mineralógica da fração argila de uma topossequência sobre granito na região sul do Amazonas 

era constituída por gibbsita quartzo, mica e caulinita. 

Devido a elevada fertilidade natural que as Terras Pretas Arqueológicas (TPAs) 

apresentam, a maior parte dos estudos envolvendo esses solos foram realizados dando ênfase 

para a fertilidade do solo. Dessa forma, os estudos da composição mineralógica das TPAs 

foram e são menos frequentes. Estudos sobre a composição mineralógica dos solos antrópicos 

foram realizados por Lehmann et al. (2006), e mais recentemente por Silva et al. (2011), Silva 

et al. (2012) e Macedo (2014). 
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A mineralogia dominante caulinítica em solos de Terras Pretas foi verificada por 

Macedo (2014), avaliando a pedogênese e indicadores pedoarqueológicos em Terra Preta de 

Índio no município de Iranduba- AM. De acordo com o autor, essa assembleia mineralógica já 

era esperada em virtude das condições climáticas amazônicas, as quais favorecem a lixiviação 

das bases trocáveis e da sílica do sistema, e favorece a formação e estabilização da caulinita 

(KÄMPF et al., 2012). 

Em trabalho avaliando a caracterização química e mineralógica de TPAs na Amazônia 

Central, Silva et al. (2011), verificaram que as frações argilas das TPAs de terra firme 

apresentam composição mineralógica semelhante aos solos adjacentes, com predomínio de 

caulinita. 

Avaliando a mineralogia e geoquímica de perfis de solo com Terra Preta Arqueológica 

de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste da Amazônia, Silva et al. (2012), observaram a 

presença de albita nos solos antrópicos, mineral que não faz parte da composição dos solos, 

no entanto foi encontrado no horizonte A antrópico, sendo proveniente dos artefatos 

cerâmicos. 

Contrastando a composição mineralógica dos sítios de TPAs e os solos adjacentes, 

trabalhos como de Lima (2001), Macedo (2009) e Lima et al. (2010), mostraram que não 

foram observadas alterações mineralógicas nos sítios de TPAs, assim essas evidências 

mineralógicas mostram que as alterações provocadas pelas populações pré-colombianas não 

foram suficientes para alterar a composição mineralógica da fração argila dos solos 

antrópicos. 

Avaliando a mineralogia dos concentrados magnéticos de amostras de solos de TPAs, 

Silva et al. (2011), observaram a presença de maghemita (Mh), mineral que não foi 

encontrado nos solos adjacentes não antrópicos. A presença de hematita (Hm) e Mh foi 

também verificado por Sergio et al. (2006). Para estes autores a presença desses minerais no 

horizonte A antrópico mostra que a composição mineralógica das TPAs é diferente daquela 

dos solos localizada sob as TPAs. 

Para Sergio et al. (2006), os óxidos de ferro (Hm e Mh) encontrados nos fragmentos de 

cerâmicas e no solo, apresentam as mesmas características cristalinas e poderiam ser 

considerados provenientes da mesma fonte. 

O processo mais viável para a formação da Mh em cerâmicas dos solos antrópicos da 

Amazônia é provavelmente originado a partir do aquecimento de goethita (Gt) ou Hm em ar a 

cerca de 450 ºC, durante 2 horas na presença de matéria orgânica (SERGIO et al., 2006). Esta 
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rota de formação pode ser visualizada na Figura 1, destaque para a reação 12 da figura, onde 

mostra a formação da Mh pelo aquecimento em presença da matéria orgânica do solo. 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática das reações químicas envolvidas na de formação e 

transformação dos óxidos de ferro, em vários ambientes 
 

 
 

Fonte: Figura retirada do capítulo do livro de Costa e Bigham (2009).  

 

 

Em fragmentos de cerâmicas de um horizonte A antrópico de um Latossolo Amarelo 

distrófico Antrópico de terras firmes da Amazônia Central, Lima et al. (2010), observaram 

com a fotomicrografia a presença de mica, sugerindo que as argilas usadas para confecção das 

cerâmicas eram provenientes das áreas de várzeas, uma vez que as micas são comuns nos 

solos de várzeas, e ocorrem em níveis muito reduzido nos solos de terra firme nesta região. 

Para Lima et al. (2002), as populações pré-colombianas habitaram o vale Amazônico 

provavelmente entre os anos 2.400 ± 75 a 1.525 ± 58 anos antes do presente. Esta data 

corresponderia, portanto, ao início das formações das TPAs. Costa et al. (2010b), consideram 

que o tempo de formação das TPAs, foi curto para que estes solos tenham formado minerais 

cristalinos, acreditando assim, que o tempo foi um grande limitante para a formação de 
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minerais cristalinos completamente formados. Estes autores, sugerem ainda, que os solos de 

TPAs, possam estar em formação ou sofrendo degradação, em alguns casos, o que diminuiria 

a chance de desenvolver substâncias cristalinas. 

A mineralogia dos solos de TPAs vem sendo estudada por meio de difratometria de 

raios-X (DRX), como mostram nos trabalhos de Macedo (2009), Lima et al. (2010), entre 

outros. No entanto, como os solos de TPAs apresentam fases cristalinas amorfas ou de baixa 

cristalinidade, o uso associado da espectroscopia de infravermelho é viável na identificação e 

quantificação deste material (COSTA et al., 2010). 

Para melhorar os estudos mineralógicos das TPAs, é interessante que possa ser utilizada 

mais de uma técnica analítica. O uso combinado do microscópio óptico, difração de raios-X, 

microscopia eletrônica e o infravermelho, permite a obtenção de informações mais apuradas 

sobre a matéria prima das cerâmicas, tipos de tecidos orgânicos, tipos de minerais, novas fases 

minerais, transformação e estabilidade mineral (COSTA et al., 2010b). 

A técnica usualmente utilizada para a identificação da composição mineralógica dos 

solos é a difração de raios-X (DRX), esta técnica é considerada a padrão na identificação e 

estudo dos minerais, no estudo das suas fases e determinação das estruturas cristalográficas 

(SCHULZE, 1989) sendo sua utilização uma prática rotineira, em conjunto com outras 

técnicas analíticas. 

A difração de raios-X é considerada a principal técnica para a identificação de 

compostos cristalinos, mas além da identificação, a DRX pode ser utilizada para a 

determinação da cristalinidade e do tamanho da partícula do mineral (RESENDE et al., 2011). 

De acordo com esses autores, quanto mais largo é o pico do difratograma, menor o tamanho 

da partícula (cristal) ou menor será o grau de cristalinidade. Ainda segundo esses autores, a 

determinação na fração argila do tamanho ou do grau de cristalinidade dos minerais é de suma 

importância, pois fenômenos como adsorção de fosfatos, por exemplo, dependem desses 

aspectos. 

A avaliação do diâmetro médio do cristal (DMC) de solos é mais difícil do que dos 

minerais padrão e de depósitos geológicos, porque além da dificuldade na separação física, os 

mesmos apresentam tamanho muito pequeno, são mal cristalinos ou apresentam cristalinidade 

mal expressa e ainda apresentam substituições isomórficas (RESENDE et al., 2011). 

A matéria orgânica por meio da interação de compostos orgânicos com os minerais de 

argila pode alterar o DMC. Alguns trabalhos como o de Hanke et al. (2015), objetivaram em 

estudar a influência da matéria orgânica no DMC da fração argila de solos desenvolvidos de 
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basaltos no sul do Brasil. Os autores verificaram que os teores de carbono, os grupos 

carboxílicos e grupos C-O-Alquil apresentaram efeitos significativos sobre o DMC. 

Hanke et al. (2015) avaliaram que as dimensões dos cristais de óxidos de ferro 

apresentaram uma correlação significativa negativa com os teores de carbono orgânico no 

solo. Dessa forma, quanto maiores os teores de carbono, menores são, no geral, os valores de 

DMC desses minerais. Os autores ainda destacam que para a gibbsita, outro mineral estudado 

pelos autores, não foram observados influência da matéria orgânica em seu DMC. Esses 

resultados puderam ser explicados pela maior afinidade dos ligantes orgânicos pelo ferro do 

que pelo alumínio. 

Para Hanke et al. (2015) existe uma clara tendência dos solos mais evoluídos como os 

Latossolos, apresentarem maiores DMC para minerais como a caulinita e Hm. De acordo com 

autores, isso se deve pelas condições de menor quantidade de inibidores da cristalização, 

como por exemplo a matéria orgânica. As condições ambientais apropriadas de topografia e 

drenagem podem também contribuir para os maiores tamanhos de cristais. 

Neste contexto, Curi e Franzmeier (1984), estudando solos ao longo de uma 

topossequência de Latossolos (oxisols) no Brasil central (sul de Goiás) constataram que a 

posição do solo na paisagem pode influenciar a cristalinidade de óxidos de ferro e 

consequentemente o DMC destes minerais. Os autores verificaram que na posição mais baixa 

da paisagem, as Gts apresentavam a menor cristalinidade. 

 

2.5. MATÉRIA ORGÂNICA DOS SOLOS DE TERRA PRETA ARQUEOLÓGICAS 

 

A matéria orgânica do solo (MOS), pode ser definida como sendo um complexo de 

mistura de resíduos vegetais e animais, exsudato de raiz, biomassa microbiana e materiais 

estabilizados, os quais são resultantes da degradação microbiana (EUSTERHUES et al., 

2005). A fração viva da MOS (biomassa microbiana) é composta principalmente por 

bactérias, actinomicetos e fungos. Os fungos correspondem a cerca de 60 a 80% da MOS 

viva, embora o número de bactérias normalmente exceda o de fungos, elas apresentam uma 

menor massa corpórea (DICK et al., 2009). 

A fração morta da MOS é originada pela decomposição biológica e química de resíduos 

orgânicos, podendo ser agrupada em dois tipos de componentes de acordo com Dick et al. 

(2009): MOS em estádios iniciais de decomposição (frações particuladas) e MOS em fase 

avançada de decomposição (também chamado de húmus, engloba as frações mais 

decompostas). A composição elementar da MOS morta, tem a sua estrutura composta por 
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aproximadamente 90% de carbono (52 a 58%) e oxigênio (34 a 35%), seguido por nitrogênio 

e hidrogênio (3,3 a 7%), e enxofre e fósforo (< 2 %) (DICK et al. 2009).  

Quanto aos compartimentos físicos da matéria orgânica (MO) e a sua localização no 

solo, a mesma pode ser agrupada em: MO particulada (pouco decomposto e que ainda 

apresentam características da estrutura celular ou tecido vegetal que lhe deu origem), MO 

associada aos minerais (formada principalmente por substâncias húmicas, que interagem com 

a superfície dos minerais) e MO dissolvida (fração orgânica solúvel, composta por uma 

variedade de compostos orgânicos, desde ácidos simples, polissacarídeos a substâncias 

húmicas complexas) (DICK et al. 2009). 

A matéria orgânica resultante nos solos é dada pela diferença entre as adições e perdas 

de carbono orgânico ao longo do tempo. As principais entradas de matéria orgânica no solo 

podem ser constituídas pela serapilheira, a qual é a principal fonte de MOS, pelas raízes, os 

exsudados radiculares e resíduos de organismos, enquanto as saídas da MOS do sistema 

ocorrem por meio da respiração, lixiviação, erosão e gases orgânicos (SOLLINS et al., 1996). 

Na literatura pode-se encontrar várias definições sobre substâncias húmicas. Estas 

podem ser definidas operacionalmente como uma categoria de ocorrência natural, de 

substâncias orgânicas heterogêneas, biogénicas que pode geralmente ser caracterizada como 

sendo de cor amarela ou escura, de elevado peso molecular, e de natureza refratária (AIKEN 

et al., 1985). Para MacCARTHY et al. (1990), o termo substâncias húmicas é empregado para 

uma mistura definida operacionalmente, heterogênea de materiais orgânicos que ocorrem 

naturalmente. De acordo com estes autores, tais substâncias são ubíquas na natureza e surgem 

a partir da decomposição de resíduos de plantas e animais. MacCARTHY et al. (1990), ainda 

relatam que as substâncias húmicas consistem em um extraordinário complexo de mistura de 

componentes orgânicos. 

Vários mecanismos, ou caminhos, foram propostos para descrever a gênese das 

substâncias húmicas. As cinco principais teorias de formação das substâncias húmicas são 

apresentadas na Figura 2. De acordo com Essington (2005), existem essencialmente duas 

categorias de caminhos: aqueles que são puramente biológicos e envolvem a decomposição 

enzimática de biopolímeros e a recombinação enzimática dos subprodutos microbianos (vias 

2, 3 e 4) e aqueles que envolvem a decomposição biótica de biopolímeros e a montagem 

abiótica de estruturas macromoleculares (via 1) ou agregados (via 5). 

As substâncias húmicas constituem entre 70 e 80% da matéria orgânica de muitos solos 

minerais e são formadas a partir da degradação química e biológica de resíduos vegetal ou 

animal e a partir de atividades sintéticas de microrganismos (SCHNITZER, 1986). Estas 
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substâncias são geralmente classificadas em ácidos húmicos (AH), ácidos fúlvicos (AF) e 

humina (HU) (MacCARTHY et al., 1990). Para estes autores, os principais grupos funcionais 

das substâncias húmicas são os carboxílicos, álcoois, fenólicos e carbonílicos. 

 

 

Figura 2 - Teorias de formação das substâncias húmicas, as cinco principais vias 

 

 
Fonte: A imagem foi adaptada do livro Soil and water chemistry: an integrative approach, de autoria de 

Essington (2005). 

 

 

As frações das substâncias húmicas são separadas conforme a sua solubilização em 

meio ácido e alcalino. A HU é a fração que representa a matéria orgânica intimamente ligada 

à fração mineral do solo, e por isso insolúvel em meio ácido e básico. Por sua vez, os AH, são 

insolúveis em meio ácido, pois, com a protonação dos grupamentos funcionais ocorre o 

colapso da estrutura e precipitação das macromoléculas, e por último os AF, que apresentam 

grande quantidade de grupamentos funcionais oxigenados e são solúveis tanto em meio ácido 

como básico (CANELLAS et al., 2001). 

A HU é a fração das substâncias húmicas mais estável no solo, devido a mesma 

apresentar maior grau de polimerização, peso molecular, conteúdo de carbono, menor 

conteúdo de oxigênio e menor solubilidade. Por sua vez, o AF é a fração menos estável. Para 
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Canellas et al. (2003), a fração intermediária entre a estabilização dos compostos pela 

interação com a matéria mineral (huminas) e a ocorrência de ácidos orgânicos livres na 

solução do solo (ácidos fúlvicos) é representada pelos AH. 

A reatividade química da MOS está diretamente relacionada às quantidades e tipos de 

grupos orgânicos funcionais e componentes estruturais presentes (ESSINGTON, 2005). Os 

diversos grupos funcionais da MOS permitem que a mesma participe de várias reações no 

solo (DICK et al., 2009). Os principais grupos são: carboxílicos, enol, OH-fenólico e quinona, 

os quais apresentam comportamento ácido (desenvolvem cargas negativa por meio da 

dissociação do próton), enquanto os grupos funcionais nitrogenados são alcalinos e os demais 

grupos que compõem a MOS são considerados neutros (DICK et al., 2009). A Figura 3, 

apresenta os principais grupos funcionais da matéria orgânica de acordo com Essington 

(2005). 

A capacidade da MOS em formar interações com os grupos funcionais de superfície 

reativa de minerais do solo, para complexar solutos orgânicos e inorgânicos são controlados 

pela reatividade de grupos funcionais orgânicos, bem como pelo caráter hidrofílico e 

hidrofóbico de vários componentes estruturais orgânicos (ESSINGTON, 2005). 

A MOS desempenha um importante papel para a qualidade do solo. A quantidade e a 

qualidade da MOS, exercerá fortes influências nas propriedades físicas, químicas e biológicas 

do solo (NOVOTNY et al., 2009). 

A interação entre matéria orgânica e componentes minerais do solo é um fator 

importante para compreender como solos de regiões tropicais apresentam conteúdo de matéria 

orgânica semelhantes a solos desenvolvidos em regiões de clima temperado (BAYER; 

MIELNICZUK, 2008). 

A interação de moléculas orgânicas com a superfície mineral de argilas pode ocorrer por 

uma variedade de mecanismos que dependem da natureza intrínseca, das propriedades das 

espécies orgânicas, do tipo de troca catiônica na superfície do mineral, do teor de água do 

sistema e das propriedades da argila (MORTLAND, 1986). Essas interações influenciam 

desde a formação e diferenciação de horizontes, até as suas propriedades físicas e químicas 

(CANELLAS et al., 2008). 
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Figura 3 - Grupos funcionais da matéria orgânica 

 

 

 

Fonte: A imagem foi adaptada do livro Soil and water chemistry: an integrative approach, de autoria de 

Essington, (2005), a imagem foi adaptada. 
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A estabilização da MOS refere-se ao decréscimo no potencial de perda da mesma, desta 

forma esta estabilidade é dependente do efeito integrado de três mecanismos: recalcitrância 

química inerente do composto orgânico, acessibilidade e interação organomineral 

(CHRISTENSEN, 2001). A proteção coloidal é resultante da formação de ligações estáveis 

entre a MOS e os cátions metálicos e minerais do solo (MARTIN NETO et al., 1996). Por 

dificultarem a acessibilidade de enzimas e de microrganismos, a interação organomineral é 

importante para a estabilização da MOS (LUTZOW et al., 2006). 

Estudando solos subtropicais de altitude e avaliando os teores de matéria orgânica e 

resistência à oxidação química, Silva et al. (2008) observaram que a estabilização da fração da 

matéria orgânica resistente a oxidação pode ser atribuída à interação de grupos carboxílicos 

ligados a estruturas alifáticas e aromáticas com óxidos de Fe de baixa cristalinidade. 

Nos sítios de TPAs encontram-se grandes volumes de material orgânico, os quais são 

resultantes da ação antrópica. A matéria orgânica das TPAs pode ser de origem animal, como 

de ossos, sangue, carapaças, conchas, fezes, entre outros, ou de origem vegetal, como as 

palmeiras principalmente, pois as mesmas eram muito utilizadas na cobertura das casas 

(KÄMPF; KERN, 2005). 

O maior acúmulo de matéria orgânica em solos de TPAs em relação aos solos não 

antrópicos, é um indicativo que ao menos parte dessa matéria orgânica possui características 

que fornecem estabilidade ou pouca disponibilidade da mesma ao solo (MADARI et al., 

2010). De acordo ainda com estes autores, as TPAs apresentam uma alta reatividade química 

da matéria orgânica quando comparada a reatividade dos solos adjacentes. 

A combustão incompleta de materiais orgânicos como: madeira, carvão, detritos, entre 

outros, podem levar à formação de uma série de compostos entre eles a formação do carbono 

pirogênico (carvão) (CUNHA et al., 2010a). Os solos de TPAs, apresentam altos teores de 

carbono pirogênico, os quais podem ser indicativos de uma elevada e prolongada adição de 

material orgânico carbonizado nesses solos (KÄMPF; KERN, 2005). 

A formação do carbono pirogênico das TPAs, provavelmente está relacionado à 

produção de carvão em fogos domésticos de baixa intensidade, comumente usados pela 

população pré-colombiana para preparo de alimentos, aquecimento e queima de lixo 

(KÄMPF; KERN, 2005). 

O carbono pirogênico é de grande importância para os solos tropicais, os quais estão 

expostos a condições climáticas que favorecem a mineralização da MOS, e onde a fração 

argila normalmente apresenta uma baixa capacidade de troca catiônica (NOVOTNY et al., 
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2009). Ainda de acordo com esses autores, a contribuição do carbono pirogênico para a 

fertilidade do solo e a sua sustentabilidade, é atribuída a sua composição e estrutura química. 

Devido a recalcitrância do carbono pirogênico, este apresenta uma alta estabilidade, 

tornando-se assim, um importante reservatório de carbono estável no solo, e um mitigador de 

CO2 para a atmosfera (CUNHA et al., 2010). A presença de carbono pirogênico no Brasil não 

é exclusivo das TPAs, e a sua formação pode ser tanto antrópica como natural (NOVOTNY et 

al., 2009). 

Em relação a distribuição de carbono entre as frações das substâncias húmicas da 

matéria orgânica, a humina geralmente é a fração mais abundante em solos. As TPAs, têm 

uma proporção muito maior de carbono na fração ácido húmico, do que os solos não 

antrópicos, que apresentam maior proporção nos ácidos fúlvicos (MADARI et al., 2010). Para 

estes autores, a maior predominância de humina e AH nas TPAs, faz com que estes solos 

apresentem matéria orgânica mais estável em função da maior presença de grupamentos 

aromáticos e de anéis benzênicos, de maior grau de polimerização e com menor 

susceptibilidade de serem atacados pela atividade microbiana. 

Cunha et al. (2007) constataram que a principal diferença dos AH dos solos antrópicos, 

em relação aos solos não antrópicos é o grau de humificação. De acordo com os autores, o 

maior grau de humificação dos AH nos solos antrópicos foi devido à maior concentração de 

estruturas estáveis (aromáticas) e reativas (grupos carboxílicos). 

Análises de ressonância magnética nuclear (RMN) de AH de solos da região 

Amazônica, mostraram que os AH das TPAs são ricos em estruturas aromáticas condensadas, 

em contraste, os AH de solos adjacentes não antrópicos têm um maior conteúdo de compostos 

lábeis parcialmente alterados, como carboidratos, aminoácidos e ligninas (NOVOTNY et al., 

2007; NOVOTNY et al., 2009). 

A alta fertilidade das TPAs e a sua resiliência é atribuída aos altos teores de MOS e às 

propriedades físicas e químicas da matéria orgânica presente no solo (NOVOTNY et al., 

2009). Poucos solos de TMs foram descritos e analisados sistematicamente até o presente, por 

isso, são escassos os trabalhos que estudam especificamente a matéria orgânica destes solos. 
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2.6. TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 

2.6.1. Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 

 

O método da espectroscopia de infravermelho parte da premissa que os diversos tipos 

de ligações química e de estruturas moleculares de uma molécula absorvem radiações 

eletromagnéticas na região do infravermelho em número de ondas característicos, fazendo 

assim, com que os átomos envolvidos entrem em vibrações (CERETTA et al., 2008). Dessa 

forma, cada molécula responde de forma diferente à radiação, o que proporciona diferentes 

bandas de absorção no espectro infravermelho. 

As vibrações moleculares podem ser classificadas em dois tipos: vibrações de 

deformação axial (estiramento) e vibrações de deformação angular (ABREU JUNIOR et al., 

2009). 

A energia denominada infravermelho corresponde à região do espectro eletromagnético 

situada na faixa de número de ondas entre 14290 e 200 cm-1 (BARBOSA, 2013). A região do 

infravermelho para a análise de moléculas orgânicas corresponde ao intervalo entre 4000 e 

400 cm-1, esta região é a de maior interesse e pode ser denominda de infravermelho médio. 

Nos espectros de infravermelho, a percentagem de radiação transmitida pela amostra 

num intervalo de comprimento de onda de 2,5 a 25 μm (número de onda de 4000 a 400 cm-1) 

é então registrada, resultando em um espectro contínuo de bandas de absorção (CERETTA et 

al., 2008). A intensidade das bandas dos espectros de infravermelho é dada geralmente em 

termos de transmitância ou absorbância com relação ao número de ondas, que é o inverso do 

comprimento de onda (ABREU JUNIOR et al., 2009). 

Os espectrofotômetros mais modernos dispõem de um interferômetro não-dispersivo 

multiplex, os quais são chamados de Espectrofotômetros de Infravermelho com Transformada 

de Fourrier, comumente chamada de FTIR (CERETTA et al., 2008). 

Com o desenvolvimento da espectroscopia de FTIR, obteve-se maior velocidade nas 

análises dos espectros de infravermelho, permitindo a obtenção de um somatório de muitos 

espectros, melhorando a definição de sinais, assim como a exatidão das análises (BENITES et 

al., 1999). Hoje essa técnica apresenta como vantagem a rapidez na obtenção dos resultados, a 

exigência de uma quantidade mínima de amostra e a pouca preparação das amostras, além de 

ser uma técnica relativamente barata, quando comparada com outras técnicas 

espectroscópicas. 
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A Espectroscopia FTIR vem sendo muito utilizada para pesquisa de substâncias 

húmicas (SH), e tem sido aplicado para estudos dos grupos funcionais da SH, em diferentes 

situações, como para identificar interações da MOS com pesticidas e íons metálicos. A 

espectroscopia de FTIR configura-se como uma técnica muito útil para observar mudanças 

estruturais nas SHs resultantes dos sistemas de manejo do solo, podendo ainda oferecer 

informações sobre a natureza e a reatividade dos grupos funcionais dessas substâncias 

(ABREU JUNIOR et al., 2009). 

Em relação às outras técnicas espectroscópicas utilizadas para análises de SH, a análise 

em FTIR possibilita avaliar as ligações químicas com momento dipolo grande, ou seja, 

grupamentos que contêm Oxigênio (DIAS et al., 2009). De acordo com esses autores, os 

espectros dessa técnica fornecem informações qualitativas da MOS, mas podem fornecer 

determinações semiquantitativas de grupos funcionais, especialmente os que contêm 

Oxigênio. 

Por meio da espectroscopia FTIR é possível obter índices relacionados com a 

hidrofobicidade (IH) da matéria orgânica, os quais são obtidos por meio da relação entre 

grupos polares e apolares (DIAS et al., 2009). 

A espectroscopia de FTIR pode também ser utilizada para o estudo de componentes 

inorgânicos, permitindo ser utilizada para o estudo simultâneo de compostos orgânicos e 

minerais, cristalinos ou pouco cristalinos (BERTAUX et al., 1998). A espectroscopia de 

infravermelho mostra-se também como uma ferramenta importante para a caracterização de 

substituição isomórficas e para a classificação do tipo de argilomineral (ALABARSE, 2009). 

Na área da mineralogia, a espectroscopia de infravermelho costuma ser uma técnica 

subestimada, no entanto, pode fornecer informações complementares para as análises de 

difratometria de raios-X. Esta técnica permite uma melhor identificação dos minerais de baixa 

cristalinidade (COSTA et al., 2010b). Trabalhos como o de Rezende et al. (2012) mostram 

que é possível determinar o menor ou maior grau de cristalinidade da caulinita usando como 

base os resultados do FTIR. Da mesma forma, Russel e Fraser (1994), estabelecem alguns 

critérios para diferenciar a cristalinidade de alguns minerais no solo usando o FTIR. 

Aplicação da espectroscopia FTIR para a quantificação de óxidos de ferro foi avaliada 

em pesquisa por Namduri e Nasrazadani (2008). Contudo, uso de FTIR para quantificação de 

óxidos de ferro não é muito comum (BETANCUR et al., 2012), mas alguns trabalhos como 

este de Namduriand e Nasrazadani (2008) obtiveram êxito nos estudos de quantificação de 

óxidos de ferro. Por outro lado, vários trabalhos tais como de Music´ et al. (2000) e Gotic´ e 

Music´ (2007), fizeram o uso do FTIR para estudos qualitativos dos óxidos de ferro. Ainda 
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sobre óxidos de ferro, Namduriand e Nasrazadani (2008), também confirmaram que a técnica 

é uma ferramenta muito valiosa para diferenciar Mh de magnetita. 

A técnica de FTIR também pode ser utilizada para verificar a presença de óxidos em 

fragmentos de cerâmicas indígenas, como mostra trabalhos de Menezes et al. (2013) que 

estudaram a caracterização de óxidos de ferro presentes em fragmentos cerâmicos de Terra 

Preta de Índio. Os autores verificaram a presença de magnetita e Hm em amostras da parte 

magnética de fragmentos de cerâmicas. 

 

2.6.2. Magnetismo e Suscetibilidade magnética 

 

O comportamento magnético de um átomo é determinado pela sua estrutura eletrônica. 

O elétron gira em torno do núcleo (rotação orbital) e em torno de si mesmo (rotação spin), 

assim as forças inerentes ou a energia criada pelos elétrons que giram em torno de seu próprio 

eixo e também ao redor do núcleo do átomo em suas órbitas podem explicar o magnetismo 

(RESENDE et al., 1988). Um material pode produzir um campo magnético por estar 

magnetizado ou por conduzir uma corrente de transporte de portadores de carga (CARNEIRO 

et al., 2003). De acordo com esses autores, quando um material é exposto a um campo 

magnético, este é alterado por causa da magnetização resultante do momento de dipolo 

molecular. 

Em relação ao comportamento magnético, podem ser considerados cinco tipos básicos 

de comportamento: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, ferrimagnetismo e 

antiferromagnetismo (Figura 4) (PELUCO, 2016). Ainda de acordo com esse autor, nos 

minerais com comportamento diamagnéticos os átomos que compõem a cela unitária do 

mineral têm as camadas eletrônicas preenchidas. Desta forma, o número de spins eletrônicos 

alinhados numa direção é igual ao número de spins eletrônicos na direção oposta. Assim, o 

campo magnético externo não exerce influência sobre os spins nesse caso, e os seus 

momentos magnéticos cancelam um ao outro (Exemplo: quartzo) (SIQUEIRA, 2010). 

Os minerais com comportamento paramagnéticos, tem as camadas eletrônicas 

incompletas. Desta forma, a presença de um campo magnético externo faz com que os spins 

se alinhem, permanecendo alguns spins alinhados mesmo após a retirada do campo magnético 

(exemplo: olivina) (PELUCO, 2016). Por sua vez, nos minerais ferromagnéticos, após a 

retirada do campo magnético, os spins permanecem alinhados, fazendo com que o mineral 

possua um grande valor de magnetização remanescente (exemplo: ferro e cobalto) (PELUCO, 

2016). 
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Figura 4 - Tipos de comportamento magnético na presença de um campo magnético externo 

(imã) 
 

 

 
Fonte: Extraída de Siqueira (2010). 

 

 

Quanto aos minerais que apresentam comportamento ferrimagnéticos os spins não estão 

emparelhados e assim prevalece o momento magnético do maior número de spins no mesmo 

sentido (SIQUEIRA, 2010), como exemplo de minerais ferrimagnéticos temos a magnetita 

(litogênica) e a Mh (pedogênica), os dois mais importantes minerais magnéticos do solo) 

(RESENDE et al., 1988). De acordo com esses autores, os minerais antiferromagnéticos são 

aqueles que não apresentam propriedades magnéticas, dando um momento magnético 

resultante praticamente igual a zero (exemplo ilmenita, Gt e Hm). 

As propriedades magnéticas dos minerais dependem dos elementos presentes, assim 

como também da estrutura do cristal, a qual determina a distribuição dos átomos constituintes 

(RESENDE et al., 1988). Esses autores ainda afirmam que o tamanho de partícula, 

imperfeição no cristal e a substituição isomórfica podem alterar o comportamento magnético.  
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2.6.2.1. Medidas de suscetibilidade magnética 

 

A suscetibilidade magnética por volume (Κ) é medida nas amostras, no entanto as 

amostras apresentam diferentes massas e formas, e temos materiais com diferentes densidades 

aparentes, teores de água, teor de ferro, etc. Por isso, a suscetibilidade magnética não é 

expressa em bases volumétricas e sim por bases de massa seca. Dessa forma, para se obter a 

susceptibilidade específica em massa, o valor Κ é dividido pela densidade aparente (ρ) da 

amostra (DEARING, 1994). 

Essas medidas são exemplificadas por Dearing (1994), usando a água como exemplo: 

Assim, como o medidor MS2B, da Bartington Instruments Ltd, apresentam cápsulas de 10 

cm3, o valor de K para água é de -0,9 x10-5 para 10 cm3 (a massa da água será de cerca de 10 

gramas, considerando a ρ de 1g cm-3). Portanto, como as unidades no sistema internacional 

para a ρ são expressadas em kg m-3, a ρ da água então seria 1000 kg m-3. Dividindo o valor K 

da água pela sua ρ (1000 kg m-3) teremos:  

-0,9 x 10-8 kg-1 m-3. Esses novos valores ajustados são então denominados de suscetibilidade 

por unidade de massa específica. Os valores de suscetibilidade magnética por unidade de 

massa são comumente apresentados como 10-6 m-3 kg-1, no entanto, alguns grupos preferem 

utilizar unidades de 10-8 (DEARING, 1994). 

A suscetibilidade magnética de frequência dependente (χfd) é realizada fazendo duas 

medições, em duas frequências diferentes (0,46 e 4,6 kHz). Essas medidas são usadas para 

detectar a presença de minerais ferrimagnéticos superparamagnéticos ultrafinos (<0,03 μm). 

Em amostras com a presença desses minerais os valores são ligeiramente mais baixos quando 

medidos em alta frequência, por sua vez, em amostras com ausência desses minerais os 

valores de K serão praticamente idênticos em ambas as frequências (DEARING, 1994). 

A determinação da SM em amostras de solos, as medições em alta - 4,7 kHz - e baixa - 

0,47 kHz - frequência é utilizada em estudo de caráter qualitativo para indicar a presença de 

minerais magnéticos de domínio simples e múltiplos (DEARING, 1994; COSTA et al., 1999). 

No caso de única leitura, para obtenção de resultados mais precisos, é indicado o uso da baixa 

frequência (BARTINGTON, 2017). A SM em baixa frequência indica a presença de minerais 

magnéticos pedogênicos, ou seja, formados no solo. No caso dos solos tropicais, a Mh é o 

principal mineral. A SM em alta frequência indica a presença de minerais magnéticos 

litogênicos, sendo o caso da magnetita. A análise da variação entre as leituras de SM em baixa 

e alta frequência indica a origem dos minerais magnéticos do solo, ou seja, quando a variação 

é alta é porque neste solo houve a formação de Mh (pedogênica). 
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De acordo com Dearing (1994), os grãos ferrimagnéticos são divididos em regiões 

diferentes ou células de magnetização, as quais são conhecidas como domínios. Esses 

domínios podem ser divididos em: multidominio (MD), domínio único ou domínio simples 

(DS), pseudo domínio único ou pseudo domínio simples (PSD) e superparamagnéticos (SP). 

O MD ocorre com diâmetros de aproximadamente 110 μm, os grãos de magnetita são 

referidos MD, porque é energicamente favorável ter mais de um domínio. Os DS ocorrem em 

grãos pequenos <0,2 μm, onde o volume restrito permite que apenas um domínio se forme. 

Por sua vez, os PSD ocorrem no intervalo de 0,2 a 110 μm, onde os grãos são grandes o 

suficiente para favorecer mais de um domínio, mas mostram as propriedades magnéticas dos 

grãos de DS. 

Os grãos Ultrafinos <0,03 μm são DS, mas exibem propriedades únicas. Apresentam 

uma forte magnetização, mas instável, de energias térmicas que neutralizam a magnetização 

induzida muito rapidamente após o campo magnético ser removido. Esses grãos apresentam 

comportamento semelhante ao paramagnetismo, no entanto, com uma susceptibilidade muito 

maior, por isso são denominados de superparamagnético (DEARING, 1994). Os valores de 

susceptibilidade magnética dependem da concentração e composição mineral e do tamanho e 

forma do cristal (DEARING, 1994). 

Os valores de χfd são importantes nos trabalhos que estudam os minerais 

ferrimagnéticos, pois os valores nos permitem fazer inferências sobre a proporção de Mh e 

magnetita na amostra, permitindo assim, um melhor entendimento dos processos 

pedogenéticos e das condições edafoclimáticas atuantes sobre os solos analisados (SILVA et 

al., 2010). 

 

2.6.2.2. Aplicação da suscetibilidade magnética em estudos de solos 

 

Na década de 1960, a atração magnética era utilizada como ferramenta auxiliar de 

campo nos primeiros levantamentos de solos do Estado de São Paulo, com o objetivo de 

diferenciar solos originados de rochas máficas (basalto, diabásio, tufito, etc.) de outros 

materiais de origem (RESENDE et al., 1988). Comumente, a susceptibilidade magnética 

(SM) foi e é confundida com atração magnética (SIQUEIRA, 2013). 

Em solos ricos em magnetita e Mh (originados a partir de rochas máficas), quando 

aproximamos um ímã da superfície do solo, há atração magnética entre suas partículas e o 

ímã, e o solo prende-se ao ímã (SIQUEIRA, 2013). Na década de 1960, a atração magnética 

do solo era então usada como uma ferramenta de análise qualitativa. Contudo, nos trabalhos 
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de mapeamento de solos dessa época, os pesquisadores começaram a observar que no campo, 

mesmo tratando-se de um solo originado de uma rocha máfica, haviam diferentes intensidades 

de atração magnética, pois em alguns solos o ímã ficava mais recoberto por partículas de solo 

e, em outros, a área da superfície do ímã coberta era menor (SIQUEIRA, 2013). 

A partir da década de 1980, devido a dificuldade de reprodução dos resultados a técnica 

tornou-se insatisfatória para a diferenciação dos então latossolos roxos e latossolos ferríferos 

(RESENDE et al., 1988). Posteriormente, com o avanço dos sensores e de técnicas 

alternativas na avaliação da interação magnética (CARNEIRO et al., 2003), a SM mostra 

então potencial para determinação indireta dos atributos do solo, tornando-se assim, útil em 

pesquisas de solo (SIQUEIRA et al., 2010). 

A SM é uma característica intrínseca de cada material e sua identidade está relacionada 

com a estrutura atômica e molecular (CARNEIRO et al., 2003). A técnica é um método de 

medição indireta dos atributos do solo. A SM pode ser definida como a proporção de 

magnetização induzida, adquirida por uma amostra na presença de um campo magnético 

fraco, para o próprio campo aplicado (VEROSUB; ROBERTS, 1995). 

O uso da SM teve início durante os anos 70 e 80, quando os cientistas perceberam que 

poderiam utilizar as propriedades magnéticas para descrever e classificar todos os tipos de 

materiais ambientais (DEARING, 1999). Depois com o tempo, a SM foi se tornando cada vez 

mais popular para o uso em campo e/ou laboratórios de universidades em todo o mundo. 

Atualmente com equipamentos de campo portáteis, podemos obter o resultado da SM no 

campo em uma superfície suavizada do solo em segundos (GRIMLEY et al., 2004). Desta 

forma, o emprego de medidas de SM é atraente para a pesquisa em solo, por ser uma técnica 

rápida, não destrutiva, objetiva e precisa (VEROSUB; ROBERTS, 1995). 

A SM vem sendo utilizada em muitos trabalhos por diversos pesquisadores (GRIMLEY 

et al., 2004; SIQUEIRA et al., 2010; SOUZA JUNIOR et al., 2010; MATIAS et al., 2014; 

RAMOS et al., 2016), para realizar medidas indiretas das propriedades físicas, químicas e 

mineralógicas do solo, com o objetivo de aumentar o número de pontos amostrados, sem 

aumentar os custos das análises em laboratório (MATIAS et al., 2014). 

A SM pode ser utilizada como ferramenta auxiliar na determinação e identificação de 

minerais ferrimagnéticos, podendo ser usada associada com a técnica de difração de raio-X 

(DRX). Em estudos avaliando a suscetibilidade magnética em horizontes B textural do estado 

do Paraná, Silva et al. (2010) correlacionaram os valores de SM com as percentagens de 

minerais ferrimagnéticos (Mh e/ou magnetita) obtidas por meio da análise de DRX, e 

verificaram que as análises de SM são mais sensíveis à detecção destes minerais do que a 
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técnica de DRX, pois teores de minerais abaixo de 5% dificilmente são detectados por DRX. 

Para os autores, considerando o modelo linear de regressão dos dados de SM com os teores 

desses minerais, 5% resultaria em uma leitura de SMbf acima de 10 x 10-6 m3 kg-1, e os 

autores conseguiram observar medidas inferiores a 4 x 10-6 m3 kg-1, e na mesma amostra não 

conseguiram observar planos de difração de DRX para os minerais ferrimagnéticos. 

A presença de minerais ferrimagnéticos, como a magnetita (Fe3O4), na fração areia e 

silte, e a Mh (γ-Fe2O3), na fração argila podem causar a magnetização espontânea em alguns 

tipos de solos (KÄMPF; CURI, 2000). De acordo com Barrón; Torrent (2002), a magnetita e 

Ti-magnetita (titano-magnetita) herdadas do material de origem do solo e a Mh resultantes da 

oxidação desses minerais são as principais fontes de magnetismo em muitos solos. 

A Mh pode também ser formado em horizontes superficiais do solo por meio da 

transformação induzida pelo fogo da Gt na presença de matéria orgânica e pela desidroxilação 

do lepidocrocite (SCHWERTMANN; TAYLOR, 1989).  

O magnetismo presente nas cerâmicas encontradas em sítios arqueológicos pode ser 

explicado pela presença de Mh, embora que em pequenas quantidades este mineral é capaz de 

fornecer propriedades magnéticas (COSTA et al., 2004). A presença de um mineral magnético 

encontrado em fragmentos de cerâmica e no solo, pode ser explicado pelo seu processo de 

fabricação, o qual é baseado na cozedura de materiais de argila, fragmentos de rochas e 

matéria orgânica: fibra vegetal, cauixi (Tubella reticulata e Parnula betesi) e/ou cariapé 

(Licania utilis) (SERGIO et al., 2006). Mostrando assim que os processos usados pelas 

populações pré-colombianas eram importantes para a composição mineralógica dos sítios de 

TPAs. 

Em trabalho recente Oliveira (2017), utilizou a técnica de SM para estudar solos de 

Terras Pretas Arqueológicas desenvolvidos na região sul do Amazonas, com o trabalho o 

autor verificou que os maiores valores de SM observados para os horizontes A antrópicos 

destes solos. Os resultados encontrados por Oliveira, mostra que o processo de antropização 

dos solos de TPAs podem levar a um aumento da SM. 

 

2.6.3. Espectroscopia Fluorescência de raios-X e Balanço Geoquímico 

 

A técnica de espectroscopia de fluorescência de raios-X (FRX), é uma técnica analítica 

onde raios-X são utilizados para excitar os átomos dos elementos presente nas amostras em 

análise (TEIXEIRA et al., 2017). De acordo com os autores, quando os elementos são 

atingidos pelos raios-X primários, eles liberam raios-X secundários que podem ser detectados 
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e analisados como espectros. Os elementos quando são excitados, emitem linhas espectrais 

com energias características do elemento e com intensidades que estão relacionadas com a 

concentração do elemento na amostra excitada (NASCIMENTO FILHO, 1999). 

O elemento excitado tende a ejetar os elétrons do interior dos níveis dos átomos, e por 

isso, os elétrons que estão nos níveis mais afastados realizam um salto quântico para 

preencher a vacância (CANTERAS, 2010). Essas transições eletrônicas resultam em uma 

perda de energia para o elétron, a qual é emitida na forma de um fóton de raio X de energia 

característica e bem definida para cada elemento da amostra (NASCIMENTO FILHO, 1999). 

Assim, de acordo com esse autor, resumidamente a FRX consiste de três fases: excitação dos 

elementos, dispersão dos raios-X característicos emitidos pelo elemento e detecção desses 

raios-X. 

A FRX apresenta como vantagem o fato de ser uma análise multielementar, e a não 

necessidade destrutiva da amostra, além disso, a mesma pode ser utilizada em amostras 

sólidas, líquidas e pós, sem a necessidade de pré-tratamentos (CANTERAS, 2010). Os 

equipamentos modernos de FRX são capazes de produzir análises quantitativas de materiais 

complexos com alta precisão, sendo igual ou superior aos métodos clássicos de digestão 

química ou outros métodos instrumentais, os quais normalmente requerem disponibilidade de 

padrões de calibração (SKOOG et al., 2017). Por não necessitar de digestão prévia, apresenta 

uma alta velocidade analítica (ABREU JUNIOR et al., 2009). 

A FRX é uma ferramenta poderosa que permite a determinação rápida e quantitativa 

(teor total) de todos os elementos, exceto os mais leves, podendo ser utilizada também para a 

identificação qualitativa de elementos com número atômicos maiores do que o oxigênio (>8), 

sendo frequentemente utilizada para análises elementares semiquantitativas e quantitativas 

(SKOOG et al., 2017). 

A técnica de FRX pode ser utilizada em diferentes áreas, na ciência do solo, a mesma 

vem sendo utilizada em vários trabalhos com diferentes objetivos e por diferentes 

pesquisadores como por exemplo, Scapin et al. (2002), em estudo da análise quantitativa de 

solo por espectrometria de fluorescência de raios-X; Michelon et al. (2010) que avaliou as 

causas das descontinuidades morfológicas em solos da Depressão Central, Rio Grande do Sul, 

Brasil, e mais recentemente por Delamerlinda et al. (2017), em estudo da relação solo-

paisagem em uma Cronossequência na região do Médio Rio Madeira, Amazonas, onde o 

trabalho usa a FRX para determinação quantitativa dos elementos no solo, e em função destes, 

a determinação da função de transporte de massa e a estimativa de índices de intemperismo do 

solo. 
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A partir da determinação quantitativa dos elementos do solo, podemos calcular a função 

de transporte de massa em sistema aberto conforme proposto em Chadwick et al. (1990), e por 

meio desta obter informações sobre a mobilidade ou perda de um determinado elemento ao 

longo dos processos de evolução do solo. A função de transporte de massa ou balanço 

geoquímico utiliza os elementos imóveis ou pouco móveis como sendo os elementos índices, 

para analisar a perda ou ganho de elementos móveis em relação ao material de origem durante 

os processos pedogenéticos do solo (CHADWICK et al., 1990). 

O balanço geoquímico parte do pressuposto de que o elemento índice tem mobilidade 

nula ou próxima de zero no intemperismo, apresentando valor de balanço geoquímico igual à 

unidade em todos os horizontes do solo (PINTO; KAMPF, 1997). Assim, as alterações na 

concentração dos elementos móveis no material intemperizado indicadas por uma razão < 0 

representam saída (perdas) do elemento, enquanto as indicadas por razão > 0 representam 

entrada (ganhos). 

O intemperismo da rocha para o solo, apresenta uma sequência normal quando mostra 

alterações nas concentrações dos componentes químicos em concordância com acumulação 

relativa de alguns elementos menos móveis e com perda de elementos mais móveis ou mais 

solúveis (NOVAES FILHO et al., 2012). Dessa forma, a composição química do solo é 

controlada pela composição química do material de origem do solo e pelas ações e 

intensidade dos processos de intemperismo, assim, com o decorrer do tempo a composição 

química do solo vai diferindo daquela do material de origem, em decorrência das perdas, 

redistribuições de elementos ou ainda pela adição de material externo ao perfil de solo 

(MICHELON, 2006). 

Neste contexto, a mobilização e a redistribuição dos elementos durante os processos de 

intemperismo é afetado pela dissolução dos minerais primários, formação de minerais 

secundários, processos redox, transporte de materiais, trocas iônicas, entre outros processos 

(MIDDLEBURG et al., 1988). 

No solo o Zircônio (Zr) e o Titânio (Ti) são considerados elementos de baixa 

mobilidade (NESBITT, 1979). Dessa forma, estes elementos podem ser utilizados como 

elemento índice na função de transporte de massa do solo, para avaliar a perda ou ganho de 

elementos móveis (NESBITT, 1979; CHADWICK et al.,1990). O Zr é um elemento de baixa 

solubilidade e grande estabilidade aos processos de intemperismo, no entanto, devido o zircão 

(ZrSiO4) não apresentar distribuição uniforme em algumas amostras, o Zr pode apresentar 

erros para avaliar a percentagem de alteração de outros elementos, por esse motivo o Ti é o 

elemento mais recomendado para ser utilizado como índice (NESBITT, 1979). O Ti é 
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considerado como elemento imóvel devido à natureza relativamente insolúvel dos minerais 

que ele faz parte, como o rutilo e o anatásio (TiO2) (MICHELON, 2006). 

Alguns autores, como Clemente; Marconi (1994) consideravam o Al um elemento 

imóvel no solo, inclusive sendo utilizado por esses autores como elemento índice. Contudo, 

Gardner (1980) afirma que em condições de experimento de laboratório simulando a ação do 

intemperismo, uma grande quantidade de alumínio pode ser mobilizada. As condições 

controladas teriam que ser o pH < 4,5 e a presença de ácidos orgânicos. Não sendo 

considerado assim um bom elemento índice. 

Em ambiente de formação autóctones, partindo da rocha para a superfície do solo, as 

razões de concentração dos elementos menos móveis devem mostrar valores mais elevados e 

diminuir menos do que os elementos mais móveis, refletindo a perda diferencial dos 

elementos mais móveis e concentração dos menos móveis (PINTO; KAMPF, 1997). 
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3. HIPÓTESES 

 

A matéria orgânica dos solos de Terra Preta Arqueológica e Terra Mulata apresentam 

diferentes teores e estabilidades semelhantes; 

Ocorre formação de óxidos de ferro de baixa cristalinidade devido ao grande incremento 

de material orgânico ao longo do tempo, durante a formação das Terras Pretas Arqueológicas; 

É possível distinguir solos antrópicos de solos não antrópicos pelos seus atributos 

químicos, mineralógicos e natureza da MOS. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. GERAL 

 

Avaliar a mineralogia e caracterizar a composição química da fração humina em solos 

de Terra Preta Arqueológica, Terra Mulata e solos não antrópicos na Região de Apuí, 

Amazonas. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

Identificar a natureza química da MOS através de técnicas espectroscópicas de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) nos solos de TPAs e TMs e solos não 

antrópicos; 

Determinar qualitativamente a assembleia mineralógica dos solos estudados por meio 

de difração de raios-X e FTIR; 

Determinar a suscetibilidade magnéticas nos solos de TPAs e TMs e solos não 

antrópicos; 

Identificar os principais atributos que contribuem para a distinção entre as TPAs e solos 

não antrópicos. 
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5. JUSTIFICATIVA 

 

Apesar do avanço da ciência, a região Amazônica permanece sendo pouco conhecida 

cientificamente. Poucos trabalhos são voltados para o conhecimento dos solos desta região, 

especificamente em tratando-se da região sul do estado do Amazonas. 

Na região Amazônica há ocorrência de várias classes de solos que, em sua maioria, são 

solos de baixa fertilidade natural. Em contraste a estes, existem os solos de TPAs, que 

apresentam uma alta fertilidade e são frequentemente procurados pelas populações locais para 

cultivo de subsistência, tais como: banana, milho, cacau, mamão, entre outros, mostrando 

assim a importância dessas áreas para a agricultura familiar do Amazonas. 

Nesse contexto, estudos de solos antrópicos, e sobretudo aqueles que buscam entender a 

gênese destes solos e as propriedades da MOS, podem trazer benefícios para a região 

Amazônica, principalmente em relação à implantação de uma agricultura mais sustentável. Os 

solos antrópicos além de sua alta fertilidade, também recebem importância por serem 

fundamentais para o conhecimento da pré-história da Amazônia. 

Os solos de TPAs podem apresentar até 6 vezes mais matéria orgânica estável do que os 

solos adjacentes não antrópicos da região Amazônica, apresentando-se assim como um grande 

reservatório de carbono orgânico. Portanto, a avaliação dos diferentes compartimentos de 

carbono no solo e suas dinâmicas em áreas de TPAs é imprescindível para que promovam o 

maior ou menor sequestro de carbono. Para a mudança global do clima atual é de extrema 

importância que as áreas de TPAs atuem como fortes drenos de dióxido de carbono (CO2) e 

mantenha o carbono estocado. 

Recentemente as TPAs vêm ganhando ainda mais destaque, devido à possibilidade de 

entendimento e reprodução dos processos que lhe deram origem, para que no futuro estes 

processos sejam utilizados como possíveis recuperadores de solos degradados em todo o 

mundo. 

Ainda hoje, poucos trabalhos têm se preocupado em estudar a mineralogia de solos de 

TPAs e TMs. Desta forma é interessante o desenvolvimento de estudos que procuram avaliar 

o comportamento mineralógico destes solos. 

Desta forma é de grande interesse desenvolver trabalhos científicos que estudem as 

características e a gênese dos solos antrópicos na região sul do Amazonas, gerando 

informações para que os solos possam ser aproveitados de uma forma mais viável tanto para 

fins de produção agrícola como de pesquisa. 
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É importante enfatizar que este trabalho é a continuação de um estudo iniciado no 

Mestrado, podendo dessa forma obter avanços em assuntos específicos relacionados aos solos 

antrópicos, para assim poder entender melhor a gênese dos solos antrópicos da Amazônia. 
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6. MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.1. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

 

As áreas de estudo localizaram-se na mesorregião Sul do estado do Amazonas, no 

município de Apuí (Figura 5), estando inserida no Cráton Amazônico, segundo o modelo das 

Províncias Estruturais do Brasil proposto por Almeida et al. (1976). 

 

 

Figura 5 - Localização da área de estudo: município de Apuí-AM 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

O ambiente de estudo, de acordo com Alvares et al. (2014), situa-se no grupo climático 

A (Clima úmido tropical, sem estação fria e com temperatura superior a 18°C), tipo climático 

Am (chuvas do tipo monção), apresentando um período seco de pequena duração, com chuvas 

inferiores a 60 mm nos meses secos. A região apresenta uma ampla variação de precipitação 

pluvial anual (2.500 e 3.100 mm). A temperatura média anual do ar é superior a 26ºC 

(ALVARES et al., 2014) e a umidade relativa média do ar varia entre 80 e 85% (BRASIL, 

1975). 
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A região não apresenta grandes elevações, compreendendo desde planícies e morros, até 

alguns platôs e chapadas que podem alcançar 400 m de altitude em algumas partes da região, 

já a sua cobertura vegetal dominante é composta pela fisionomia de floresta densa (BRASIL, 

1975). 

A geologia do município de Apuí, onde a área de estudo foi selecionada é formada pelo 

Grupo Colíder: composto de riolitos, riodacitos, basaltos, andesitos, tufos, brechas vulcânicas, 

e intercalações de rochas epiclásticas (CPRM, 2005), conforme apresentado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Geologia da área de estudo do município de Apuí, Amazonas 

 
 

Fonte: Adaptado da CPRM, 2005. 

 

 

Em relação às classes de solos presentes na parte sul do município, ocorre 

predominância das classes dos Argissolos Amarelos, Neossolos Litólicos associados ou não a 

afloramentos rochosos e nos topos planos no relevo suave ondulado, Latossolos Amarelos. A 

parte norte do município é composta pelas classes dos Argissolos Vermelhos-Amarelos em 
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relevo ondulado e forte ondulado e Latossolos Amarelos, em relevo suave ondulado (SDS, 

2004). 

 

6.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E COLETA 

 

O trabalho foi realizado avaliando solos antrópicos (Terras Pretas Arqueológicas 

(TPAs) e Terras Mulatas (TMs)) e solos não antrópicos. Para a amostragem dos solos, 

inicialmente foi realizado um caminhamento perimétrico por toda a área, onde foram 

selecionados dois locais em cada ambiente para a abertura de trincheiras, totalizando seis 

trincheiras, para a caracterização morfológica e coleta de amostras para análises físicas, 

químicas e mineralógicas. 

Os solos de TPAs, foram identificados no topo e no terço superior da paisagem, 

enquanto os solos de TMs foram localizados na parte de terço inferior, circundando as áreas 

de TPAs. Os solos não antrópicos foram coletados no terço superior e inferior da paisagem, 

em áreas contíguas as TPAs e TM. As informações do segmento de vertente, coordenadas e 

uso da terra são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Segmento de vertente, coordenadas e uso atual dos solos e numeração dos perfis 

estudados na topossequência. 
 

Perfil Segmento de vertente Coordenadas* Uso atual da Terra 

TPA 01 Topo 
07º 12’ 00” S 

59º 39’ 35” W 

Floresta Primária 

(densa) 

TPA 02 Terço superior 
07º 12’ 03” S 

59º 39’ 35” W 
Plantio de Cacau 

TM 01 Terço inferior 
07º 12’ 08” S 

59º 39’ 35” W 
Brachiária/Puerária 

TM 02 Sopé de transporte 
07º 12’ 09” S 

59º 39’ 36” W 
Brachiária/ Puerária 

SNA 01 Terço superior 
07º 12’ 02,7” S 

59° 39’ 42,5” W 
Floresta Primária 

SNA 02 Terço inferior 
07º 12’ 07,3” S 

59° 39’ 41,8” W 

Capoeira/Floresta 

Secundária 

 
Fonte: Autor. 
*Perfis de TPAs os pontos de GPS foram locados em agosto de 2012, perfis de TMs em maio de 2013, perfis de 

SNA locados em junho de 2015 (DATUM: South american ´69). 

 

A identificação dos horizontes e a descrição morfológica foram realizadas conforme 

Santos et al. (2015), com coleta de amostras dos horizontes dos solos. Os solos foram 
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classificados segundo critérios estabelecidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos – SiBCS (SANTOS et al, 2013b) e no sistema World Reference Base of Soils (WRB) 

(IUSS WORKING GROUP WRB, 2014). 

A caracterização básica (física, química e morfológica) dos solos de TPAs e TMs, foi 

realizada em trabalho anterior. Os dados referentes a essas análises podem ser consultados na 

dissertação de mestrado de Santos (2014), ou nos perfis no apêndice A. A metodologia de 

análises físicas e químicas adotada para os solos não antrópicos foram as mesmas utilizadas 

para os solos de TPAs e TMs, as quais são descritas no próximo item. 

 

6.3. METODOLOGIA DE LABORATÓRIO 

 

6.3.1. Análises Físicas e Químicas 

 

Após a secagem das amostras, as mesmas foram destorroadas e passadas em peneiras de 

malha de 2 mm. Os fragmentos de cerâmica e frações maiores que 2 mm (cascalho 2-20 mm) 

presentes nas amostras de solos foram quantificados por pesagem, estabelecendo a razão 

massa de fragmentos de cerâmica e/ou cascalho/massa da amostra. 

A análise granulométrica do solo foi realizada pelo método do densímetro, após o pré-

tratamento da amostra para a remoção da matéria orgânica com peróxido de hidrogênio (15%) 

para os solos que apresentarem teores de matéria orgânica superiores a 5%. Foi utilizado 

solução de NaOH 0,1 mol L-1 como dispersante químico. A fração argila foi determinada pelo 

densímetro, através da densidade de suspensão que se admite ser a concentração total de 

argila. As frações areia grossa e fina foram separadas por tamisação e pesadas, e o silte 

calculado por diferença seguindo metodologia de Gee e Or (2002), com modificações de 

Almeida (2008). A argila dispersa em água foi determinada pelo método do densímetro e 

posteriormente foi calculado o grau de floculação. 

A densidade do solo (Ds) foi obtida pelo método do anel volumétrico seguindo 

metodologia proposta por Grossman e Reinsch (2002) e a densidade de partículas sólidas do 

solo (Dp) pelo método do balão volumétrico seguindo metodologia de Flint e Flint (2002). A 

porosidade total (Pt) foi estimada a partir dos dados obtidos das densidades do solo e das 

partículas, empregando-se a seguinte expressão: Pt= 100(1- Ds/Dp), conforme Donagema et 

al. (2011). 

Em relação às análises químicas: o pH do solo foi determinado potenciometricamente 

utilizando-se uma relação solo:água de 1:2,5, em água e KCl; cálcio, magnésio e alumínio 
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trocáveis foram extraídos com a solução extratora de KCl 1 mol L-1 e determinados por 

espectrofotometria de absorção atômica; potássio, sódio e fósforo disponível, foram extraídos 

pelo extrator Mehlich-1, sendo que o K+ e o Na+ foram determinados por espectrofotometria 

de chama, e o P foi determinado por colorimetria. A acidez potencial (H+Al) foi extraída com 

solução tamponada a pH 7,0, de acetato de cálcio 0,5 mol L-1 e determinado volumetricamente 

com solução de NaOH 0,025 mol L-1 (DONAGEMA et al., 2011). Com base nos resultados 

das análises químicas, foram calculados os valores de somas de bases (S), capacidade de troca 

catiônica (T), saturação por bases (V%) e percentagem de saturação por alumínio (m%). 

O carbono orgânico total (COT) foi determinado através de oxidação utilizando solução 

de dicromato de potássio 0,167 mol L-1 e ácido sulfúrico concentrado, com aquecimento em 

bloco digestor conforme método de Mendonça (2005) adaptado de Yeomans e Bremner 

(1988). 

Na terra fina seca ao ar (TFSA) foram determinados os óxidos do ataque sulfúrico 

(Al2O3 e Fe2O3) determinados após digestão com H2SO4, seguido de dissolução alcalina para 

SiO2, segundo método descrito por Donagema et al. (2011). As formas de ferro livre (Fed), 

foram extraídas com ditionito citrato-bicarbonato de sódio (DCB), segundo método de Mehra 

e Jackson (1960). Para extração dos óxidos de ferro de baixa cristalinidade (Feo), foi utilizado 

o oxalato de amônio (OAA), segundo a metodologia de Camargo et al. (1986). 

A análise de superfície específica foi realizada pelo método simplificado de acordo 

com a Donagema et al. (2011). A análise baseia-se na retenção de líquidos polares. Após a 

aplicação do éter monoetílico do etileno glicol (EMEG) nas amostras de solos, o mesmo vai 

sendo evaporado e diminuindo até restar apenas EMEG adsorvido, o qual é proporcional à 

superfície dos sólidos (CIHACEK; BREMNER, 1979). 

A superfície específica total do solo (SEt) foi obtida pela seguinte expressão: 

𝑆𝐸𝑡 =
α

(0,000286xb)
 

Onde: 

SEt = Área superficial específica total (m2.g-1); 

α = massa do EMEG retido pela amostra de solo (g); 

b = massa da amostra seca em estufa a 105ºC (g); 

0,000286 = corresponde a uma camada monomolecular de um metro quadrado de 

argila. 
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6.3.2. Análise da composição química total 

 

A semiquantificação de elementos totais (Al, Si, Fe, K, Na, Mg, Ca, Mn, Zr, Zn, Ti e P), 

foi realizada em espectrômetro de fluorescência de raios-X Rigaku modelo ZSX Primus II, 

equipado com tubo de Rh e 7 cristais analisadores, no Laboratório do Núcleo de Estudos em 

Granitos e Isótopos Estáveis (NEG-LABISE) da UFPE. 

As amostras de TFSA foram maceradas e passadas em peneiras de 100 mesh para 

homogeneização do tamanho das partículas. Posteriormente, uma porção das amostras 

maceradas foram secas em estufa a 110ºC por 6 horas, prensada em prensa hidráulica com 30 

toneladas de força, realizada a confecção de pastilhas fundidas em cápsulas de alumínio, 

utilizando-se tetraborato de lítio como fundente. Para determinação da perda de fogo foi 

pesada um grama da amostra e levada para mufla a 1000°C por 2 horas. Os resultados da 

varredura semiquantitativa foram recalculados para 100% após a incorporação do valor da 

perda ao fogo. 

Para a correção dos valores da análise semiquantitativa foi empregado o método 

matemático dos Parâmetros Fundamentais visando corrigir os efeitos de matriz, em 

substituição ao método da curva de calibração devido à ausência de padrões específicos para 

solos. Para a referida análise foi utilizada uma amostra de solo certificado (SAN JOAQUIM 

2709A), objetivando identificar a margem de erro nas leituras das amostras. Os elementos 

detectados e semiquantificados foram expressos na forma de óxidos: Na2O, MgO, Al2O3, 

SiO2, P2O5, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3, ZnO, ZrO2. 

Após obtenção dos resultados foi estimado o grau de intemperismo por meio do índice 

de alteração química (CIA), conforme método proposto por Nesbitt e Young (1982), 

calculado a partir dos teores dos principais elementos com a seguinte equação: 

 

𝐶𝐼𝐴 =
𝐴𝑙2𝑂3

𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐶𝑎𝑂 + 𝑁𝑎2𝑂 + 𝐾2𝑂
 𝑥 100 

 

Foram também calculados índices de intemperismo constituídos pelas relações entre os 

elementos mais móveis (K, Ca, P, Fe, Si e Al) e imóveis (titânio) empregando a função de 

transporte de massa em sistema aberto conforme proposto em Chadwick et al. (1990): 

Ʈ𝑗𝑤 =
𝐶𝑗, 𝑤/𝐶𝑖, 𝑤
𝐶𝑗, 𝑝/𝐶𝑖, 𝑝

− 1 
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Onde Ʈ refere-se à função de transporte de massa em sistema aberto; C é a concentração 

do elemento imóvel (i) e do elemento móvel que deseja avaliar (j) no material de origem (p) e 

no horizonte analisado (w). 

Além disso foi estimado o índice kiF determinado pela relação SiO2/Al2O3 dos óxidos 

determinados por meio da fluorescência de raios-X. 

 

6.3.3. Análises mineralógicas 

 

As determinações das análises mineralógicas foram realizadas na fração argila por 

difração de raios-X (DRX) e espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR). Nestas análises foram utilizados os dois horizontes superficiais e o horizonte 

diagnóstico de cada classe de solo (Bt, Bw ou Bi), para obtenção da fração argila e 

posteriormente realização das análises mineralógicas. 

Para se obter a fração argila, as amostras de cada horizonte foram dispersas com NaOH 

0,1 mol L-1
 (dispersante químico), e submetidas a agitação lenta em equipamento tipo Wagner 

por 16 horas (dispersão física) conforme preconizados por Gee e Or (2002). 

A fração argila foi separada da fração silte por sifonação para baldes plásticos de 10 

litros em intervalos de tempo variados, obedecendo sempre à lei de Stockes para estabelecer a 

altura de coleta. Após a separação as amostras foram secas em estufa à 60ºC e, 

posteriormente, maceradas em almofariz de ágata e passadas em peneira de 48 mesh para 

homogeneização das partículas. 

Como as amostras de solos apresentavam altos teores de carbono orgânico (> 3% de 

MOS), todas as amostras de TFSA foram submetidas a pré-tratamento com peróxido de 

hidrogênio (15%) para a eliminação de compostos orgânicos. 

 

6.3.3.1. Análises de difração de raios-X (DRX) 

 

As análises foram realizadas em difratômetro de Raios-X (DRX) modelo Shimadzu 

XRD 6000, operando em uma tensão de 40 kV. Com corrente de 20 mA e radiação CuKα, 

com monocromador de cristais de grafite acoplado. 

As amostras foram inicialmente analisadas no DRX na forma de pó não orientado, para 

uma avaliação global da assembleia mineralógica (JACKSON, 1975). A varredura, nas 

amostras difratadas em pó não orientado, foi de 3 a 70 º 2Ɵ com velocidade de 1º 2 Ɵ min-1. 
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Para melhor avaliar e identificar os minerais da fração argila, as amostras de argila 

foram submetidas à pré-tratamento com ditionito-citrato-bicarbonato (3 mol L-1) para 

eliminação dos óxidos de ferro (JACKSON, 1975). Após a realização desse pré-tratamento, 

parte dessas amostras foram saturadas com solução de cloreto de potássio (KCl) 1 mol L-1, 

para confirmação da presença ou ausência de minerais expansíveis, nos quais espera-se que o 

K por efeito da concentração ocupe os espaços entre as camadas (2:1) e promova um arranho 

estrutural com picos característicos. As leituras das amostras saturadas com K, foram 

irradiadas em temperatura ambiente (25 ºC) K25, e após aquecidas por 3 horas em sucessivos 

tratamentos de 350 e 550 °C e irradiadas novamente. Parte das amostras foram irradiadas após 

saturação com cloreto de magnésio (MgCl2) 1 mol L-1 e após solvatação com glicerol 

(JACKSON, 1975). A varredura para as amostras na forma de agregados orientados foi de 2 a 

40º 2Ɵ, e velocidade de 0,5º2Ɵ a cada minuto. 

Para melhor estudo dos óxidos de ferro, optou-se por sua concentração na fração argila. 

A concentração de óxidos foi realizada por meio de solução concentrada de NaOH 5 mol L-1, 

em digestão a 110 ºC por 90 minutos para a eliminação da caulinita e gibbsita, conforme 

metodologia proposta por Kämpf e Schwertmann (1982). Em seguida, as amostras foram 

submetidas a solução de carbonato de amônio ((NH4)2CO3), agitando-se por 10 minutos e 

centrifugando-se a 4500 rpm por 15 minutos também por duas vezes, para evitar a 

precipitação da sodalita durante o processo de concentração dos óxidos (SINGH; GILKES, 

1991). 

Para eliminar o excesso de sais, as amostras foram lavadas três vezes com álcool etílico 

(96%) agitando-se por 15 minutos e centrifugando-se por 10 minutos a 4500 rpm. As 

amostras de concentrado de óxidos foram secas em estufa a 105ºC e destorroada em almofariz 

de ágata e homogeneizado em peneiras de 48 mesh. O concentrado de óxido foi analisado por 

DRX em amostras não orientadas numa amplitude de 3 a 70º2Ɵ e velocidade de 0,5º2Ɵ a 

cada minuto. 

Para interpretação dos resultados dos DRX utilizou-se o programa MATCH! 2. Os 

critérios para interpretação dos difratogramas e identificação dos minerais constituintes da 

fração argila foram baseados no espaçamento interplanar (d) e no comportamento dos picos 

de difração frente aos tratamentos de saturação e térmicos empregados, conforme apresentado 

por Jacskon (1975), Brown e Brindley (1980) e Moore e Reynolds (1989). 

O diâmetro médio do cristal (DMC) da Gt foi calculado a partir da largura à meia altura 

(LMA) das reflexões (110), (111) e (130) da Gt, utilizando-se a equação de Scherrer (KLUG; 
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ALEXANDER, 1954), ajustada por Melo et al. (2001), a partir dos dados apresentados por 

Klug e Alexander (1954), utilizando a seguinte expressão: 

Y = 1,0005 - 4,3335***X2 + 4,9618X***2,5 –  

1,6277***X3 R2 = 0,9998 

Em que: Y = β/B; X = b/B 

sendo:  

B = largura a meia altura da reflexão em estudo (em °2θ); 

b = largura a meia altura instrumental (em °2θ), o qual foi obtido pela LMA da reflexão 

principal do NaCl (padrão interno) medido para cada amostra. 

A substituição isomórfica (SI) de Fe por Al na estrutura da Gt foi estimada pela posição 

desses picos. Foi utilizado a posição dos picos e a LMA do NaCl, para corrigir os valores das 

posições dos picos e a LMA da Gt, causados por distorções instrumentais. A estimativa da SI 

foi realizada seguindo a equação sugerida por (SCHULZE, 1984): 

molAl% = 1730-572.c 

onde: c= 1/(1/d111² - 1/d110²)
1/2 

 

Para a estimativa dos teores de Gt, multiplicou-se o Fed pela razão Gt/(Gt+Hm) e ainda 

por 1,59. 

FeGt% = [Gt/(Gt+Hm)] x (Fed% - Feo%) 

Gt% = FeGt% x 1,59 

 

6.3.3.2. Análise de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

Para complementar as informações obtidas por meio da difração de raios-X, foram 

realizadas as análises de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) para a fração 

argila.  

Os espectros no FTIR da fração argila após a eliminação da matéria orgânica, foram 

obtidos na faixa de 4.000-400 cm-1, empregando pastilhas de KBr (1 mg de argila + 200 mg 

de brometo de potássio (KBr) seco). Foram utilizadas 100 varreduras com resolução de  

4 cm-1, para a obtenção de cada espectro. As leituras foram realizadas em tramitância versus 

número onda (em cm-1). Foi utilizado um FTIR (espectrômetro de infravermelho com 

transformada de Fourier, Spectrum Two, fabricado pela Perkin-Elmer). 
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Os espectros de FTIR da fração argila foram interpretados de acordo com Russell e 

Fraser, (1994), Music´ et al. (2000), Gotic´ e Music´ (2007) e Namduriand e Nasrazadani 

(2008). 

 

6.3.4. Suscetibilidade magnética do solo 

 

A suscetibilidade magnética (SM) foi determinada em laboratório, nas amostras de terra 

fina seca ao ar (TFSA) e a fração argila das amostras. A determinação foi realizada pelo 

medidor MS2, da Bartington Instruments Ltd., o qual é acoplado a um sensor de laboratório 

MS2B de baixa (0,47 Hz) e alta (4,7 Hz) frequência. 

Com base nos valores da SM em baixa (SMbf) e alta frequência (SMaf) foram calulados 

a porcentagem da suscetibilidade magnética de frequência dependente (χfd) (DEARING, 

1999) utilizando-se a seguinte equação: 

𝜒𝑓𝑑% = 100 [(𝑆𝑀𝑏𝑓 −  𝑆𝑀𝑎𝑓)/𝑆𝑀𝑏𝑓 ] 

Onde: 

χfd é a porcentagem da suscetibilidade magnética de frequência dependente em 

porcentagem; 

SMbf é a SM medida na baixa frequência; SMaf é a SM medida na alta frequência. 

 

Os valores da porcentagem da suscetibilidade magnética de frequência dependente 

(χfd) foram classificados de acordo com a Dearing (1994), conforme as classes mostradas na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2- Classes de variação da suscetibilidade magnética de frequência dependente (χfd) 
 

Classe de variação χfd Características da amostra* 

Baixa χfd ≤ 2 Praticamente não existe grãos SP (< 10%) 

Média 2 < χfd ≤ 10 Mistura de grãos SP e grãos não SP ou grãos SP<0,005 μm 

Alta 10 < χfd ≤ 14 Praticamente todos os grãos são SP (> 75%) 

Muito alta χfd ≥ 14 
Valores raros, medições erradas, anisotropia magnética, 

contaminação por metal ou efeito do fogo. 

 

Fonte: Extraída de Dearing (1994). 

*SP: superparamagnético (diâmetro ~ 0,03 μm). 
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6.3.5. Caracterização da matéria orgânica dos solos 

 

O fracionamento químico das substâncias húmicas foi realizado baseando-se na 

solubilidade em meio ácido e alcalino, utilizando-se 1g de TFSA e NaOH 0,1 mol L-1 na 

relação solo:extrator de 1:20 m/v, separando-se as frações: fração ácido fúlvico (FAF), fração 

ácido húmico (FAH) e fração humina (FHum), conforme método sugerido por Mendonça e 

Matos (2005), adaptado de Swift (1996), com posterior determinação do carbono orgânico em 

cada fração através da oxidação, utilizando solução de dicromato de potássio 0,167 mol L-1 e 

ácido sulfúrico concentrado, com aquecimento em bloco digestor (YEOMANS; BREMNER, 

1988). 

 

6.3.5.1. Caracterização da humina por espectroscopia com transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

A fração humina (FHum) dos solos antrópicos e não antrópicos foi caracterizada por 

meio de espectroscopia com transformada de Fourier (FTIR). A obtenção da FHum dos solos 

foi realizada conforme descrita em Mendonça e Matos (2005), adaptado de Swift (1996).  

Para a extração da FHum, foi utilizado uma massa de solo igual a 20g, submetida a 

contato com NaOH 0,1 mol L-1 na relação solo:extrator de 1:20 m/v. A suspensão foi agitada 

em agitador horizontal. O sobrenadante contendo o extrato alcalino (FAH e FAF), separado 

por centrifugação a 3000 rpm, durante 20 minutos, foi descartado. Esse procedimento foi 

realizado de forma consecutiva inúmeras vezes durante o período de 3 a 4 meses até a 

obtenção de um sobrenadante translúcido. 

Após a obtenção da FHum, a mesma foi submetida a purificação com ácido fluorídrico 

(HF) 10% v/v de acordo com metodologia proposta em Gonçalves et al. (2003). A purificação 

da FHum foi realizada objetivando a melhoria dos sinais dos espectros de FTIR. 

Para a purificação, utilizaram-se aproximadamente 20 gramas de cada solo em frascos 

de polietileno, com posterior adição de 50 mL de HF 10% (v/v), agitando-se a suspensão 

durante 2 horas em agitador horizontal. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 

3000 rpm por 10 minutos e o sobrenadante descartado. Esse procedimento foi realizado 8 

vezes de forma consecutiva. Após o tratamento, as amostras foram lavadas 4 vezes com água 

destilada para a remoção do HF residual. As amostras foram secas em estufas à temperatura 

de 45º C. 



65 
 

Os espectros no FTIR da FHum purificada com HF 10% foram obtidos na faixa de 

4.000-400 cm-1, empregando pastilhas de KBr (1 mg de humina + 200 mg de brometo de 

potássio (KBr) seco). Foram utilizadas 100 varreduras com resolução de 4 cm-1, para a 

obtenção de cada espectro. As leituras foram realizadas em tramitância versus número onda 

(em cm-1). Foi utilizado um FTIR (espectrômetro de infravermelho com transformada de 

Fourier, Spectrum Two, fabricado pela Perkin-Elmer). 

Os valores das intensidades relativas das principais bandas (2.920, 1.630, 1384 e 1.075 

cm-1) foram calculados de acordo com Gerzabek et al. (2006), dividindo-se a intensidade 

corrigida de um dado pico pelo somatório das intensidades de todos os picos e multiplicando 

por 100, para a obtenção dos valores em porcentagem. Os parâmetros utilizados para cada 

pico (todos em cm-1) foram os seguintes (base1/pico/base2): 3.000/2.920/2.800; 

1.696/1630/1.530; 1.450/1.384/1.350; 1.300/1.075/1.000. O valor da intensidade foi obtido 

utilizando o software OriginPro®, versão 2015, após ter sido feito o ajuste da linha de base 

geral do espectro em nove pontos (aproximadamente 405, 984, 1.366, 1.856, 2.331, 2.796, 

3.032, 3.189 e 3.980 cm-1). 

O índice de aromaticidade I1.630/I2.920 (IC=C/IC-H), que relaciona a intensidade de 

absorção em 1.630 cm-1 com a de 2.920 cm-1 foi calculado de acordo com Chefetz et al. 

(1996). O índice de aromaticidade foi calculado dividindo a intensidade em torno de  

1.630 cm-1 pela intensidade em torno de 2.920 cm-1. O valor da intensidade foi obtido a partir 

do estabelecimento da linha de base entre 1.696 e 1.530 cm-1 para IC=C e entre 3.000 e 2.800 

cm-1 para IC-H, conforme descrito em Dick et al. (2006 e 2008). Adicionalmente foi calculado 

a razão I1.630/I1.075 (IC=C/IC-O), que informa a proporção dos grupos aromáticos em relação aos 

grupos C-O-alquil (HANKE et al., 2015). A intensidade em torno de 1.075 cm-1, foi calculada 

entre 1300 e 1000 cm-1. 

Os espectros do FTIR para a Fhum foram interpretados de acordo com Stevenson 

(1994), Ellerbrock e Gerke (2004), Pavia et al. (2010) e Silverstein et al. (2014). 

 

6.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS DOS DADOS 

 

Para avaliar a ação conjunta dos atributos químicos, mineralógicos e os atributos 

relacionados à matéria orgânica na discriminação dos solos estudados, foram aplicadas aos 

resultados dois métodos estatísticos multivariados: análise de Cluster aglomerativa 

hierárquica (CAH) e análise de componentes principais (ACP). Para evitar problemas de 

colinearidade, foram usadas apenas variáveis independentes nas análises de CAH e ACP. 
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A ACP foi utilizada para reduzir o grande número de informação original contida em 

variáveis. Assim, o objetivo da ACP é encontrar em um conjunto de dados, um atributo, ou 

grupo de atributos, que sejam capazes de explicar parte significativa da variância de todo o 

grupo amostrado, por meio de correlações lineares (HAIR et al., 2005; SIQUEIRA, 2010). 

Desta forma, o conjunto inicial das variáveis pode ser condensado em duas variáveis latentes 

ortogonais denominadas de componentes principais (CP), que são combinações lineares das 

variáveis originais criadas com os dois maiores autovalores da matriz de covariância dos 

dados (HAIR et al., 2005). As duas novas variáveis latentes possibilitam sua localização em 

figuras bidimensionais (ordenação dos acessos por componentes principais). Os atributos do 

solo analisados por meio da ACP são agrupados de acordo com sua semelhança, a qual é 

separada por critérios de dissimilaridade, o que levará à formação de grupo (OLIVEIRA, 

2013). 

Para melhor visualizar a separação de grupos na ACP, foi realizado a CAH, 

calculando-se a dissimilaridade (assumindo que o conjunto de variáveis apresenta 

variabilidade no meio) entre os acessos para o conjunto das variáveis, e empregando o 

algoritmo de Ward para a obtenção dos agrupamentos de acessos similares. A análise de 

agrupamento foi realizada para verificar as similaridades entre as variáveis avaliadas e os 

solos estudados a partir de um agrupamento homogêneo representado em um dendrograma. 

A análise de correlação de ACP e CAH foi realizada por meio do pacote 

computacional XLSTAT (2013). 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

7.1. CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA, FÍSICA E QUÍMICA E 

CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS NÃO ANTRÓPICOS 

 

A descrição morfológica dos solos não antrópicos (SNA) 01 e 02 (Figura 7 e Figura 8, 

respectivamente), são apresentados na Tabela 3. Verificou-se que os solos apresentam 

coloração no matiz 10 YR, com valores variando de 3 a 5 e croma de 3 a 8. Ambos os solos 

apresentam cor de 10 YR 3/3 no horizonte superficial, coloração bem mais clara do que nos 

horizontes superficiais das Terras Pretas Arqueológicas (TPAs) e Terras Mulatas (TMs) 

(Apêndice A). 

 

 

Figura 7 - Perfil solo não antrópico 01 e vegetação no local de abertura do perfil 

 

 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 8 - Perfil solo não antrópico 02 e vegetação no local de abertura do perfil 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

A coloração mais escura dos solos antrópicos é em decorrência da qualidade e 

quantidade da matéria orgânica (MO) presente (MADARI et al., 2010). Como a influência da 

MO na cor do solo é maior nos horizontes superficiais, observou-se pequena diferenciação da 

cor nos horizontes subsuperficiais, entre os solos antrópicos e não antrópicos. 

Todos os SNAs apresentam textura muito argilosa, corroborando com Barros et al. 

(2013), que trabalhando com caracterização de solos ao longo de uma litossequência no oeste 

do Pará, estudou um dos perfis de solos desenvolvido a partir de andesito/riolito (mesmo 

material de origem dos solos deste trabalho). 

Os SNAs apresentam estrutura em blocos angulares e subangulares, com moderado 

grau de desenvolvimento, e tamanho de estrutura variando de pequena a média. Os teores de 

alumínio (considerado um cátion floculante) associado aos altos teores de argila podem 
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favorecer o desenvolvimento de estrutura moderada observada nos solos estudados 

(DELARMELINDA, 2015). A estrutura com grau fraco a moderado observado nos horizontes 

AB e Bw1 do SNA 02, pode ser em decorrência dos maiores valores de argila dispersa 

observado nos mesmos (DELARMELINDA, 2015). A consistência do solo úmido foi descrita 

como friável, com exceção dos horizontes A e AB do SNA 2, os quais apresentam grau muito 

friável. Todos os solos apresentam consistência molhada variando de plástico a muito plástico 

e pegajosa a muito pegajosa (Tabela 3). 

Os resultados das análises físicas dos SNAs são apresentados na Tabela 4. Ao contrário 

das TPAs e TMs, os SNAs não apresentam fragmentos de cerâmicas, confirmando assim a 

sua natureza não antrópica.  

Os SNAs apresentam dominância da fração argila em todos os seus horizontes, assim 

como os solos de TMs, característica que os diferenciam um pouco na classe textural em 

relação aos solos de TPAs. De acordo com Smith (1980), em solos de TPAs é comum que os 

primeiros centímetros do solo se tornem um pouco mais arenosos em decorrência da ocupação 

antrópica destes sítios. Para Teixeira (2008), a textura mais arenosa nas TPAs parece estar 

relacionada com o uso intenso do fogo e a disponibilidade de material orgânico, que 

combinados, poderiam formar partículas organominerais estáveis do tamanho da fração areia. 

Essas informações foram confirmadas quando o autor verificou na fração areia a presença de 

partículas de carvão e de pequenos agregados, mesmo após as amostras terem passado por 

tratamento com peróxido de hidrogênio, dispersão mecânica e dispersão química. 

A ação antrópica modificando a textuta dos solos de TPAs foi verificada também por 

Macedo (2014), o presente autor verificou que os processos de queima e descarte de resíduos 

no solo contribuiu para a melanização e argiluviação nos solos de TPAs. De acordo com o 

autor, a argila foi translocada com a água de percolação até os horizontes subsuperficiais de 

maior floculação, onde o fluxo de água cessou, e houve o preenchimento da porosidade com 

argila e a formação inicial do horizonte B textural. 
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Tabela 3 - Atributos morfológicos dos solos não antrópicos no município de Apuí-AM 

 

Horiz. 
Prof. 

(cm) 
Cor (úmida) Textura 1Estrutura 

2Consistência (seca, 

úmido e molhado) 
3Transição 

SNA 01 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-23 10 YR 3/3 muito argilosa mod. e fo. mpeq. a peq. bl. ang. e bl. sub. fri. lig. plás. lig. peg. cla.e pla. 

AB 23-50 10 YR 3/4 muito argilosa mod. e fo. peq. a med. bl. ang. e bl. sub. fri. plás. peg. cla.e pla. 

Bw1 50-74 10 YR 4/4 muito argilosa mod. e fo. peq. a med. bl. ang. e bl. sub. fri. mplás. mpeg cla.e pla. 

Bw2 74-102 10 YR 4/6 muito argilosa mod. peq. bl. ang. e bl. sub. fri. mplás. mpeg cla.e pla. 

Bw3 102-135 10 YR 4/6 muito argilosa mod. e fo. peq. a med. bl. ang. e bl. sub. fri. mplás. mpeg cla.e pla. 

BC 135-152+ 10 YR 5/6 muito argilosa mod. peq. bl. ang. e bl. sub. mfri. mplás. mpeg - 

SNA 02 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-18 10 YR 3/3 argila mod. peq. a méd. bl. ang. e bl. sub. fri. lig.plast. e lig. peg. cla.e pla. 

AB 18-37 10 YR 3/2 muito argilosa fr. a mod. peq. bl. ang. e bl. sub. mfri. plast. e peg. cla.e pla. 

Bw1 37-75 10 YR 4/4 muito argilosa fr. a mod. méd. bl. ang. e bl. sub. fri. mplast. mpeg. cla.e ond. 

Bw2 75-90 10 YR 3/4 muito argilosa mod. méd. bl. ang. e bl. sub. fri. mplast. mpeg. cla.e ond. 

Bw3 90-125 10 YR 5/7 muito argilosa mod. a fo. méd. bl. ang. e bl. sub. fir. mplas. mpeg. gra. e pla. 

BC 125-155+ 10 YR 5/8 muito argilosa mod. a fo. méd. a gr. bl. ang. e bl. sub. fir. mplas. mpeg. - 
 

Fonte: Autor. 

Hor.: Horizonte.; Prof.: profundidade. 1 fr.: fraca, mod.: moderada; fo.: forte; mpeq.: muito pequena; peq.: pequena, med.: média: gr.: grande; bl. ang.: blocos angulares; bl. sub.: 

blocos subangulares. 2mfri.: muito friável; fri.: friável; fir.: firme; lig. plas.: ligeiramente plástico; plas.: plástico; mplas.: muito plástico; lig. peg.: ligeiramente pegajoso; peg.: 

pegajoso; mpeg.: muito pegajoso.3 cla.: clara; pla.: plana; gra.:gradual; ond.: ondulada. 
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Tabela 4 - Caracterização física dos solos não antrópicos no município de Apuí-AM 
 

Horizonte Prof. 

Fração da amostra total Granulometria da terra fina 

ADA GF S/A Ds Dp Pt *Materia

l Lítico 

Fragmentos 

Cerâmicos 

Terra 

Fina 

Areia 

Total 

Areia 

grossa 

Areia 

fina 
Silte Argila 

 cm   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - %  g cm-3 % 

SNA 01 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-23 16 0,0 984 107 52 55 214 679 314 54 0,32 1,1 2,7 59 

AB 23-50 8 0,0 992 85 38 47 173 742 211 72 0,23 1,2 2,7 56 

Bw1 50-74 7 0,0 993 77 33 44 138 785 0 100 0,18 1,3 2,7 52 

Bw2 74-102 9 0,0 991 81 34 47 108 811 0 100 0,13 1,3 2,7 52 

Bw3 102-135 38 0,0 962 76 29 47 106 818 0 100 0,13 1,1 2,7 59 

BC 135-152+ 74 0,0 926 101 29 72 112 787 0 100 0,14 1,1 2,7 59 

SNA 02 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-18 15 0,0 985 70 32 38 394 536 226 58 0,74 1,1 2,6 58 

AB 18-37 19 0,0 981 107 44 63 273 620 227 63 0,44 1,1 2,7 59 

Bw1 37-75 14 0,0 986 84 27 57 191 725 231 68 0,26 1,2 2,7 56 

Bw2 75-90 22 0,0 978 88 30 58 202 710 0 100 0,28 1,3 2,7 52 

Bw3 90-125 25 0,0 975 88 29 59 175 737 0 100 0,24 1,3 2,7 52 

BC 125-155+ 69 0,0 931 87 30 57 166 747 0 100 0,22 1,3 2,7 52 
 

Fonte: Autor. 

*O material lítico foi considerado toda a fração grosseira maior do que 2 mm. Prof.: Profundidade; ADA: Argila dispersa em água; GF: Grau de floculação; S/A: Razão 

silte/argila; Ds: Densidade do solo; Dp: Densidade de partícula; Pt: Porosidade total. 

.
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A ocupação indígena associada à ausência de cobertura do solo por séculos poderia 

favorecer a erosão seletiva nos solos de TPAs. De acordo com Momoli e Cooper (2016) em 

determinadas condições, como a ausência de cobertura do solo, pode ocorrer erosão seletiva 

das partículas mais finas do solo. Dessa forma, agregados de argila podem se dispersar em 

água, deslocar-se e ser removido facilmente do solo. Essas informações corroboram com os 

altos valores de argila dispersa em água (ADA) dos solos de TPAs e TMs (Anexo A). 

O efeito do fogo na textura do solo foi comprovado por Ketterings et al. (2000), 

estudando a mudança da mineralogia e textura do solo causada por incêndio em Sumatra, 

Indonesia. Os autores verificaram que em experimento de campo à exposição ao fogo a 

temperaturas extremas (>600 ºC) resultou em um elevado aumento da quantidade de areia e 

uma diminuição do silte e principalmente da argila no solo. Os incrementos de areia também 

foram verificados em temperaturas inferiores à 600 ºC, porém, de forma menos acentuada. 

Os valores da relação silte/argila menor que 0,7 nos SNAs, indicam que os solos 

apresentam baixos teores de silte e possivelmente um maior grau de intemperismo 

(EMBRAPA, 2013). Os horizontes superficiais de ambos os solos apresentam ADA variando 

de 211 a 314 g.kg-1, enquanto que para os horizontes B subsuperficiais foi ausente, o que 

resultou em um grau de floculação de 100%. 

A densidade do solo (Ds) apresentou valores variando de 1,1 a 1,3 g.cm-3 para os 

perfis de SNAs (Tabela 4). Para os solos de TPAs e TMs, com valores de Ds variaram de 0,7 

a 1,2 g.cm-3 (anexo A). Os menores valores de Ds observado nos solos de TPAs e TMs, são 

em decorrência dos maiores teores de carbono existente nestes solos, corroborando assim com 

Campos et al. (2012a), que observou resultados semelhantes em estudo de caracterização 

física e química de TPAs e de solos não antrópicos na região de Manicoré, Amazonas. O 

aumento da Ds em profundidade ocorre devido ao decréscimo dos teores da matéria orgânica 

do solo (KERN; KÄMPF, 1989). 

Os valores de densidade de partícula (Dp) dos SNAs não apresentaram diferença ao 

longo do perfil, além disso, apresentaram mínima diferença quando comparado com os 

valores de Dp dos solos de TPAs e TMs (anexo A), indicando assim, a homogeneidade do 

material de origem entre as áreas (VIANA, et al., 2011). Os maiores valores de porosidade 

total (Pt) observados nos horizontes superficiais dos SNAs, assim como os maiores valores de 

Pt observados para as TPAs e TM, são condizentes com os maiores teores de carbono nesses 

horizontes e solos, respectivamente (CUNHA et al., 2010b). 

Os resultados da caracterização química dos dois SNAs são apresentados na Tabela 5. 

Os valores de pH dos SNAs apresentam variação de 4,5 a 4,9, valores mais baixos do que os 
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observados para os solos antrópicos, que apresentaram variação de 5,0 a 6,3. Os valores de pH 

encontrado para os solos antrópicos e não antrópicos corroboram com os observados por 

Campos et al. (2012a), que encontraram valores de pH de 4,0 e 5,1 para os SNAs e 5,5 a 7,0 

para os solos antrópicos. 

Os valores de pH extremamente ácidos são comuns para os solos da região sul do 

Amazonas, apenas em alguns tipos de solos, como por exemplo as TPAs se observa valores 

de pH superiores a 6. A principal causa para os baixos valores de pH nos solos da região 

amazônica é a elevada perda de bases trocáveis e consequentemente o aumento da 

concentração de íons H+ no solo (REIS et al., 2009), o qual é provocada pelo processo de 

intemperismo influenciado pelas altas temperaturas e longos períodos de precipitação. Os 

maiores valores de pH observados nos solos antrópicos são em decorrência dos maiores teores 

de cátions básicos e dos menores teores de alumínio trocável. Outro fator que eleva o pH dos 

solos antrópicos é a presença de carvão pirogênico (OGUNTUNDE et al., 2004). 

O pH extraído por KCl (pH KCl) apresentou valores entre de 4,0 e 4,4, os quais são 

inferiores ao pH em H2O, estabelecendo assim, um ΔpH (pH em KCl – pH em H2O) negativo. 

O ΔpH é condizente com o predomínio de carga líquida negativa, mostrando que nestes solos 

a capacidade de troca catiônica (CTC) dos solos supera a capacidade de troca aniônica (CTA) 

em condições de pH natural (FERNANDES et al., 2008). 

Os valores das bases trocáveis (cálcio, magnésio, potássio e sódio) foram muito 

baixo para os SNAs, evidenciando uma grande discrepância desses solos com os solos 

antrópicos, que apresentam altos teores de cátions básicos, principalmente de cálcio e 

magnésio. A deficiência de bases trocáveis observados nos SNAs nesses solos é 

resultante da alta precipitação na região Amazônica, baixa capacidade de retenção de 

nutrientes, baixa CTC devido ao domínio dos óxidos de ferro e da caulinita, bem como 

dos baixos conteúdos de MOS (LEHMANN et al., 2003). Assim como do material de 

origem do solo que disponibilizam poucos cátions básicos para a formação do solo. 
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Tabela 5 - Caracterização química dos solos não antrópicos no município de Apuí-AM 

 

Horiz. 
Prof. 

pH H2O 
pH 

KCl 
∆pH 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ SB Al3+ H+Al CTC V m P COT 

cm ........................................ cmolc kg-1 ......................................... ....... % ...... mg kg-1 g kg-1 

SNA 01 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-23 4.5 4.1 -0.4 0,86 0,41 0,20 0,04 1,51 1,31 9,07 10,58 14 46 1,9 20,43 

AB 23-50 4.4 4.2 -0.2 0,11 0,02 0,07 0,02 0,22 1,85 6,91 7,13 3 89 6,2 14,15 

Bw1 50-74 4.7 4.2 -0.5 0,19 0,14 0,06 0,01 0,40 1,14 5,05 5,45 7 74 6,6 10,86 

Bw2 74-102 4.7 4.3 -0.4 0,06 0,04 0,04 0,01 0,15 1,36 4,29 4,44 3 90 8,6 9,52 

Bw3 102-135 4.8 4.3 -0.5 0,03 0,01 0,04 0,01 0,09 1,2 4,28 4,37 2 93 12,2 8,11 

BC 135-152+ 4.7 4.4 -0.3 0,05 0,02 0,04 0,01 0,12 0,93 3,84 3,96 3 89 1,2 7,67 

SNA 02 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-18 4.6 4.0 -0.6 0,43 0,18 0,12 0,01 0,74 2,62 10,82 11,56 6 78 1,6 28,06 

AB 18-37 4.7 4.1 -0.6 0,06 0,01 0,04 0,01 0,12 2,59 9,21 9,33 1 96 1,3 18,77 

Bw1 37-75 4.8 4.1 -0.7 0,03 0,02 0,08 0,02 0,15 2,34 6,19 6,34 2 94 8,4 11,82 

Bw2 75-90 4.8 4.1 -0.7 0,03 0,02 0,07 0,02 0,14 2,56 5,94 6,08 2 95 9,2 9,73 

Bw3 90-125 4.8 4.1 -0.7 0,03 0,02 0,02 0,02 0,09 1,96 4,78 4,87 2 96 9,9 6,56 

BC 125-155+ 4.9 4.1 -0.8 0,04 0,02 0,01 0,01 0,08 1,85 4,29 4,37 2 96 11,0 6,88 
 

Fonte: Autor. 

Horiz.: horizonte; Prof.: profundidade; SB: soma de bases; CTC: capacidade de troca de cátions; V: saturação por bases; m: saturação por alumínio; COT: Carbono orgânico 

total. 
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Os teores de potássio são baixos nos solos amazônicos, e o mesmo não foi incorporado 

durante os processos de antropização dos solos, por esse motivo, encontramos baixos valores 

de potássio tanto nos solos antrópicos como nos solos não antrópicos (KERN; KÄMPF, 

2005). 

Por consequência dos baixos teores de bases trocáveis, os SNAs são distróficos, 

apresentando baixos valores de saturação por bases, evidenciando assim, a baixa fertilidade 

natural desses solos (CUNHA et al., 2007). Por conseguinte, a fertilidade dos solos naturais 

da Amazônia é condicionada pela ação do intemperismo e principalmente pela decomposição 

da biomassa, que é essencial à nutrição da biota do solo e das plantas (RUIVO et al., 2005). 

A maior discrepância entre os SNAs e os solos antrópicos foram observados para os 

valores de fósforo, o qual chega a ser praticamente 100 vezes maior nos solos de TPAs (anexo 

A). Os maiores valores de fósforos encontrados nos solos de TPAs, é em decorrência da 

grande deposição de cinzas de fogueiras, ossos de peixes, de animais e cascos de tartaruga 

(SMITH, 1980).  

Os SNAs estão saturados por alumínio, apresentando saturação por alumínio superior 

a 50%, com exceção do horizonte A do SNA 1 (Tabela 5). Os altos teores de alumínio em 

solos Amazônicos foram constatados por vários pesquisadores (MARTINS et al., 2006; 

CAMPOS et al., 2012b; SANTOS et al., 2012, DELARMELINDA, 2015). Os quais são em 

decorrência da dissolução dos minerais primários e secundários que liberam alumínio para a 

solução do solo, e da remoção das bases trocáveis do solo. Os menores valores para a 

saturação por alumínio nos solos antrópicos, pode ser em decorrência do pH mais elevado que 

pode levar a formação de hidróxido de alumínio e o maior teor de MOS que atua na 

complexação do íon alumínio (WENDLING, 2012). 

Em relação aos teores de carbono orgânico total (COT), os maiores valores foram 

observados para os horizontes superficiais, e diminuíram em subsuperfície, resultado esperado 

em razão do aporte e incorporação de MO na superfície, principalmente no caso desses SNAs 

que estão sob vegetação de floresta primária e secundária de capoeira grossa. Os maiores 

teores de COT nos horizontes superficiais é comum na região amazônica (CAMPOS et al., 

2012b). Os teores de carbono dos solos antrópicos são bem maiores, fato também esperado, 

uma vez que esta é uma das principais características das TPAs. 

Os SNAs foram classificados com base no Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (SiBCS) (SANTOS et al, 2013b), até o 4º nível categórico. Utilizou-se para o 5º nível 

(família) o tipo de horizonte A e o grupamento textural, sendo acrescentado no final as fases: 

classes de relevo regional e vegetação primária. 
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Os SNAs apresentaram pequena mudança textural dos horizontes A para o B  

(> 1,3), relação silte/argila inferior a 0,7, capacidade de troca catiônica menor que  

17 cmolc. kg-1 e relação molecular SiO2/Al2O3 (ki) inferior a 2,0. Portanto, de acordo com 

essas características, associadas ainda com a textura do solo, profundidade mínima e 

porcentagem da rocha original no perfil, os horizontes diagnósticos dos SNAs foram 

classificados como horizontes B latossólicos (Bw). 

As semelhanças entre os solos refletiram na mesma classificação para ambos, sendo 

classificados como: Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito 

argilosa, relevo suave ondulado, floresta tropical subperenifólia – LAd. 

No sistema internacional de classificação de solos da World Reference Base for soil 

resources (WRB) (IUSS WORKING GROUP WRB, 2014), o horizonte diagnóstico dos 

SNAs foram classificados como: Ferralic Horizon, por possuir uma textura mais fina do que 

franco arenosa, menos de 80% de fragmentos grosseiros, CTC inferior a 16 cmolc. kg-1, e 

somas de bases mais alumínio trocável inferior a 12 cmolc kg-1, além de argila dispersa em 

água inferior a 10% no horizonte B. Assim, no WRB, os solos foram classificados como: 

Haplic Ferralsol (Alumic Clayic). 

 

7.2. EXTRAÇÃO SELETIVA DE FERRO DOS SOLOS NÃO ANTRÓPICOS 
 

Os teores de óxidos extraídos por meio do ataque sulfúrico (SiO2, Fe2O3, Al2O3), e os 

teores de Fe extraídos com ditionito-citrato-bicarbonato e oxalato ácido de amônio são 

apresentados na Tabela 6. Observou-se que os teores dos óxidos do ataque sulfúrico foram 

levemente superiores no SNA 1, o qual é localizado no terço superior da paisagem, quando 

comparados com o SNA 2, localizado no terço inferior da paisagem. Essa mesma tendência 

foi verificada por Campos et al. (2011b). 
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Tabela 6 - Teores de óxidos extraídos por meio do ataque sulfúrico (SiO2, Fe2O3, Al2O3), teores de Fe extraídos com ditionito-citrato-

bicarbonato e oxalato ácido de amônio dos solos não antrópicos (SNA) no município de Apuí-AM 
 

Hor 
Prof. 

-----------Ataque Sulfúrico----------- Razão ----------Extração Seletiva--------- 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 
ki(1) kr(2) *Fed/Fes(3) 

Fed Feo 
Feo/Fed 

Feo/ 

(Fed-Feo) cm g kg-1 g kg-1 

SNA 01 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-23 261,5 243,7 124,7 1,82 1,38 0,72 62,56 2,64 0,04 0,04 

AB 23-50 278,0 260,6 131,2 1,81 1,37 0,92 84,76 2,08 0,02 0,03 

Bw1 50-74       43,01 1,50 0,03 0,04 

Bw2 74-102 284,5 271,8 125,7 1,78 1,37 0,66 57,68 1,24 0,02 0,02 

Bw3 102-135       60,04 1,30 0,02 0,02 

BC 135-152+       68,11 1,46 0,02 0,02 

SNA 02 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-18 241,0 224,1 79,7 1,83 1,49 0,76 42,29 3,18 0,08 0,08 

AB 18-37 239,5 229,7 81,8 1,77 1,44 0,80 45,53 2,70 0,06 0,06 

Bw1 37-75       46,38 1,78 0,04 0,04 

Bw2 75-90 251,0 257,7 84,7 1,66 1,37 0,82 48,37 1,19 0,02 0,03 

Bw3 90-125       51,74 0,88 0,02 0,02 

BC 125-155+       48,89 0,80 0,02 0,02 
 

Fonte: Autor. 

Hor.: horizonte; Prof.: profundidade; Fed: formas de Fe extraídos por ditionito-citrato-bicarbonato (DCB); Feo: formas de Fe extraídos por oxalato ácido de amônio (OAA); 
(1)ki: 1,7 x SiO2/Al2O3; (2)kr: (SiO2/0,60)/((Al2O3/1,02) + (Fe2O3/1,60)); (3)*Fed/Fes: formas de Fe extraídos por DCB convertidos para óxidos de Fe/Formas de Fe extraído 

por ataque sulfúrico (Fes). 
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Os teores de Fe2O3 para os SNAs variaram entre 79,7 e 131,2 g kg-1, sendo 

classificados como solos mesoférricos, solos que apresentam médio teor de óxidos de ferro 

(SANTOS et al., 2013b). Os quais podem ser em decorrência da pobreza de ferro no material 

de origem do solo. Para Silva et. (2011), esses valores estão condizentes com o que é 

normalmente observado nos solos amazônicos. A alta pluviosidade da região e uma possível 

baixa permeabilidade do solo, podem também justificar os médios teores encontrado para os 

óxidos de ferro, pois tais condições podem configurar condições favoráveis à redução do ferro 

e sua saída do solo (ARAÚJO et al., 2004). Os maiores teores de Al2O3 evidenciam que o 

material de origem apresenta maior riqueza nesse elemento. 

Com relação ao índice ki, os solos apresentam variação de 1,6 a 1,8, evidenciando que 

os mesmos apresentam um estágio de intemperismo moderado. Esses valores são um 

indicativo de solos com dominância do mineral caulinita na fração argila do solo (MOTA et 

al., 2007; OLIVEIRA et al., 2018). A semelhança dos valores do índice ki entre os solos 

antrópicos e não antrópicos indica um estágio de intemperismo semelhante entre as diferentes 

áreas. 

Os valores do índice kr, sempre superiores a 0,75, sugerem que os SNAs estão 

enquadrados dentro da categoria de solos cauliníticos (RESENDE; SANTANA, 1988). A 

dominância da caulinita nesses solos pode ser confirmada pelos resultados dos difratrogramas 

de raios-X apresentados mais adiante (Figura 18). 

Em relação aos teores de ferro constituintes dos óxidos de ferro pedogenéticos 

extraído por ditionito-citrato-bicarbonato (Fed), observaram que os maiores valores foram 

observados para o SNA 1, quando comparado com o SNA 2 (Tabela 6). Resultado semelhante 

foi observado por Ghidin et al. (2006), onde os autores verificaram a maior concentração do 

ferro cristalino na parte superior da paisagem, quando comparada com a parte de sopé, os 

autores atribuíram essa relação ao regime de umidade do solo e processo de desferrificação. 

Os valores de Fed, expressa os valores das formas combinada de ferro cristalino e pouco 

cristalino (MCKEAGUE; DAY, 1966).  

Os valores de ferro extraído por meio de oxalato ácido de amônio (Feo) apresentaram 

baixos valores em ambos os solos, com os maiores valores sendo observados nos horizontes 

superficiais, e em seguida observa-se um decréscimo dos valores em profundidade (Tabela 6). 

Os maiores valores do Feo apresentados nos horizontes A, estão diretamente relacionados 

com os maiores teores de COT desses horizontes. Para Kämpf e Schwertmann (1983), 

maiores valores estão associados aos maiores teores de C orgânico, pois a fração húmica tem 
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efeito inibidor na cristalização desses minerais. Os valores de Feo proporcionam uma 

aproximação do grau de acumulação Fe de baixa cristalinidade (MCKEAGUE; DAY, 1966). 

Em comparação aos solos de TPAs (Apêndice C), os SNAs apresentaram maiores 

valores de Fed e menores valores de Feo. Para os valores de Fed os SNAs apresentaram 

variação de 42 a 84 g kg-1, enquanto que nas TPAs o maior teor de Fed observado foi de 40,96 

g kg-1. Os maiores valores de Fed encontrados nos SNAs são condizentes com os menores 

teores de MO nesses solos. Estes indicam que é possível encontrar minerais mais cristalinos 

nos SNAs como Hm (INDA JUNIOR, 2002). 

Os solos antrópicos apresentaram valores de Feo variando de 2,01 a 5,16 g kg-1, por 

sua vez, os SNAs apresentaram valores variando de 0,80 a 3,18 g kg-1. Os maiores valores de 

Feo apresentados nos solos antrópicos são em razão dos maiores teores de carbono orgânico 

que os solos antrópicos possuem (KÄMPF; SCHWERTMANN, 1983). Dessa forma, os 

valores de Feo expressam indiretamente que, os solos de TPAs devem apresentar mais 

minerais menos cristalizados (DEL CAMPILLO; TORRENT, 1992; BARRÓN; TORRENT, 

2013). 

Os valores de Fed foram sempre maiores que os teores de Feo para todos os solos 

estudados. De acordo com Oliveira (2017), os maiores teores de Fed em comparação ao Feo é 

em decorrência das condições climáticas (elevada precipitação pluviométrica e boa drenagem 

dos solos) que favorecem a formação de óxidos de ferro mais cristalinos, em comparação a 

uma menor formação de óxidos de ferro de baixa cristalinidade nos solos estudados. 

Os teores de Feo e Fed permitem por meio da razão Feo/Fed inferir sobre a maior ou 

menor cristalinidade dos óxidos de ferro pedogenéticos do solo. Para os SNAs a razão 

Feo/Fed apresentaram valores variando de 0,02 a 0,08, para os horizontes subsuperficiais e 

superficiais, respectivamente. Para Inda Junior et al. (2005), os baixos valores da razão 

Feo/Fed (< 0,05) indicaram a predominância de óxidos de ferro cristalinos. 

Os solos antrópicos, apresentam os maiores valores da razão Feo/Fed, sendo os valores 

superiores a 0,07 e chegando até valores de 0,53 (anexo C). Os maiores valores da razão 

Feo/Fed, observados tanto para os solos antrópicos, como para o horizonte A dos SNAs são 

em decorrência dos altos teores de carbono, corroborando assim com Barrón e Torrent, 

(2013), que afirmam que em horizontes superficiais e em solos que contém maiores teores de 

substâncias orgânicas, ocorre o impedimento da cristalização dos óxidos de ferro, e por isso 

estes exibem uma maior razão Feo/Fed. A razão Feo/(Fed-Feo) na qual é descontado os 

valores de Feo dos valores de Fed, foram bastante semelhantes, mostrando que o Fe de baixa 

cristalinidade tem pouca contribuição para os valores do Fed. 
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Os teores de ferro do ataque sulfúrico (Fes) e o Fed permitem, por meio da razão 

Fed/Fes, inferir sobre a proporção de ferro já liberado pelo intemperismo dos minerais 

primários e na proporção de ferro precipitado na forma de óxidos de ferro pedogenéticos 

(INDA JUNIOR, 2002). A razão Fed/Fes é ainda utilizada como indicador do grau de 

desenvolvimento do solo (CUNHA et al., 2005). 

Os SNAs apresentaram razão Fed/Fes com valores médio de 0,77 e 0,79 para os SNA 

1 e SNA 2, respectivamente, evidenciando que esses solos apresentam estágio intermediário 

de intemperismo, corroborando com Kämpf e Schwertmann (1983). Estes autores estudaram 

onze solos do Planalto Sul Rio-grandense, onde observaram que valores entre 0,75 a 0,99 de 

Fed/Fes indicam avançado intemperismo, sendo característico de Latossolos e Argissolos, 

enquanto que valores menores 0,46 a 0,85 indicam solos menos intemperizados como 

Cambissolos. Cunha et al. (2005), encontraram valores de Fed/Fes de 0,55 e valores 

superiores a 0,80 para Latossolos Vermelhos na sequência arenítico-basáltica da região de 

Jaboticabal-SP. 

Torrent e Barrón (2010), atribuíram como um alto grau de intemperismo para razão 

Fed/Fet de 0,62 a 0,87 extraído a partir de TFSA. Contudo é importante enfatizar que a 

metodologia de extração para o Fe adotada nesse trabalho é o ataque sulfúrico, assim como no 

trabalho de Cunha et al. (2005), enquanto Kämpf e Schwertmann (1983) e Torrent e Barrón 

(2010), utilizam a dissolução com triácidos (ácido fluorídrico, clorídrico e sulfúrico) e HCl 6 

mol L-1, respectivamente.  

 

7.3. FRACIONAMENTO QUÍMICO DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO 
 

Os teores de carbono do fracionamento químico da MOS dos SNAs são apresentados 

na Tabela 7. Observa-se que a fração humina (FHum) é a predominante entre as frações das 

substâncias húmicas. Para Canellas et al. (2000), a MOS tropicais é dominada pela FHum. A 

maior estabilidade da FHum em solos ocorre, possivelmente, devido a interação com a fração 

mineral (CANELLAS et al., 2003). 

O carbono dos ácidos fúlvicos (FAF) apresenta valores intermediários quando 

comparados com as demais frações, apresentando assim, valores superiores ao carbono da 

fração ácido húmico (FAH) e inferiores ao carbono da FHum. Esses resultados são contrários 

aos encontrados para os solos de TPAs (anexo B), onde os teores de FAH foram maiores do 

que os FAF, conforme também constatados por Barros et al. (2012). Esses resultados 

evidenciam que as substâncias húmicas das TPAs são mais estabilizadas, pois as mesmas 
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apresentam maiores teores das FHum, seguidas pelas FAH. Por sua vez, os SNAs apresentam 

mais ocorrência de ácidos orgânicos livres na solução do solo (ácidos fúlvicos) (CANELLAS 

et al., 2003). 

 

Tabela 7 – Teores de carbono do fracionamento químico da matéria orgânica dos solos não 

antrópicos 

 

Horiz. 
Prof. FAF FAH FHum COT-Fr 

FAH/FAF (C-EA)/FHum 
cm ----------------g kg-1 ---------------- 

SNA 01 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-23 8,66 5,41 14,77 28,85 0,62 0,95 

AB 23-50 7,37 2,10 9,76 19,23 0,28 0,97 

Bw1 50-74 6,27 1,14 7,29 14,69 0,18 1,02 

Bw2 74-102 4,24 0,61 5,74 10,59 0,14 0,84 

Bw3 102-135 4,70 0,61 5,71 11,02 0,13 0,93 

BC 135-152+ 3,50 1,14 5,60 10,24 0,32 0,83 

SNA 02 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-18 10,04 3,49 18,28 31,82 0,35 0,74 

AB 18-37 7,10 4,28 12,97 24,35 0,60 0,88 

Bw1 37-75 6,08 2,27 7,31 15,66 0,37 1,14 

Bw2 75-90 5,44 2,10 5,72 13,26 0,39 1,32 

Bw3 90-125 3,87 1,14 5,72 10,72 0,29 0,88 

BC 125-155+ 4,42 0,35 5,09 9,86 0,08 0,94 
 

Fonte: Autor. 

Horiz.: Horizonte; Prof.: Profundidade; FAF: Carbono da fração ácido fúlvico; FAH: carbono da fração ácido 

húmico; FHum: carbono da fração humina; C-EA: Carbono do extrato alcalino (FAF + FAH). 

 

A maior concentração da FHum e FAH nas TPAs favorecem a maior estabilidade da 

MOS, em função dessas apresentarem maior presença de grupamentos aromáticos e de anéis 

benzênicos, de maior grau de polimerização (MADARI et al., 2010). 

A relação entre os teores de carbono na forma de ácidos húmicos e ácidos fúlvicos 

(FAH/FAF) indica a mobilidade do carbono (BENITES et al., 2003) ou potencialidade de 

perda do carbono no solo (ANJOS et al., 2008). Onde os valores próximos de 1, indica um 

equilíbrio maior entre as frações humificadas (CANELLAS, et al., 2001). Os baixos valores 

desta relação podem ser um indicativo da evolução limitada ou de aportes recentes de matéria 

orgânica (SANTOS, 2014). 

Os SNAs apresentaram relação FAH/FAF com valores inferior a 0,62, obtendo os 

maiores valores para os horizontes superficiais e decrescendo em profundidades. A intensa 

mineralização dos resíduos orgânicos em solos tropicais pode contribuir para valores menores 

do que 1,0 dessa relação (CANELLAS et al., 2003). 
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Quando comparamos a relação FAH/FAF dos SNAs (Tabela 7) com os valores 

observados para as TPAs e TMs (anexo B), observamos que os solos antrópicos apresentaram 

relações com valores elevados, e com valores superiores a 1 na maior parte dos perfis. Essa 

comparação evidência que os solos antrópicos apresentam uma maior estabilidade da MO nas 

frações alcalinas. 

A razão entre o carbono do extrato alcalino (FAH+FAF) pelo teor de carbono da 

fração humina (C-EA/FHum), indica o potencial de iluviação de MOS (ANJOS et al., 2008), 

e a estabilidade estrutural da MO. Nos SNAs essa relação apresentou valores próximos de 1, 

com valores variando de 0,74 a 1,32. Os menores valores dessa relação indicam uma maior 

estabilidade da MOS. Valores menores do que 0,5 para essa relação indicam uma forte 

estabilidade da MOS e/ou uma possível interação desta com a parte mineral do solo 

(FONTANA, 2009), podendo ser utilizado assim, como um indicador da estabilidade da 

MOS. 

 

7.4. COMPOSIÇÃO QUÍMICA TOTAL E ÍNDICES DE INTEMPERISMO 

 

Os valores semiquantitativos de óxidos determinado pelo método de fluorescência de 

raios-X (FRX), são apresentados na Tabela 8. Observou-se a dominância do SiO2 para todos 

os solos estudados. Os maiores teores de sílica nos solos de TMs e TPAs estão relacionadas 

possivelmente com os maiores valores de areia total, rica em quartzo, observado para esses 

solos. 

O óxido de alumínio (Al2O3), depois do SiO2, foi o composto que se apresentou em 

maiores quantidades, corroborando, com a mesma tendência observada para os óxidos do 

ataque sulfúrico. Estes resultados mostram que o SiO2 e Al2O3 são os principais componentes 

e indicam que o quartzo e a caulinita compõem grande parte da amostra de solo (COSTA et 

al., 2003, SILVA et al., 2012). Maiores teores de SiO2 e Al2O3, também foram verificados 

para o material de origem do solo. 
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Tabela 8 - Valores semiquantitativos de óxidos determinados por fluorescência de raios-X (FRX) dos solos antrópicos e não antrópicos 
 

Horizonte 
Profundidade Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 ZnO ZrO2 P.F. 

(cm) % 

TPA 01 - Luvissolo Crômico Órtico típico, A antrópico, textura argilosa 

Au1 0-20 0,01 0,38 22,51 43,78 2,06 0,69 1,26 1,68 0,45 8,28 0,03 0,11 18,76 

Au2 20-33 0,04 0,43 25,04 46,64 1,88 0,81 0,88 1,82 0,34 8,56 0,03 0,12 13,42 

Bt1 33-50 nd 0,40 26,75 46,81 1,07 0,90 0,51 1,90 0,17 9,27 0,02 0,12 12,09 

Bt2 50-68 0,03 0,36 29,39 43,63 0,89 0,91 0,29 1,48 0,04 9,68 0,01 0,09 13,20 

BC 68-83 nd 0,35 30,19 42,42 0,87 0,99 0,23 1,31 0,02 10,18 0,01 0,08 13,35 

TPA 02 - Luvissolo Crômico Pálico típico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-16 0,03 0,48 20,92 47,94 1,85 0,81 1,72 1,51 0,58 6,95 0,04 0,10 17,06 

Au 16-45 nd 0,45 23,99 49,51 1,93 0,96 0,84 1,72 0,55 7,36 0,03 0,10 12,56 

BA 45-62 0,03 0,41 26,12 49,01 1,15 0,95 0,47 1,64 0,23 7,82 0,02 0,09 12,06 

Bt 62-105 nd 0,38 28,69 46,26 0,92 1,02 0,29 1,47 nd 8,72 0,01 0,08 12,15 

BC 105-135 nd 0,37 29,69 44,59 0,87 1,01 0,21 1,43 0,02 9,18 0,01 0,09 12,55 

TM 01 - Cambissolo Háplico Ta Distrófico léptico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-11 0,02 0,41 19,04 53,32 1,48 0,65 1,08 1,41 0,25 5,75 0,02 0,10 16,47 

Au 11-24 0,01 0,39 22,19 54,11 1,56 0,81 0,11 1,50 0,23 5,72 0,02 0,10 13,25 

BA 24-50 0,04 0,42 24,48 52,74 1,35 0,85 0,07 1,52 0,12 6,00 0,02 0,11 12,28 

Bi 50-85 0,03 0,36 24,93 54,99 1,10 0,76 0,05 1,57 nd 6,37 0,01 0,12 9,70 

BCr 85-110+ 0,03 0,35 26,45 52,59 0,71 0,84 0,04 1,66 0,01 6,93 0,01 0,12 10,26 

TM 02 - Cambissolo Háplico Ta Distrófico típico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-23 0,04 0,34 20,93 57,44 0,75 0,70 0,30 1,46 0,01 4,04 0,01 0,11 13,86 

AB 23-49 nd 0,34 22,64 59,43 0,70 0,67 0,04 1,53 0,02 4,62 0,01 0,12 9,86 

BA 49-92 0,03 0,36 23,18 59,79 0,69 0,70 0,05 1,56 0,01 4,43 0,01 0,12 9,07 

Bi 92-127 nd 0,34 23,53 60,35 0,52 0,68 0,03 1,63 0,01 4,44 0,01 0,12 8,34 

BCr 127-140+ 0,05 0,35 23,51 60,20 0,60 0,72 0,04 1,62 0,01 4,46 0,01 0,12 8,31 

Continua... 
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Horizonte 
Profundidade Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 ZnO ZrO2 P.F. 

cm % 

SNA 01 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-23 nd 0,12 30,46 39,08 0,44 0,33 0,10 1,71 0,01 11,50 tr 0,13 16,10 

AB 23-50 0,02 0,09 32,42 38,52 0,45 0,33 0,04 1,78 0,01 11,46 tr 0,13 14,75 

Bw1 50-74 nd 0,10 32,24 39,25 0,43 0,33 0,04 1,79 0,01 12,01 nd 0,15 13,65 

Bw2 74-102 0,03 0,10 32,43 39,35 0,45 0,34 0,04 1,79 0,01 12,02 nd 0,15 13,30 

Bw3 102-135 nd 0,09 32,54 39,01 0,47 0,35 0,02 1,90 0,01 12,21 nd 0,15 13,26 

BC 135-152+ nd 0,10 33,39 38,99 0,48 0,34 0,03 1,81 0,01 11,97 tr 0,13 12,76 

SNA 02 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-18 0,01 0,19 28,86 44,75 0,47 0,58 0,07 1,56 0,01 8,52 nd 0,11 14,87 

AB 18-37 0,25 0,20 30,37 43,74 0,46 0,57 0,04 1,52 0,01 8,48 0,01 0,12 14,22 

Bw1 37-75 nd 0,20 30,79 44,47 0,45 0,58 0,03 1,56 0,01 9,17 0,01 0,11 12,63 

Bw2 75-90 nd 0,20 30,77 44,31 0,44 0,58 0,03 1,59 0,01 9,20 0,01 0,12 12,73 

Bw3 90-125 0,03 0,19 30,80 44,33 0,43 0,60 0,03 1,60 0,01 9,29 nd 0,12 12,57 

BC 125-155+ nd 0,18 31,21 44,92 0,41 0,63 0,03 1,58 0,01 9,13 0,01 0,12 11,78 

Material de origem dos solos (rocha em pó) 

Pó da 

rocha 
- 0,10 0,67 17,53 65,01 0,69 7,67 0,07 0,61 nd 1,74 0,01 0,02 5,89 

                  Conclusão. 
Fonte: Autor. 

P.F: Perda ao fogo; nd = não detectado; tr = traços.         
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A semelhança dos valores dos óxidos menos móveis no solo (TiO2 e ZrO2) entre os 

horizontes dos solos e entre os solos indicam composição semelhante entre os solos de TPAs, 

TMs e SNAs. Os maiores valores de CaO, P2O5 e MgO para os solos de TPAs e TMs, 

especialmente para os horizontes A Antrópicos são contrastantes com os menores valores 

desses elementos para os SNAs. Dessa forma, a pequena variação dos valores de TiO2 e ZrO2 

e os altos contrastes dos óxidos CaO, P2O5 e MgO entre os solos antrópicos e SNAs sugerem 

fortemente que as TPAs estudadas foram formadas a partir de um material pedológico pré-

existente (COSTA et al., 2003) que tinha a mesma composição dos solos adjacentes não 

antrópicos. 

Em relação ao índice kiF (índice ki obtido por meio da razão SiO2/Al2O3 determinado 

por FRX), os maiores valores foram observados para os solos de TMs, seguidos pelas TPAs e 

SNAs, esse com os menores valores (Figura 9A). Os maiores valores do índice kiF para as 

TMs e as TPAs estão diretamente relacionados com os maiores teores de areia nesses solos, 

principalmente para os horizontes superficiais, corroborando assim com Delarmelinda (2015), 

onde a autora justifica que, na fração areia rica em quartzo, esses valores podem estar 

superestimados. 

Altos valores de kiF mesmo, em solos amazônicos, foram também observados por 

Delarmelinda et al. (2017). Os autores verificaram valores de kiF entre 4 e 6 para os 

horizontes superficiais e entre 2 e 4 para os horizontes subsuperficias de um Argissolo 

Amarelo. 

Com relação ao índice de intemperismo CIA, os valores para todos os solos foram 

superiores a 90%, exceto pelo horizonte Aup da TPA 02 (Figura 9B). Os maiores valores de 

CIA, foram observados para os SNAs, especialmente para o SNA 1, que apresentou valores 

superiores a 98%, evidenciando um estágio de intemperismo acima dos demais solos. Esses 

valores indicam um grau intermediário de evolução pedológica para os solos estudados. De 

acordo com Nesbitt e Young (1982), solos com predominância de minerais esmectíticos 

apresentam CIA variando entre 75 e 85, enquanto que para solos cauliníticos os valores são 

mais altos e bem próximos de 100, corroborando assim com os solos estudados, que 

apresentam mineralogia caulinítica e valores de CIA superiores a 85. 
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Figura 9 - Índices de intemperismo: A) índice kiF (SiO2/Al2O3); B) índice CIA (%) 

 

 

 

Fonte: Autor. 
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A função de transporte de massa do sistema aberto (Ʈ) foi empregada visando avaliar 

o ganho ou perda relativa dos elementos nos solos estudados. Na função Ʈ (Al) os valores 

mais negativos observados para os solos antrópicos estão relacionados com as maiores perdas 

desse elemento nos solos de TPAs e TMs (Figura 10). Esses valores são interessantes, porque 

muitos autores como Clemente e Marconi (1994) consideravam o Al como um elemento 

imóvel no solo, no entanto, Gardner (1980) afirma que em condições de experimento de 

laboratório simulando a ação do intemperismo, o Al pode ser mobilizado. 

 

 

Figura 10 - Índice de intemperismo para a função de transporte de massa (Ʈ) do elemento 

alumínio 
 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 

Para Gardner (1980 e 1992), as condições para ocorrer a mobilidade do Al (pH < 4,5 e 

a presença de ácidos orgânicos) geralmente podem ser observadas na natureza, as quais são 

alcançadas durante a lenta decomposição da abundante MOS. Para Michelon (2006), o Al por 

ter grande afinidade com radicais orgânicos ele pode ser complexado por ácidos orgânicos, 
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formando complexos organometálicos, aumentando assim a sua mobilidade no solo, uma vez 

que as macromoléculas orgânicas funcionam como transportadoras. 

A função de transporte de massa para o elemento Silício (Ʈ (Si)), apresentou valores 

negativos para todos os solos (Figura 11). Este resultado era esperado para uma sequência 

normal de intemperismo, pois o fato do Si ser um elemento móvel faz com que o mesmo saia 

do sistema no decorrer dos processos de intemperismos (NOVAES FILHO et al., 2012). Os 

valores menos negativos de Ʈ (Si) para as TMs, estão possivelmente relacionados com os 

maiores teores de areia nesses solos. 

 

 

Figura 11 - Índice de intemperismo para a função de transporte de massa (Ʈ) do elemento 

Silício 
 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 

A função de transporte de massa para o elemento ferro (Ʈ (Fe)) apresentou valores 

positivos mostrando que o elemento teve ganho durante os processos de evolução pedológica 

dos solos (Figura 12). Para Clemente e Marconi (1994), esses valores são em decorrência dos 

óxidos de ferro (Fe2O3) serem considerados imobilizados no sistema, e por isso, os mesmos 
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podem apresentar aumento real de teores, como consequência da oxidação de Fe2+ ao longo 

da evolução do solo. 

O enriquecimento do ferro, principalmente nos horizontes B é justificado pela 

concentração de sesquióxidos de ferro nesses horizontes, corroborando assim com Lacerda et 

al. (2002), que afirmam ainda que o enriquecimento pode ser em função da meteorização de 

minerais primários que contém o elemento na constituição, ou mesmo em função da presença 

de óxidos primários de Fe. 

 

 

Figura 12 - Índice de intemperismo para a função de transporte de massa (Ʈ) do elemento 

ferro 
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Fonte: Autor. 

 

 

A função Ʈ (K) apresenta valores negativos para todos os solos analisados (Figura 13), 

evidenciando, que o K teve grandes perdas no perfil diante dos processos de intemperismo. A 

perda de K já era esperada por este ser um elemento de grande mobilidade no solo. Essas 
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perdas são em decorrência do intemperismo de materiais micáceos e lixiviação no solo 

(DELARMELINDA et al., 2017). 

 

 

Figura 13 - Índice de intemperismo para a função de transporte de massa (Ʈ) do elemento 

potássio 
 

 

 

Fonte: autor. 

 

 

O cálcio é um elemento de mobilidade no solo (MICHELON et al., 2010), portanto, 

esperava-se que os valores fossem de perdas para esse elemento, no entanto, os valores 

observados para a função Ʈ (Ca) não seguiu a tendência esperada. A função Ʈ (Ca) apresentou 

valores negativos somente para os SNAs e os horizontes subsuperficiais dos solos de TMs 

(Figura 14), corroborando assim com Lacerda et al. (2002), que verificaram a grande 

mobilidade desse elemento em três solos desenvolvidos de rochas ígneas de composição 

ácida, intermediária e básica na região de Lavras (MG). Esses autores, verificaram perda de 

CaO na ordem de 97,6 a 99,5% para os solos estudados. 

Para as TPAs e os horizontes antrópicos das TMs os valores de Ʈ (Ca) foram 

positivos, mostrando assim, que houve ganho desse elemento no solo. Os maiores valores 
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foram observados para os horizontes Aup da TPAs, e esses estão diretamente relacionados 

com a maior incorporação de resíduos ricos em cálcio durante o processo de antropização 

desses solos (SMITH, 1980; LIMA et al., 2002; KÄMPF; KERN, 2005). Este enriquecimento 

relativo de Ca, mostra o contraste entre as TPAs e os SNAs. 

 

 

Figura 14 - Índice de intemperismo para a função de transporte de massa (Ʈ) do elemento 

cálcio 
 

 
 

Fonte: autor. 

 

 

O P2O5 apresentou valores positivos apenas para os horizontes Aup das TPAs 01 e 02, 

para os demais solos e horizontes os valores foram negativos (Figura 15). Os valores mais 

negativos foram observados para os SNAs (-0,7 a -0,8) e TM 02 (-0,5 a -0,7). Assim, é 

notório que as maiores perdas de P2O5 foram observadas para esses solos quando comparados 

com as TPAs. Estudando a mineralogia e geoquímica de perfis de solo com TPAs no sudeste 

da Amazônia, Silva et al. (2012), observaram correlação negativa entre o Al2O3 e P2O5 para a 

TPA e solo adjacente, comprovando assim, a maior perda de P2O5 para os solos adjacentes 
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quando comparados aos de TPAs (os autores usaram o Al2O3, como elemento índice). 

Contudo, utilizaram espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente 

para a obtenção dos valores de Al2O3 e P2O5, diferentemente do método adotado para esse 

trabalho. 

 

 

Figura 15 - Índice de intemperismo para a função de transporte de massa (Ʈ) do elemento 

fósforo 
 

 

 

Fonte: autor. 

 

 

Os horizontes Aup das TPAs, foram os únicos que apresentaram ganho de P2O5, 

possivelmente devido a maior incorporação de resíduos ricos em fósforos na superfície desses 

solos, indicando assim a ocorrência de modificações do horizonte Aup durante a formação das 

TPAs (SILVA et al., 2012). 

O empobrecimento de elementos como o K2O, CaO e P2O5 nos SNAs são típicos de 

solos Amazônicos, assim como o empobrecimento de K2O nos solos antrópicos, no entanto, o 
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enriquecimento e a menor taxa de perda de CaO e P2O5 nos horizontes antrópicos das TPAs e 

TMs é um forte indicativo da modificação química dos processos de antropização desses 

solos. O enriquecimento desses elementos é em decorrência da grande deposição de resíduos 

de origem animal, especialmente de espinhas de peixes e ossos de mamíferos e quelônios 

(SMITH, 1980; LIMA et al., 2002; KÄMPF; KERN, 2005). 

Por meio de análises microquímicas de partículas de apatita biogênicas na forma de 

ossos e espinhas de peixe encontradas em solos de TPAs, Lima (2001), mostrou valores de 

CaO variando de 35,45 a 45,95% e P2O5, variando de 16,45 a 22,45%. Estes valores mostram 

a grande contribuição de Ca e P fornecida aos solos antrópicos por meio das seguidas 

deposições orgânicas nesses solos. Ainda de acordo com Lima (2001), as análises 

micromorfológicas e microquímicas evidenciam que essas apatitas biogênicas na forma de 

ossos e espinhas de peixe, constituem a reserva primária de P e Ca dos solos antrópicos da 

Amazônia. Esta é uma forte evidência de que as TPAs podem ser explicadas pela grande 

quantidade de material orgânico adicionado ao redor e dentro do local de assentamento 

(COSTA et al., 2003). 

 

7.5. ATRIBUTOS MINERALÓGICOS DA FRAÇÃO ARGILA 

 

7.5.1. Difratogramas de raios-X 

 

As análises de difração de raios-X (DRX) foram realizadas na fração argila dos 

horizontes superficiais e diagnósticos dos solos antrópicos e não antrópicos e os resultados 

são apresentados nas Figura 16 à Figura 18. Observa-se que as assembleias mineralógicas das 

TPAs são bastante semelhantes (Figura 16) (foi apresentado apenas a TPA 02). Em relação 

aos argilominerais, a caulinita (Kt) é o mineral predominante, com a presença da ilita (Il), 

gibbsita (Gb) e minerais do tipo 2:1, visivelmente esmectita (Es) pela expansão a 17,5 

angstron quando submetida ao tratamento de saturação com magnésio e etilenoglicol 

(MgEG). 

A Kt foi identificada pelos reflexos de difração 7,15, 3,57 e 2,38 os quais colapsaram 

em tratamentos com saturação por potássio e aquecimento a temperatura de 550 ºC (K550), a 

Kt apresentou reflexos muito intensos em todas as amostras. 

A presença da Il foi confirmada pelos reflexos de difração 10,0, 4,99 e 3,33. A 

presença da Gb foi confirmada pela sua destruição e desaparecimento do reflexo a 4,85 

angstrom no tratamento com K e posterior aquecimento a 550°C (K550). 
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Figura 16 - Difratogramas de amostras orientadas da fração argila da terra preta 

arqueológica 02 (horizonte Aup e Bt) 

 

 
 
Fonte: autor. 

Es: Esmectita; Kt: Caulinita; Il: Ilita; Gb: Gibbsita. 

 

 

A assembleia mineralógica das TMs (Figura 17) (foi apresentado apenas a TM 02) é 

bastante semelhante as apresentadas para as TPAs, com presença dos mesmos minerais e 

reflexos de difração. Nos perfis de TMs os reflexos de 2:1 saturados com MgEG chegam a 
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14,4 indicando a presença de vermiculita com grau de intercalação com hidroxialuminio 

(VHE). 

 

 

Figura 17 - Difratogramas de amostras orientadas da fração 

argila da terra mulata 02 (horizonte Aup e Bi) 
 

 

 

Fonte: autor. 

VHE: Vermiculita com hidroxialuminio entre camadas; Kt: Caulinita; Il: Ilita; Gb: Gibbsita. 
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No perfil SNA 02 (Figura 18) os reflexos referentes aos minerais 2:1 são 

consideravelmente fracos, dificultando a sua visualização e interpretação. Os perfis de SNAs 

apresentaram em sua composição mineralógica a presença dominante da Kt e reflexos de Il e 

2:1. 

 

 

Figura 18 - Difratogramas de amostras orientadas da fração argila do solo 

não antrópico 02 (horizontes A e Bw2) 

 

 

 
Fonte: autor. 

2:1: minerais 2:1; Kt: Caulinita; Il: Ilita; Gb: Gibbsita. 
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A predominância caulinítica em todos os solos analisados era esperada, uma vez que 

os solos encontram-se em ambientes tropicais Amazônicos, cujas condições favorecem a 

lixiviação dos cátions básicos e de sílica, permitindo a formação e estabilização da Kt nesse 

ambiente, corroborando com resultados encontrados por Macedo (2014) em avaliação da 

pedogênese de solos antrópicos de Iranduba, Amazonas.  

A perda parcial de Si no sistema por meio do processo de monossiliatização, 

dessilicação parcial, dominante nas regiões de clima quente e úmido, como nos ambientes 

Amazônicos favorece a formação e a estabilização da Kt nestes solos (KÄMPF et al., 2012). 

A perda parcial de Si foi confirmada pela função de transporte de massa Ʈ (Si) (Figura 11). 

As condições acima citadas fazem com que a Kt seja um dos minerais de maior 

predominância em solos tropicais, conforme foi relatado por Dixon (1989), há predominância 

de Kt em solos tropicais em várias partes do mundo. 

A dominância desse mineral deve-se, em partes, à possibilidade da sua formação a 

partir de diferentes minerias, desde que ocorra a remoção parcial de sílica e cátions básicos do 

perfil de solo (KÄMPF et al., 2012). De acordo com esses autores, as possibilidades de 

formação do mineral, associadas com as condições climáticas justificam a Kt ser o 

argilomineral mais abundante em solos brasileiros e a sua ocorrência em praticamente em 

todas as classes de solos. 

A estabilização da Kt em ambientes tropicais pode estar relacionada também com a 

reciclagem de elementos químicos, de acordo com Lucas et al. (1993), a floresta tropical 

amazônica recicla quantidades significativas de elemento químicos, principalmente o 

alumínio e o silício e, de acordo com os autores, esta reciclagem, juntamente com a atividade 

microbiológica, leva a uma dissolução de minerais do solo e o aumento das concentrações de 

Si e Al seriam os responsáveis pela estabilização da Kt. 

Em trabalhos relacionados a mineralogia de solos da Amazônia Brasileira é comum 

observar a presença de mica (ANDRADE et al., 1997), sendo observada em trabalhos como o 

de Campos (2009) e Campos et al. (2012b). A presença de mica (ilita) nesses solos 

possivelmente é em decorrência da herança do material de origem. 

A formação e preservação de Es podem estar associadas a presença de pedoambientes 

com drenagem restrita ou não, com suprimento de soluções ricas em Si, Al, Mg, Fe e 

lixiviação mínima (KÄMPF; CURI 2003; KÄMPF et al., 2012). Essas condições, 

especificamente, não ocorrem nos solos de TPAs, mas estes também não apresentam 

condições de intemperismo extremas. Dessa forma, uma possível drenagem controlada nesses 

solos pode ser observada principalmente nos solos de TPAs e TMs, onde o material de origem 
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é mais próximo da superfície do solo, o que poderia atuar como uma barreira física de 

impedimento de uma maior lixiviação das bases do perfil. 

A Gb é encontrada nas TPAs e TMs, mas não foi observada a sua presença nos SNAs 

(Figura 18). Assim, acreditamos que a ocorrência de Gb para os solos antrópicos, 

possivelmente é em função dos valores de pH destes, desta forma os valores de pH (>5,5) 

fazem com que os teores de alumínio sejam precipitados na forma de hidróxidos de alumínio 

(Al(OH)3, conforme pode ser confirmado pelos baixos teores de Al trocável e baixa saturação 

por alumínio nestes solos. Em contraste aos solos de TPAs, os SNAs apresentam valores de 

pH inferior a 4,7, e altos teores e saturação por alumínio, confirmando que a maior parte do 

alumínio neste solo ainda está na forma de alumínio trocável e por isso não chega a formar a 

Gb. 

A formação da Gb no solo depende principalmente da atividade do Si em solução 

(HSU, 1989; KÄMPF et al., 2009). Em solos com pH inferior a 8, o Si solúvel encontra-se na 

forma de ácido monossilícico (H4SiO4) na solução do solo (BERTHELSEN; 

KORNDÖRFER, 2005). A medida que a atividade do H4SiO4 é diminuída no solo pode 

ocorrer a precipitação da Gb.  

Nesse contexto, os silicatos secundários podem sofrer intemperismo e liberar no solo 

ferro, alumínio, sílica e íons diversos como Ca, Mg, Na, K, entre outros (KER, 1997). De 

acordo com esse autor, o alumínio e a sílica tendem a ficar no sistema por terem menor 

solubilidade, mas dependendo das condições a sílica mais solúvel do que o Fe e o Al pode 

também sair do sistema, dependendo da drenagem do meio, assim essas condições poderiam 

levar a formação da Gb. De acordo com Lindsay (1979) o pH de máxima estabilidade da Gb é 

5,2. Nessas condições, de acordo com Ker (1997), todo alumínio liberado pelo intemperismo 

irá precipitar como Gb, desde que o potencial de sílica do meio seja baixo. 

As alterações das Mi e Es nos solos de TPAs, podem fornecer Al no sistema e, pelos 

valores de pH nesses solos, o Al liberado pode precipitar na forma de Gb, justificando a sua 

presença nos solos de TPAs e TMs. A formação de Gb a partir dos produtos de alteração das 

Mi foi também relatada por Essington (2005), e de acordo com o autor, esse processo é 

comum em solos mais intemperizados como os encontrados em climas tropicais. 

A Gb presente nos solos de TPAs provavelmente deve ocorrer de forma pouco 

cristalina, uma vez que a MO pode atuar inibindo a sua cristalinidade (MACÍAS, 1981). A 

ocorrência de Gb mesmo em solos com altos teores de carbono orgânico, foi verificada por 

Gallardo et al. (1976), onde os autores estudando a influência da MO na gênese de Kt e Gb 

em solos graníticos da Espanha, encontraram consideráveis teores de Gb em solos com teores 



99 
 

superiores a 6% de carbono. Os autores ainda verificaram a exisência de uma relação direta 

entre o teor máximo de Gb e o teor de ácido fúlvico, onde os teores de ácidos fúlvicos eram 

altos, os teores de Gb aumentavam consideravelmente.  

A Gb pode também ser originada da alteração ou decomposição dos feldspatos 

diretamente à Gb (BHATTACHARYYA et al., 2000; PEREIRA et al., 2010). A presença de 

feldspatos no pó da rocha do material de origem na forma de agregado foi observada no 

trabalho precedente a este, (SANTOS, 2014). A Gb poderia ser originada também a partir da 

hidrólise da Kt em estádios finais do intemperismo, processo que ocorre em condições de 

taxas de precipitação pluvial e temperaturas elevadas, por longo período de tempo (FONTES, 

2012). No entanto, essa formação é menos provável visto que a mesma é característica de 

solos extremamente intemperizados, o que não corrobora com os dados de índices ki dos 

solos estudados. 

Latossolos da região Amazônica desprovidos de Gb em sua assembleia mineralógica 

também foi constatado por Lima (2001), de acordo com o autor, o mineral parece não ser um 

componente muito abundante nos horizontes superficiais dos Latossolos da Amazônia. As 

concentrações de Si também não favorecem a formação da Gb, de acordo com Ghidin et al. 

(2006), a formação da Gb é favorecida quando a concentração deste elemento chega próximo 

de zero na solução do solo. 

Comparando os solos avaliados, observa-se que os reflexos a 10 angstrom referentes a 

Il e aos minerias 2:1 com estrutura colapsada após o tratamento com K e aquecimento a 

550°C, ficou claro, principalmente nos perfis de TPAs e TMs que o horizonte B apresenta 

minerais 2:1 com menor grau de intercalação com hidroxialuminio verificado pelo menor 

ombro em ângulos maiores e menor largura à meia altura (LMA) do reflexo a 10 angstrom. 

Outro aspecto observado nos difratogramas é que os ombros formados em graus 

maiores ao reflexo de 10 angstrom, no tratamento com K e posterior aquecimento a 550°C, é 

maior nos perfis de TPAs e TMs, indicando maior concentração de minerais 2:1 HE nesses 

solos, quando comparados aos SNAs. Nos perfis TPAs e TMs, quando comparados os 

horizontes A e B, o horizonte A apresentou maior concentração de 2:1HE. Estes resultados 

corroboram com Macedo (2014), que observou a presença de vermiculita com estrutura 

ocupada por ilhas de polímeros de hidróxi-Al (VHE) nos horizontes Antrópicos Au e Au2 dos 

solos de TPAs, porém, não observou a sua presença no horizonte B destes mesmos solos. 

A maior concentração de 2:1HE nos solos de TPAs e TMs pode ser explicado de 

acordo com Macedo (2014), pela liberação de potássio e consequente ruptura das ligações da 

mica secundária (ilita). De acordo ainda com o autor, durante o processo de 
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dissolução/reprecipitação/recombinação, o intemperismo da mica libera alumínio, e este 

precipita na forma de Al-hidróxi no mineral alterado, 2:1 HE. Contudo, parece que a 

concentração de 2:1 nestes solos é insuficiente para evitar a formação da Gb, por meio do 

efeito anti gibbsitico citado por Jackso (1960).  

Em relação aos concentrados de óxidos da fração argila, observou-se que as TPAs 

(Figura 19), TMs (Figura 20) e SNAs (Figura 21) apresentaram composições semelhantes. 

Foram identificados goethita (Gt), maghemita (Mh), anatásio (An) e hematita (Hm) nas 

amostras dos horizontes superficiais e diagnósticos de cada solo. A presença da Gt foi 

confirmada pelos reflexos de difração em várias fases Gt (020) em 4,98, Gt (110) em 4,18, Gt 

(120) em 3,38, Gt (021) em 2,58, Gt (111) em 2,45, Gt (121) em 2,25, Gt (140) em 2,19, Gt 

(221) em 1,72 e Gt (160) em 1,56. A Mh apresentou reflexos de difração em Mh (220) em 

2,95 e Mh (511) 1,61. O Anatásio apresentou reflexos de difração em An (101) 3,52 e An 

(200) 1,89. 

A dominância de Kt e a presença de Gt, Gb e anatásio, além de mica/ilita, comuns em 

solos menos intemperizados, foram também verificadas em trabalho de Silva et al. (2011), 

estudando a caracterização química e mineralogia das terras pretas arqueológicas na 

Amazônia Central.  

Os reflexos da Hm apresentados nos difratogramas são pouco intensos e sombreados 

pelos reflexos da Gt, mineral predominante na fração argila livre de argilominerais, portanto, 

pela dificuldade de visualização, maiores informações sobre a Hm foram omitidas. 

A baixa expressão da Hm nos solos estudados pode ser em decorrência dos solos 

serem formados a partir do material de origem que apresenta baixa concentração de ferro, o 

que pode ser comprovado pelos baixos teores de ferro na análise de FRX do material de 

origem (pó da rocha), e no solo e nas análises de ataque sulfúrico (Tabela 8 e Tabela 6, 

respectivamente). De acordo com Costa et al. (2009), a Gt é o mineral mais comum dos 

óxidos (hidróxidos) de ferro e ocorre praticamente em todos os ambientes pedogenéticos.  

Os reflexos de Mh foram evidentes nos horizontes superficiais Aup, reduzindo sua 

intensidade em direção ao horizonte B. Isso indica o efeito antrópico presente no horizonte A 

na formação pedogenética de Mh. Esta alteração dos reflexos da Mh nos difratogramas em 

relação a profundidade não foi verificada nos perfis SNA, os quais apresentaram reflexos 

pouco intensos para este mineral, mesmo no horizonte A. 
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Figura 19 - Difratogramas da fração argila concentrada com óxidos de ferro, 

nos perfis das terras pretas arqueológicas (TPA 01 e 02) 

 

 

 

Fonte: autor. 

Gt: Goethita; Hm: Hematita; Mh: Maghemita; An: Anatásio 
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Figura 20 - Difratogramas da fração argila concentrada com óxidos de 

ferro, nos perfis das terras mulatas (TM 01 e 02) 
 

 

 

Fonte: autor. 

Gt: Goethita; Hm: Hematita; Mh: Maghemita; An: Anatásio 

 

 

A presença de reflexos mais intensos da Mh nos solos Antrópicos e principalmente 

nos horizontes A Antrópicos quando comparados com os SNAs podem ser em decorrência de 

uma maior concentração de Mh nesses solos. De acordo com Silva et al. (2011), é provável 

que a Mh observada em solos de TPAs seja resultante da degradação da cerâmica, ou 
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originadas de queimadas frequentes que eram realizadas nesses solos. A formação da Mh 

durante os processos de confecção de cerâmicas indígenas foi verificada por Costa et al. 

(2004) e Sergio et al. (2006). Dessa forma, tanto as queimadas constantes como a degradação 

das cerâmicas poderiam resultar para uma maior concentração desse mineral nestes solos. 

 

 

Figura 21 - Difratogramas da fração argila concentrada com óxidos de 

ferro, nos perfis dos solos não antrópicos (SNA 01 e 02) 
 

 

 

Fonte: autor. 

Gt: Goethita; Hm: Hematita; Mh: Maghemita; An: Anatásio 
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A provável rota de formação da Mh nos solos antrópicos seria por meio do aquecimento 

de Gt ou Hm em ar a cerca de 450 ºC, durante 2 horas na presença de MO (SERGIO et al., 

2006). 

Os resultados da mineralogia encontrados neste trabalho corroboram com as 

informações fornecidas por Lucas et al. (1993), que afirmam que nos solos tropicais a 

assembleia mineralógica é formada por minerais primários residuais, principalmente grãos de 

quartzo, e pelos minerais secundários, principalmente Kt e, em menores quantidades, Gb, Gt e 

Hm. 

 

7.5.2. Dados Cristalográficos dos óxidos de Ferro 

 

Os dados cristalográficos refente à largura à meia altura (LMA), diâmetro médio do 

cristal (DMC), substituição isomórfica (SI) e porcentagem de Gt são apresentados na Tabela 9. 

Com relação a LMA para os picos (110), (111) e (130) das Gt, observou-se que estas variaram 

de 0,4 a 1,9, 0,4 a 6,4 e 0,4 a 0,88 (todas em º2ϴ), respectivamente, sugerindo uma variação 

no tamanho, e no grau de cristalinidade ao longo do perfil e entre os solos estudados. Uma 

ampla variação dos valores de LMA das Gt também foram verificadas por Correa et al. 

(2008). 

A LMA das Gt apresenta de maneira geral maiores valores para os solos antrópicos, 

quando comparados com os SNAs, indicando assim, que as Gt presentes nos SNAs 

possivelmente são mais cristalinas (RESENDE et al., 2011). A LMA da Gt(111) apresentou 

altos valores na TPA 01, valores intermediários para as TMs e baixos valores para os SNAs, 

indicando uma maior cristalinidade para os últimos em relação aos primeiros. Para Fitzpatrick 

e Schwertmann (1982), a LMA da Gt(111), pode ser utilizada como um indicativo do grau de 

cristalinidade do mineral, e de acordo com esses autores, os menores valores da LMA estão 

associados a uma maior cristilinidade da Gt. Os maiores valores de LMA (Tabela 9) 

encontrados para a Gt nos solos de TPAs e TMs sugerem maior reatividade e resistência a 

alteração, podendo favorecer a formação de complexos organominerais e a estabilidade da 

MOS nos solos de TPAs. 
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Tabela 9 - Dados cristalográficos dos óxidos de ferro dos solos antrópicos e não antrópicos 

 

Horizonte 
Profundidade 

------------ LMA ------------ ------------ DMC ------------ 
SI Al Gt  Fe Gt SEt 

Gt (110) Gt (111) Gt (130) Gt (110) Gt (111) Gt (130) 

cm º2ϴ nm (mol%) (%) % m2 g-1 

TPA 01 - Luvissolo Crômico Órtico típico, A antrópico, textura argilosa 

Au1 0-20 0,51 4,96 0,60 16,45 8,48 14,00 13,80 6,28 3,95 48,07 

Au2 20-33 0,67 4,73 0,52 9,15 8,40 10,23 16,55 7,31 4,60 32,44 

Bt2 50-68 0,56 6,45 0,64 12,14 8,36 11,37 7,19 9,49 5,97 26,31 

TPA 02 - Luvissolo Crômico Pálico típico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-16 0,48 0,44 0,88 13,14 15,16 9,80 12,61 9,58 6,03 48,10 

Au 16-45 0,55 1,64 0,76 24,26 9,71 14,71 10,72 8,19 5,15 28,75 

Bt 62-105 0,48 0,84 0,56 13,32 10,09 12,18 13,15 11,42 7,18 31,33 

TM 01 - Cambissolo Háplico Ta Distrófico léptico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-11 0,62 1,33 0,56 17,20 10,16 21,52 6,96 1,22 0,77 23,19 

Au 11-24 0,66 1,70 0,84 11,87 8,82 10,52 30,20 1,57 0,99 13,86 

Bi 50-85 0,56 0,97 0,60 15,59 10,70 14,82 11,92 1,73 1,09 5,28 

TM 02 - Cambissolo Háplico Ta Distrófico típico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-23 0,44 1,25 0,56 12,74 8,81 11,02 33,93 1,62 1,02 17,67 

AB 23-49 1,98 1,03 0,68 8,60 10,40 13,51 28,08 4,38 2,76 18,49 

Bi 92-127 0,66 1,00 0,76 13,52 10,75 12,40 12,55 5,13 3,22 13,00 

SNA 01 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-23 0,38 0,57 0,40 17,87 12,09 16,86 10,28 13,62 8,57 22,88 

AB 23-50 0,36 0,44 0,60 14,20 12,50 10,41 11,59 18,79 11,82 19,88 

Bw2 74-102 0,34 0,55 0,48 23,25 12,70 14,18 9,09 12,83 8,07 1,04 

SNA 02 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-18 0,40 0,62 0,40 19,72 12,31 20,43 16,55 8,89 5,59 32,37 

AB 18-37 0,40 0,65 0,64 14,60 10,81 10,71 8,45 9,74 6,12 18,38 

Bw2 75-90 0,40 0,61 0,52 75,32 17,31 22,98 10,58 10,72 6,74 4,93 
 

LMA: Largura a meia altura; DMC: Diâmetro médio do cristal; Gt: Goethita; Hm: Hematita; SI: Substituição isomórfica; SEt: superfície específica total 

Fonte: Autor. 
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Os maiores valores de DMC foram observados para os SNAs, confirmando assim a 

maior cristalinidade das Gt nesses solos em relação aos menores valores para as TPAs e TMs. 

Esses resultados são em função dos maiores teores de matéria orgânica do solo observados 

para os solos de TPAs e TMs (Apêndice A). Esses resultados corroboram com Hanke et al. 

(2015), que avaliando a influência da MOS no DMC de argilas desenvolvidas sobre basalto 

no sul do Brasil observaram que quanto maior forem os teores de carbono nas amostras de 

solos, menores tendem a ser os valores de DMC. Os autores verificaram por meio da análise 

de redundância canônica uma correlação negativa entre essas variáveis. 

Dos atributos relacionados MOS, Hanke et al. (2015), observaram que os teores de 

carbono e nitrogênio na amostra, a intensidade relativa dos grupos carboxila (I1.710) e C-O-

Alquil (I1.075) (do infravermelho) apresentam correlações negativas significativas com o 

DMC, onde essas variáveis foram responsáveis por mais de 75% da variância observada. 

Essas afirmações corroboram com os resultados encontrados neste trabalho para a intensidade 

relativa (I1.075), onde avaliamos por meio de correlação de person que na TPA 01 o DMC das 

Gt (110 e 130) e na TM 02 a Gt(111) apresentam correlações significativas com a intensidade 

relativa (I1.075). As correlações negativas observadas neste estudo, significa que quanto maior 

a proporção de C-O-Aquil que as amostras apresentarem, menor será o DMC do mineral. Não 

foram observadas correlações significativas para os SNAs. 

Para o teor de carbono não foram observadas correlações significativas dos DMC dos 

solos avaliados. Porém os maiores teores de carbono e os menores valores de DMC foram 

observados nas TPAs. 

A interação entre os grupos C-O-Alquil e os óxidos de Fe acontece por meio do par de 

elétrons isolados dos átomos de oxigênio (HANKE et al., 2015), e essa interação pode ocorrer 

por meio de troca aniônica ou por meio do mecanismo de troca de ligantes (SCHÖNING et 

al., 2005). Avaliando a interação entre C-O-Alquil e óxidos de ferro da fração argila de solos 

de floresta, Schöning et al. (2005), encontraram uma forte interação entre estes e de acordo 

com esses autores essa íntima associação ajuda a contribuir para a estabilização do C-O-

alquil. 

Hanke et al. (2015), constataram que a influência da MOS sobre a variação do DMC 

não é uniforme para todos os minerias (os autores também trabalharam com o DMC da Hm e 

Kt), mas observa-se uma influência fortemente pronunciada para a Gt(110). 

Observa-se que a TM 02 apresentam os valores de DMC um pouco inferior aos 

valores observados para a TM 01. Esses resultados podem ser explicados pela posição da 

paisagem em que as TMs se encontram. A TM 02 apresenta-se um pouco abaixo na paisagem 
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em relação a TM 01, o que ajudaria a justificar menor grau cristalinidade dos óxidos nesse 

solo devido a menor instabilidade para os óxidos de ferro. Neste contexto, Curi e Franzmeier 

(1984), estudando uma topossequência de oxisols no Brasil central constataram que a posição 

do solo na paisagem pode influenciar a cristalinidade de óxidos de ferro, confirmadas pela 

menor cristalinidade da Gt na posição mais baixa da paisagem. 

Os valores da razão goethita/(goethita/hematita) (Gt/(Gt + Hm)) apresentaram valores 

de 1 em todos os horizontes porque não foi possível diferenciar e obter os parâmetros para os 

reflexos da Hm nos DRX. Esses resultados ocorrem devido ao baixo teor de Hm nos perfis de 

solos avaliados. A pouca expressão de Hm também foi verificada na morfologia do solo, uma 

vez que os solos apresentaram colorações de amareladas a brunadas (matiz 10 YR) (Tabela 3). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Inda Junior e KÄMPF (2003), onde os autores 

encontraram valores de 0,0 para a razão Hm (Hm + Gt) em amostras de solos de Latossolo 

Amarelos e Brunos, Plintossolo Háplico e Cambissolo Húmico, em diferentes materiais de 

origens. 

Em relação aos valores de substituição isomórfica (SI) das Gt, observou-se que os 

maiores valores foram observados onde as Gt apresentaram os menores valores de DMC. 

Esses resultados são em função da substituição de ferro pelo alumínio, na estrutura das Gt, 

provocar uma contração na cela unitária, diminuição o tamanho do cristal (NORRISH; 

TAYLOR, 1961), conferindo assim um menor grau de cristalinidade a esses minerais. 

Os valores da superfície específica total (SEt) situaram-se entre 1,04 (horizonte Bw2 

SNA 01) a 48,1 m2.g-1 (horizonte Au das TPAs). Os maiores valores de SEt foram observados 

para os solos de TPAs e os menores para os SNAs. Esses resultados provavelmente são em 

função dos maiores teores de carbono orgânico encontrado nos solos de TPAs. De acordo com 

Inda et al. (2014), o incremento de carbono orgânico pode aumentar a área superficial 

específica, apresentando correlação positiva com os teores de carbono orgânico (TOMASI et 

al., 2012). 

É importante enfatizar que Tomasi et al. (2012), utilizaram uma metodologia diferente 

para determinar a superfície específica (adsorção de água). Neste caso a MOS poderia atuar 

também adsorvendo a água, o que elevaria os valores da SEt. No presente trabalho, essas 

informações são reforçadas pelos maiores valores de SEt observadas nos horizontes A e o 

decréscimo em profundidade. 
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7.5.3. Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier para a argila 

 

Os espectros de infravermelho obtidos para as amostras de argilas estão apresentados 

nas Figura 22 a Figura 24. A presença de Kt nas análises de FTIR foram confirmadas pela 

presença dos picos 3.696, 3.651, 3.621 e 912 cm-1, que estão de acordo com os picos 

característicos para estes minerais (3.700, 3.652, 3.620, 916 cm-1) (RUSSELL; FRASER, 

1994). Corroborando assim também com Souza-Junior et al. (2010), que encontraram os picos 

3.695, 3.653, 3.620 e 912 cm-1, para a Kt. 

 

 

Figura 22 - Espectros de infravermelho obtidos da fração argila das TPAs: (A) TPA 01, (B) 

TPA 02 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

As bandas 3.651 e 3.694 cm-1 são atribuídas às vibrações de estiramento de grupos 

hidroxílicos de superfície, enquanto a banda 3.620 cm-1 é atribuído às vibrações de grupos 
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hidróxilo internos da Kt (MURAKAMI et al., 2004; DJOMGOUE; NJOPWOUO, 2013). As 

bandas de deformação de OH da Kt a 916 cm-1 é típica para o grupo do caulim e surgem das 

superfícies internas de grupos OH. As bandas 1.034 e 1.009 cm-1, também são atribuídas à 

presença da Kt, as quais estão relacionadas às vibrações de estiramentos Si-O-Si do plano 

interno da folha tetraedral da Kt (COUCEIRO; SANTANA, 1999; SILVA; SANTANA, 

2013). 

 

 

Figura 23 - Espectros de infravermelho obtidos da fração argila das TMs: (A) TM 01, (B) TM 

02 
 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

A ausência da banda 3.669 cm-1 da Kt sugere que a Kt encontrada nos solos deste 

trabalho apresenta-se de forma desordenada. Assim de acordo com Silva e Santana (2013), a 

Kt bem cristalizada deve apresentar quatros bandas de vibrações O-H (3.695, 3.669, 3.652 e 

3.620 cm-1), e a sua desordem na cristalinidade é observada quando o dubleto de linhas em 
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3.669 e 3.652 cm-1 é substituído por uma linha larga simples em 3.653 cm-1 (REZENDE et al., 

2012). 

 

 

Figura 24 - Espectros de infravermelho obtidos da fração argila das SNA: (A) SNA 01, (B) 

SNA 02 
 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

Uma outra região espectral útil que ajuda a distinguir a cristalinidade da Kt é a banda 

entre 750 e 800 cm-l. Para os horizontes Au das TPAs, a Kt parece ser mais desordenada em 

virtude de apresentar uma intensidade reduzida para a banda 795 cm-1 (Figura 22), 

diferenciando assim da Kt dos horizontes Bt das TPAs e dos horizontes dos SNAs onde as 

bandas 795 e 758 cm-1 que apresentam aproximadamente intensidades iguais para a Kt, 

evidenciando uma Kt mais cristalina (RUSSELL; FRASER, 1994; REZENDE et al., 2012). 

A presença da Gb foi atestada pela presença dos picos 3.621 e 3.527 cm-1. No pico 

3.621 cm-1, ocorre uma sobreposição da Kt com a Gb. O pico em 3.527 cm-1, é encontrado 
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apenas nos solos antrópicos (Figura 22 e Figura 23) e não é observado para os SNAs (Figura 

24), o que evidencia a presença da Gb apenas para os solos antrópicos, corroborando assim 

com os dados de DRX, que atestaram a presença da Gb apenas para os solos de TPAs (Figura 

16) e TMs (Figura 17). A ocorrência da Gb para os solos antrópicos, foi discutida 

anteriormente neste trabalho na parte de DRX.  

Os resultados do FTIR mostram a presença dos óxidos de ferro nas amostras de argila, 

confirmando a presença da Hm visualizada em todos os solos nos picos 540 e 471 cm-1 que 

estão de acordo com os picos diagnósticos para este óxido (540 e 470 cm-1), conforme 

constatado por Namduri e Nasrazadani (2008), para amostras com 100% de Hm. O FTIR 

mostrou-se mais promissor do que o DRX para a identificação da presença de Hm para estes 

solos, uma vez que não foi possível observar claramente a presença deste mineral via DRX. 

A presença de Mh também foi confirmada pela ocorrência dos picos 696 e 431 cm-1, 

que estão de acordo com dos picos característicos do mineral 700, 630-660 e 620 cm-1 

(NAMDURI; NASRAZADANI, 2008), os autores também relatam a presença do pico de 430 

cm-1 para a Mh. Para amostras com 100% de Mh Namduri e Nasrazadani (2008), observaram 

a presença do pico em 693, 635 e em 558 cm-1. 

A Gt pode ser confirmada pela presença da banda 796 cm-1, a qual de acordo com 

Music´ et al. (2000) e Gotic´ e Music´ (2007) apresentam bandas características em 895 e 798 

cm-1, as quais são ocasionadas pelas vibrações de flexão de Fe-O-H em nas Gt. 

As bandas próximas de 1.635 e 3.440 cm-1, são correspondentes à deformação 

(MUSIC´ et al. 2000) e ao estiramento, respectivamente de grupos OH da molécula de água 

(COUCEIRO; SANTANA, 1999). O desaparecimento dessas bandas foi confirmado por 

Couceiro e Santana (1999) após o aquecimento em temperaturas de 110 ºC por 24 horas de 

uma pastilha de KBr de argila, portanto os autores concluíram que a presença das bandas era 

referente a água adsorvida nas amostras de argilas. As bandas em 2. 922, 2.852 e 1.384 cm-1, 

podem ser referentes a impurezas orgânicas, evidenciando assim, que o pré-tratamento para a 

eliminação da matéria orgânica foi pouco eficiente. 

A ocorrência e identificação dos minerais por meio do FTIR, ajuda a reforçar a 

assembleia mineralógica encontrada nas análises de DRX, confirmando que para minerais de 

com menor cristalinidade no solo é interessante o uso de mais de uma técnica analítica. 

Conforme relatado por Costa et al. (2010b), que afirmam que o FTIR permite uma melhor 

identificação nos minerais de baixa cristalinidade, e por Russel e Fraser (1994) e Rezende et 

al. (2012), que mostram a possibilidade de determinar o menor ou maior grau de 

cristalinidade da Kt usando como base os resultados do FTIR. 
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7.6. SUSCETIBILIDADE MAGNÉTICA DE SOLOS ANTRÓPICOS E NÃO 

ANTRÓPICOS 

 

Os valores de suscetibilidade magnética por unidade de massa (SM) e a porcentagem 

de frequência dependente de suscetibilidade magnética (χfd) na TFSA e na fração argila dos 

solos antrópicos e não antrópicos, são apresentados na Tabela 10. A suscetibilidade magnética 

em baixa frequência (SMbf) na TFSA apresentou valores variando de 0,27 (horizonte BC, 

SNA 02) a 9,43 10-6 m3 kg-1 (horizonte Aup, TPA 02). De forma geral, as TPAs apresentaram 

os maiores valores de SMbf. Os valores maiores do que 6,0 10-6 m3 kg-1 foram observados 

especialmente nos horizontes A Antrópicos. Esses resultados evidenciam uma possível maior 

concentração de minerais ferrimagnéticos (SILVA et al., 2010). Esses valores altos, podem 

estar também relacioanados às ações antrópicas, onde o uso do fogo pode contribuir para a 

formação de minerais magnéticos como constatado por Sergio et al. (2006). 

A formação de minerais magnéticos em cerâmica de TPAs foi levantada por Sergio et 

al. (2006), para esses autores a formação da Mh é provavelmente originada a partir do 

aquecimento da goethtita ou Hm em ar a cerca de 450 ºC, com aquecimento de 

aproximadamente duas horas em presença de MO. Também estudando fragmentos de 

cerâmicas de TPAs, Costa et al. (2004), afirmam que o magnestimo presente nesses 

fragmentos é devido a presença da Mh, mineral o qual mesmo em pequenas quantidades é 

capaz de fornecer propriedades magnéticas. 

Em estudos avaliando a SM em TPAs (na TFSA) e em fragmentos de cerâmicas, 

Oliveira (2017), concluiu que os maiores valores de SM observados para os fragmentos de 

cerâmicas, podem justificar a maior SM observada para os solos de TPAs em comparação 

com os SNAs. Assim, os valores de SM observados para as TPAs podem ser em função dos 

descartes de artefatos de cerâmicas ao longo dos anos, os quais, após degradação poderiam 

disponibilizar os minerais magnéticos para os solos. Para Rodrigues (2014), os fragmentos de 

cerâmicas têm elevada capacidade de liberação de nutrientes ao serem intemperizados. 

Portanto, a mesma liberação poderia ocorrer com os minerais magnéticos presentes nos 

fragmentos de cerâmicas. 
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Tabela 10 - Suscetibilidade magnética (SM) e porcentagem de frequência dependente da 

suscetibilidade magnética (χfd ) na TFSA e fração argila dos solos antrópicos e não antrópicos 
 

Horizonte 
Prof 

---------- SM TFSA ---------- ---------- SM ARGILA ---------- 

SMbf SMaf χfd SMbf SMaf χfd 

cm 10-6 m3 kg-1 % 10-6 m3 kg-1 % 

TPA 01 - Luvissolo Crômico Órtico típico, A antrópico, textura argilosa 

Au1 0-20 9,20 8,33 9,46 10,07 8,79 12,71 

Au2 20-33 6,71 6,03 10,13 7,33 6,33 13,64 

Bt1 33-50 4,08 3,70 9,31    

Bt2 50-68 1,77 1,55 12,43 1,66 1,44 13,00 

BC 68-83 0,85 0,69 18,82    

TPA 02 - Luvissolo Crômico Pálico típico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-16 9,43 8,72 7,53 9,38 8,23 12,21 

Au 16-45 6,19 5,59 9,69 7,62 6,65 12,75 

BA 45-62 2,98 2,64 11,41    

Bt 62-105 1,34 1,17 12,69 1,32 1,17 11,39 

BC 105-135 0,52 0,40 23,08    

TM 01 - Cambissolo Háplico Ta Distrófico léptico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-11 4,12 3,63 11,89 9,05 7,83 13,48 

Au 11-24 4,44 3,95 11,04 7,36 6,33 13,96 

BA 24-50 3,47 3,08 11,24    

Bi 50-85 2,65 2,36 10,94 3,86 3,43 10,92 

BCr 85-110+ 0,74 0,62 16,22    

TM 02 - Cambissolo Háplico Ta Distrófico típico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-23 0,57 0,49 14,04 0,70 0,58 16,67 

AB 23-49 0,78 0,65 16,67 1,07 0,95 10,94 

BA 49-92 0,82 0,68 17,07    

Bi 92-127 0,49 0,41 16,33 0,66 0,59 10,00 

BCr 127-140+ 0,67 0,59 11,94    

SNA 01 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-23 0,95 0,81 14,74 0,74 0,66 11,11 

AB 23-50 1,39 1,19 14,39 1,08 0,98 9,38 

Bw1 50-74 1,28 1,08 15,63    

Bw2 74-102 1,17 0,99 15,38 0,98 0,92 6,78 

Bw3 102-135 1,11 0,94 15,32    

BC 135-152+ 1,30 1,14 12,31    

SNA 02 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-18 1,36 1,24 8,82 0,64 0,56 13,16 

AB 18-37 1,04 0,87 16,35 0,88 0,80 9,43 

Bw1 37-75 0,77 0,64 16,88    

Bw2 75-90 0,62 0,51 17,74 0,54 0,50 9,09 

Bw3 90-125 0,34 0,30 11,76    

BC 125-155+ 0,27 0,21 22,22    
 

Fonte: Autor. 

SM TFSA: Suscetibilidade na terra fina seca ao ar; SM Argila: Suscetibilidade na fração argila; SMbf: 

suscetibilidade magnética em baixa frequência; SMaf: suscetibilidade magnética em alta frequência; χfd: 

percentagem de frequência dependente de suscetibilidade magnética. 
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Os maiores valores de SMbf nos solos de TPAs podem ainda ser explicado de acordo 

com Oliveira (2007), pela formação de microambientes específicos, os quais poderiam 

contribuir para a neoformação de minerais magnéticos como a Mh. O que justificaria os 

maiores valores de SMbf nos solos de TPAs e em comparação aos baixos valores nos SNAs. 

Para Oliveira et al. (2017), a ação antrópica pode ocasionar o aumento da SM em TPAs. 

Os valores de SMbf na TFSA decresce em profundidade para todos os solos, com 

exceção da TM 02 e SNA 01, corroborando com Oliveira (2017), que observou os maiores 

valores de SMbf para os horizontes A antropogêncicos em estudo da suscetibilidade 

magnética em áreas de TPAs na região Sul do Amazonas. 

A SMbf da fração argila apresentou a mesma tendência que a determinada para a 

TFSA, com os maiores valores sendo observados para as TPAs, decrescendo em profundidade 

no perfil. Os valores relativamente próximos da SMbf na TFSA e na fração argila, indicam 

que a SM é resultante principalmente da Mh, mineral pedogenético presente tanto na TFSA 

como na fração argila. Essa interpretação é possível visto que a magnetita é um mineral 

litogênico encontrados em alguns solos apenas na fação areia e silte, e apresentam valores de 

SM muito superior a Mh (DEARING, 1994). Assim sendo, caso houvesse magnetita na fração 

argila os valores de SM obtidos na TFSA e na fração argila não seriam semelhantes. Os 

resultados corroboram os poucos estudos realizados no estado do Amazonas, afim de 

compreender a expressão magnética em solos de TPAs e adjacentes, a exemplo de Oliveira, 

(2017) e Lima et al., (2002). Desta forma, o comparativo da SM nos substratos TFSA e na 

fração argila mostra-se pedoindicadores da origem da expressão magnética nos solos do 

presente estudo.  

Os valores da SM em alta frequência (SMaf) foram sempre menores do que os valores 

apresentados para a SMbf, indicando assim que a SM dos solos estudados, seja de TPAs ou 

não antrópicos, são irrefutavelmente governados por Mh. Tal fato também pode ser 

evidenciado no difratograma de raios-X, em que o pico referente a Mh (Mh = 1,61) tende a 

ser menos pronunciado, sobretudo nos solos SNAs (Figura 21). Por sua vez, os SNAs 

apresentaram os menores valores de SM, permitindo inferir que a formação da Mh está 

associada as condições específicas de formação das TPAs, sendo os maiores valores 

constatados no horizonte superficial do solo. Os elevados valores de SM na superfície do solo 

nas áreas de TPAs pode estar refletindo as práticas de queima pela ação do fogo, 

corroborando Schwertmann e Taylor, (1989), os quais afirmam que a Mh tem como uma das 

vias de formação as transformações induzidas pelo fogo na presença de Gt e MO. 
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Os valores da porcentagem da suscetibilidade magnética de frequência dependente 

(χfd) foram classificados de acordo com a Dearing (1994), conforme as classes mostradas na 

Tabela 2. Para Silva et al. (2010), as medidas de χfd são importantes em trabalhos com 

minerais ferrimagnéticos, pois podem fornecer informações sobre a proporção de Mh e 

magnetita presente nas amostras analisadas. 

Os valores de χfd na TFSA para as TPAs apresentaram valores variando de média a 

muito alto. Os horizontes A antrópicos apresetaram χfd variando de 7 a 10%, enquanto os 

demais horizontes apresentaram variação de 10 a 14%, com exceção dos horizontes BC que 

apresentaram valores superiores a 14%. Os valores de χfd próximos de 10% observados para 

os solos de TPAs, indicam predominância de partículas menores de 0,03μm, com 

comportamento superparamagnético (SP) (DEARING, 1994), comum na fração argila 

(maghemita), em detrimento de uma mistura de domínio simples (DS) e domínio múltiplo 

(DM) comuns nas frações grosseiras de areia e silte (COSTA et al., 1999). 

Valores de χfd superiores a 14% foram observados nos horizontes BC das TPAs e 

TMs e ao longo dos perfis de SNAs. De acordo com Dearing (1994), alguns dos motivos para 

as amostras apresentarem valores muito elevados de χfd é quando as medidas são feitas em 

amostras fracas, ou as amostras apresentam grandes diferenças entre as duas medidas (SMbf e 

SMaf), ou ainda por fontes de erros em amostras muito fortes, tais como em solos queimados. 

Valores de χfd superiores a 14% em subsuperfície dos solos de TPAs foram 

observados também por Oliveira (2017). Esses valores não são decorrentes de erros, mas 

provavelmente de um elevado teor de partículas de minerais SP. Ainda de acordo com este 

autor, esses valores em subsuperfícies poderiam estar relacionados a processos de iluviação, o 

qual ocasionariam uma mistura dos minerais formados em condições normais (pedogenéticos 

e/ou litogenéticos), além de uma possível influência de minerais alterados pelo uso do fogo. 

No entanto, para os solos estudados, apenas os solos de TPAs apresentaram a ocorrência de 

processos de iluviação. 

Na fração argila os valores de χfd foram altos nas TPAs e TMs (10 < χfd ≤ 14%), com 

exceção do horizonte Aup da TM 02 que apresentou valor de 16,67%, enquanto que nos 

SNAs a χfd variou de média a alta (6 a 11%). Valores de χfd entre 10 e 18% na fração argila, 

foram observados também por Costa et al. (1999), em solos derivados de rochas vulcânicas no 

sul do Brasil. 
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7.7. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) DA FRAÇÃO HUMINA DOS SOLOS ANTRÓPICOS E NÃO 

ANTRÓPICOS 

 

As determinações da espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) foram realizadas com o objetivo de obter informações sobre a composição dos grupos 

funcionais da FHum dos solos antrópicos e não antrópicos. A interpretação dos espectros de 

FTIR foi realizada de acordo com Stevenson, (1994); Ellerbrock e Gerke (2004), Pavia et al. 

(2010) e Silverstein et al. (2014). 

Todos os perfis dos solos apresentam espectros com uma constituição da humina 

qualitativamente semelhante, no entanto, os mesmos apresentam distinções entre os tipos de 

solos. Os espectros de FTIR são apresentados nas Figura 25 a Figura 30. 

Os espectros mostram bandas média entre 3.470 e 3.420 cm-1, os quais correspondem 

ao estiramento grupos hidroxila ligados a álcoois e fenóis e N-H (aminas primárias e 

secundárias).  

 

 

Figura 25 - Espectros de FTIR da humina extraída da terra preta arqueológica 01 - TPA 01 

 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 26 - Espectros de FTIR da humina extraída da terra preta arqueológica 02 - TPA 02 
 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

Os picos em torno de 2.923 – 2.919 cm-1, são correspondentes à absorção de grupos 

metilenos e metil, evidenciando a presença de cadeias alifáticas na FHum. A intensidade 

desses picos foi maior para os horizontes Au1 e Aup das TPAs 01 e 02, respectivamente, 

sugerindo assim, a presença de compostos alifáticos preservados nesses horizontes. Foi 

observado também o pico de 2.852 cm-1, o qual é referente ao estiramento C-H simétrico 

(HANKE et al., 2015) e assimétrico de grupos CH2 e CH3. 

As bandas de absorção na faixa de 1.630 a 1.624 cm-1, são atribuídas as vibrações de 

grupos C=C conjugado com outros grupos C=C aromático, C=O e/ou COO- em insaturados, 

ácidos carboxílicos e amidas (GONZÁLEZ-PÉREZ et al., 2004). Os picos de 1.384 cm-1 

indicam deformação de C-H de grupos CH2 e CH3, e deformação assimétrica de grupos COO-
. 

A presença de bandas entre 1.167 a 1.164 cm-1, incidam estiramento C-O de polissacarídeos e 

vibrações de Si-O (impureza mineral). 
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Figura 27 - Espectros de FTIR da humina extraída da terra mulata 01 - TM 01 
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Fonte: Autor. 

 

Figura 28 - Espectros de FTIR da humina extraída da terra mulata 02 - TM 02 

 
Fonte: Autor. 
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Os picos entorno de 1.080 cm-1, evidência o estiramento C-O de álcoois e fenóis e  

C–O de carboidratos (C-O-Alquil) (HANKE et al., 2015). Os picos de 777 e 694 cm-1, pode 

ser atribuído ao dobramento fora do plano de C-H aromáticos. A forte adsorção em 459 e 461 

cm-1 das TPAs 01 e 02, respectivamente, refere-se ao brometo de potássio (KBr), utilizado na 

confecção das pastilhas de FTIR. 

 

 

Figura 29 - Espectros de FTIR da humina extraída do solo não antrópico 01 - SNA 01 
 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 

Em geral, os compostos aromáticos da FHum são mais expressivos nas TPA quando 
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694 cm-1 no horizonte Au1, os quais correspondem a compostos aromáticos, enquanto nos 

demais horizontes ocorre apenas o pico 779 cm-1. Por outro lado, na TPA 02 (Figura 26), 

ambos os compostos são observados em maiores profundidades (Aup e Au) com picos de 
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profundidades do solo. Nos horizontes Bt, não são claras a presença desses compostos, o que 

os diferenciam dos horizontes antrópicos. 

 

 

Figura 30 - Espectros de FTIR da humina extraída do solo não antrópico 02 - SNA 02 
 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Em relação as TMs, as quais são cultivadas com pastagens, a TM 02 (Figura 28), 

apresenta evidencias de ser mais degradada em relação à TM 01 (Figura 27), com menor 

evidência de compostos aromáticos em Aup (777 cm-1), e maior quantidade de compostos 

alifáticos (2.920 e 2.850 cm-1) nos horizontes antrópicos. 
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demais horizontes, com uma maior expressão de compostos aromáticos no A (Figura 29). 

Enquanto que no SNA 02, sob floresta secundária, a humina é quantitativamente mais 
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30), com menor intensidade no horizonte A, indicando menor humificação em superfície na 

capoeira. Além disso, essa área apresenta estruturas do tipo polissacarídeos (1.164 cm-1). 
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As intensidades relativas calculadas para as principais bandas da FHum observadas 

nos espectros de FTIR, são apresentadas na Tabela 11. As bandas em torno de 1.630 cm-1 são 

atribuídas às vibrações de ligações aromáticas C=C de grupos C=O, e essas foram mais 

intensamente absorvidas nos solos de TPAs, e os menores valores foram observados para os 

SNA 02 e TM 02 (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Intensidades relativas dos espectros de FTIR, índice de aromaticidade e relação 

Ic=c/IC-O dos solos antrópicos e não antrópicos 
 

Horizontes 
Profundidade 

Intensidade Relativa FTIR cm-1 Razão 

I 2.920 I 1.630 I 1.384 I 1.075 
Ic=c/Ic-H Ic=c/Ic-O 

cm ------------------ % ------------------- 

TPA 01 - Luvissolo Crômico Órtico típico, A antrópico, textura argilosa 

Au1 0-16 8,83 33,38 0,36 57,43 3,78 0,58 

Au2 16-45 8,85 39,54 4,41 47,20 4,47 0,84 

Bt 62-105 11,52 32,17 5,87 50,45 2,79 0,64 

TPA 02 - Luvissolo Crômico Pálico típico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-16 10,61 29,09 3,74 56,56 2,74 0,51 

Au 16-45 8,21 28,08 2,91 60,81 3,42 0,46 

Bt 62-105 11,32 29,63 2,41 56,64 2,62 0,52 

TM 01 - Cambissolo Háplico Ta Distrófico léptico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-11 10,08 22,86 0,82 66,25 2,27 0,35 

Au 11-24 12,97 22,27 1,03 63,73 1,72 0,35 

Bi 50-85 14,46 15,52 1,66 68,37 1,07 0,23 

TM 02 - Cambissolo Háplico Ta Distrófico típico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-23 21,50 25,53 1,81 51,16 1,19 0,50 

AB 23-49 11,57 16,45 0,38 71,60 1,42 0,23 

Bi 92-127 9,86 12,18 0,45 77,50 1,23 0,16 

SNA 01 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-23 12,47 29,15 1,11 57,27 2,34 0,51 

AB 23-50 16,18 20,01 0,61 63,20 1,24 0,32 

Bt2 74-102 18,73 18,41 0,97 61,89 0,98 0,30 

SNA 02 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, A proeminente, textura muito argilosa 

A 0-18 12,76 20,26 1,32 65,65 1,59 0,31 

AB 18-37 10,79 18,67 0,71 69,83 1,73 0,27 

Bt2 75-90 6,58 12,49 0,54 80,39 1,90 0,16 

 

Fonte: Autor. 

Razão Ic=c/ Ic-H: índice de aromaticidade (I1.630/I2.920); e Razão Ic=c/Ic-o: relação entre a intensidade a 1.630 e 

1.075. 
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Observa-se que a banda de maior intensidade relativa para todos os solos é a I1.075 

(grupos C-O-Alquil com estruturas do tipo carboidrato), a qual apresentam valores superiores 

a 47% para todos os solos. Essa banda apresenta os menores valores para os solos de TPAs. 

As maiores intensidades dessa banda para as TM 02 e o SNA 02, e principalmente o aumento 

em profundidade, pode está relacionado a um ambiente mais úmido destes solos, os quais se 

encontram em posições mais baixas na paisagem (terço inferior da paisagem). Corroborando 

com Hanke et al. (2015), os quais afirmaram que o aumento dessa intensidade relativa pode 

ser em função da maior retenção de água em um solo, o que poderia ocasionar a preservação 

seletiva de grupos orgânicos mais lábeis (I1.075) e menor enriquecimento relativo de grupos 

aromáticos (I1.630). 

Os valores do índice de aromaticidade (razão I1.630/I2.920), que fornecem informações 

sobre o grau de condensação/saturação (DICK et al., 2008), apresentaram valores variando de 

0,98 a 4,47, conforme valores apresentados na Tabela 11. Os solos de TPAs apresentam os 

maiores índices de aromaticidade, devido a maior presença de ligações aromáticas C=C nestes 

solos (bandas nas regiões em torno de 1.630 e 770), indicando assim, maior estabilização da 

MOS e maior grau de humificação (SAVI et al., 2015).  

Nos solos de TPAs, os horizontes A antrópicos subsuperficiais (Au2 e Au) apresentam 

os maiores índices de aromaticidade, apresentando valores de 4,47 e 3,42 para as TPAs 01 e 

02, respectivamente. Os altos valores evidenciam um alto grau de aromaticidade para estes 

solos. Valores semelhantes e superiores a estes, foram encontrados por DICK et al., (2006), 

onde os autores avaliaram 3 amostras de carvão de uma coluna geológica, e encontraram 

índice de aromaticidade variando de 2,8 a 7,0, de acordo com esses autores as amostras de 

carvão apresentavam de 58-75% de C aromático, contudo, os autores observaram que as 

amostras diferiram nos teores de carbono. Os mesmos autores ainda verificaram razão de 1,8 

para o horizonte A de um solo natural classificado como Plintossolo Argilúvico. Os maiores 

valores de aromaticidade das TPAs apresentados para o horizonte A antrópicos 

subsuperficiais, podem ser atribuídas ao efeito da concentração ou de uma possível migração 

de carbonos aromáticos para o segundo horizonte (HANKE et al., 2015). 

Os horizontes Bt das TPAs também apresentam valores elevados de aromaticidade, 

esses resultados comprovam que a ação antrópica modifica o solo mesmo em maiores 

profundidades. 

O solo de TM 02 apresenta os menores valores de aromaticidade quando comparado 

com os demais solos, esses resultados podem ser em decorrência de uma maior degradação da 

MOS nestes solos, por causa da prática agrícola de pastagem. Os valores do índice de 
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aromaticidade são maiores para a TM 01 em comparação a TM 02. Esses resultados podem 

ser em decorrência da posição do solo na paisagem, uma vez que a TM 01 é localizada muito 

mais próximo das TPA 02, assim este solo recebe muito mais influência das TPAs do que a 

TM 02, que já se encontra no final da mancha antrópizada. 

Em relação aos SNAs observa-se que o SNA 01 e principalmente o horizonte A deste 

solo, apresenta o maior valor do índice de aromaticidade, decrecendo em profundidade ao 

longo do perfil. No SNA 02 os valores do índice de aromaticidade aumentaram em 

profundidade, apresentando relação inversa ao SNA 01. Os maiores valores em subsuperfície 

corrobora com os resultados também observados por Hanke et al. (2015), que analisando o 

índice de aromaticidade, calculado para a MOS com distintos estádios de evolução 

pedogenética (Latossolos Vermelhos, Nitossolos Vermelhos e Chernossolos Argilúvico), 

encontraram valores variando de 2,6 a 6,7, com os maiores valores sendo observados sempre 

em profundidades. Estes resultados corroboram também com resultados de outros trabalhos 

obtidos em Latossolos por Dick et al. (2005) e Santana et al. (2011). 

O aumento da aromaticidade em profundidade para o SNA 02, pode ser atribuído ao 

menor aporte de biomassa em relação aquele da superfície ou ainda à uma possível 

translocação de compostos aromáticos ao longo do perfil (HANKE et al., 2015). 

Em relação aos valores da razão I1.630/I1.075, que informa a proporção dos grupos 

aromáticos em relação aos grupos C-O-alquil (HANKE et al., 2015), observa-se que os 

valores para esta relação foram inferiores a 1 (Tabela 11). Os solos de TPAs apresentaram os 

maiores valores (> 0,46), indicando que estes solos tem uma menor concentração de grupos 

C-O-alquil quando comparados com os demais solos (TMs e SNAs). 

Os solos de TMs e o SNAs apresentam os maiores teores de C-O-alquil, indicando 

possivelmente uma presença em abundância de estruturas do tipo polissacarídeos na MOS 

(DICK et al., 2008). Ainda de acordo com os autores, esses componentes são de fácil 

decomposição e são preferencialmente atacados pelos microrganismos no solo, logo, a MOS 

podem ser mais facilmente decompostas. 

 

7.8. ANÁLISES DE COMPONENTES PRINCIPAIS  

 

Com a finalidade de avaliar a distinção de ambientes entre os solos de TPAs, TMs e 

SNAs, um conjunto de variáveis foi submetida a análises multivariadas. O uso dessas técnicas 

permite explicar o máximo de intercorrelação entre as variáveis do solo e descobrir quais 

delas contribuem mais para a caracterização do solo (PRAGANA et al., 2012). 
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Os resultados da análise de componentes principais (ACP) para os horizontes A 

superficiais (Au, Aup e A) dos solos são apresentados na Figura 31. Observa-se que os 

componentes principais (CP) 1 e 2, explicam 79,03% da variância original dos atributos dos 

solos, sendo que o percentual da variância explicada para a CP 1 foi de 41,75% e a CP 2 de 

37,28%. Como os dois primeiros componentes apresentam mais de 70% da variância total, 

eles podem representar graficamente o poder discriminante dos atributos do solo e a 

contribuição de cada variável na variância total (HAIR et al., 2005). 

 

 

Figura 31 - Análise de componentes principais (ACP) para o horizonte A superficial dos solos 

antrópicos e não antrópicos 
 

 

 

Fonte: Autor. 

DMC: Diâmetro médio do cristal da Gt (110, 130, 111); COT: Carbono orgânico total; SI: substituição 

isomórfica; SMbf: Suscetibilidade magnética (baixa frequência); ASE: Área superficial específica; I: Intensidade 

relativa dos picos de infravermelho. 
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De acordo com Manly (2008), o método “scree plot” pode ser substituído por autovalores com 

valor superior a 1, ou ainda, pelo conjunto de CP que expliquem acima de 70% da variância, 

como critérios para decisão do número de CP a serem usados. 

A ACP dos horizontes A superficiais mostram a formação de 3 grupos distintos. Esses 

resultados podem ser explicados pela diferença observada entre as variáveis para cada 

ambiente. Nas TPAs observou-se que as mesmas apresentam uma maior correlação com os 

valores de SMbf, COT e ASE, essa maior correlação ocorre em virtude dos maiores valores 

que essas variáveis apresentam nos solos de TPAs, corroborando com Oliveira (2013), que 

também observou correlação da SM com a profundidade de 0 – 20 cm dos solos de TPAs. A 

correlação com a ASE, COT e I 1.630/2.920 são em função dos maiores teores destas 

variáveis nos solos de TPAs, o qual é bem contrastante com os demais solos. 

Os solos não antrópicos apresentaram correlação com os DMC da Gt (110, 111 e 130), 

esses valores são em função dos maiores valores de DMC observados para estes solos. Esta 

correlação também é explicada pelos menores valores de COT que os SNAs apresentam, 

conforme também é demonstrado na ACP pela correlação inversa entre os valores de COT e 

DMCs. Esses valores corroboram com Hanke et al. (2015), que observaram uma correlação 

inversa entre valores de DMC e COT. No entanto, os resultados desses autores discordam 

com os valores da intensidade relativa do I 1.705 para os solos aqui estudados. 

A posição inversa do DMC Gt (111) com a substituição isomórfica (SI) e a intensidade 

da banda I 1.630 cm-1 da FHum para o horizonte A superficial (Figura 31), implica na 

existência de uma correlação negativa entre essas variáveis. Desta forma, quanto maior a 

proporção de grupos aromáticos e maior for a SI, menor será o DMC da Gt (111). A 

substituição de ferro pelo alumínio na estrutura das Gt, provocar uma contração na cela 

unitária, contribuindo para a diminuição do tamanho do cristal (NORRISH; TAYLOR, 1961). 

A distinção entre os grupos de solo é confirmada na análise de Cluster aglomerativa 

hierárquica (CAH), na Figura 32(A). Na análise de agrupamento, as áreas foram agrupadas 

com base no seu grau de semelhança, com o objetivo de classificá-las em grupos mais ou 

menos homogêneos. 

Observou-se que para o horizonte A superficial os horizontes A das TPAs formam o 

grupo I, enquanto os horizontes dos SNAs e da TM 01 formam o grupo III, e por sua vez, o 

horizonte A da TM 02 não apresentam grau de semelhança significativo com nenhum dos 

outros horizontes A. 

 



126 
 

Figura 32 - Análise de Cluster Aglomerativa Hierárquica (CAH), para os horizontes A 

superficial e A subsuperficial dos solos antrópicos e não antrópicos 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

O pouco distanciamento dos horizontes de TPAs na CAH, significa dizer que estes 

apresentam grandes semelhanças entre si. No grupo III (Figura 32(A)) observa-se que mesmo 

que os SNAs e a TM 1 tenha formado um grupo, a semelhança é muito maior entre os dois 

SNAs quando comparado com a TM 1, fato comprovado pelo maior distanciamento na 

análise de CAH (FREITAS et al., 2014). 

O resultado da ACP do segundo horizonte A subsuperficial (Au2, Au e AB) é 

apresentado na Figura 33. Os CP1 e CP2 explicam 76,99% da variância original das variáveis 

do solo, deste valor, a CP1 explica 57,57%. Os valores superiores a 70% mostram que estes 

CP podem representar graficamente o poder discriminante dos atributos do solo (HAIR et al., 

2005). Os autovalores apresentaram valores de 6,33 para a CP1 e 2,14 para a CP2. 

Admitindo-se o corte na dissimilaridade de 350, foi possível a divisão clara em três 

grupos distintos para os horizontes A subsuperficiais (Figura 32 B). Para esses horizontes, os 

grupos foram separados de acordo com cada tipo de solo, assim os grupos I, II e III formados 

foram compostos pelos horizontes dos solos de TPAs, SNAs e TMs, respectivamente. A 

análise de CAH, demonstra que existe uma maior semelhança para grupos formados pelos 
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horizontes A subsuperficiais dos SNAs e TMs e menor semelhança formada pelos horizontes 

A subsuperficial das TPAs. Estes resultados podem ser em função da heterogeneidade 

apresentada pelas TPAs, em função de deposições preferenciais em alguns ambientes dentro 

das aldeias, corroborando com Kern e Kämpf (2005), que afirmam que os povos pré-

colombianos apresentavam locais preferenciais de descarte dos resíduos de animais e plantas, 

os quais geralmente eram localizados na periferia da zona ocupada pelos povos indígenas. 

A posição inversa do DMC Gt (111 e 130) com a SI no horizonte A subsuperficial 

(Figura 33), implica na existência de correlação negativa entre essas variáveis. Dessa forma, 

quanto maior for a SI, menor será o DMC da Gt (110 e 130). Uma correlação inversa também 

foi verificada para os teores de carbono orgânico e o DMC Gt (111) corrobando desta forma 

com resultados também observado por Hanke et al. (2015). 

Os horizontes A subsuperficiais das TPAs, da mesma forma que os horizontes 

superficiais, apresentaram uma maior correlação com as variáveis COT, ASE, SMbf e índice 

de aromaticidade, os quais são justificados pelos maiores valores dessas variáveis para os 

solos de TPAs. 

A ACP para as variáveis do horizonte diagnóstico subsuperficial Bt, Bi e Bw dos solos 

de TPAs, TMs e SNAs, respectivamente, é apresentada na Figura 34. Quanto ao percentual de 

variância explicado pelos CPs, verifica-se que a CP1 explica 48.07%, enquanto que a CP2 

21,91%, somando 69,98% da variância total dos dados originais, mostram que estes CP podem 

representar graficamente o poder discriminante dos atributos do solo. Os autovalores para a ACP 

dos horizontes B diagnósticos apresentaram valores de 5,29 para a CP1 e 2,40 para a CP2. 

Pela análise de Cluster (Figura 35) observou-se a separação de 3 grupos distintos. 

A análise de agrupamento para os horizontes B diagnósticos evidencia uma forte 

semelhança entre os grupos formados, confirmada pelo curto distanciamento dos grupos, 

conforme mostra a disposição no dendrograma (Figura 35). Os horizontes Bt das TPAs 

formaram o grupo II, enquanto os horizontes Bi das TMs e o horizonte Bw2 do SNA 1 

formaram o grupo III. O horizonte Bw2 do SNA 02 não apresentou semelhança significativa 

com os horizontes dos outros solos. Para os horizontes B diagnósticos o grupo I, formado pelo 

horizonte Bw2 do SNA 2 apresenta uma forte correlação com os DMC da Gt (110, 111 e 

130). 
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Figura 33 - Análise de componentes principais (ACP) para o horizonte A subsuperficial 

dos solos antrópicos e não antrópicos 
 

 

 

Fonte: Autor. 

DMC: Diâmetro médio do cristal da Gt (110, 130, 111); COT: Carbono orgânico total; SI: substituição 

isomórfica; SMbf: Suscetibilidade magnética (baixa frequência); ASE: Área superficial específica; I: Intensidade 

relativa dos picos de infravermelho. 

 

 

O grupo II composto pelos horizontes Bt das TPAs apresentam correlação com as 

variáveis ASE e I 1.630/I 1.075. Observa-se também, correlação inversa significativas entre 

os DMC da Gt e a SMbf, essa correlação negativa evidencia que quanto maior os valores de 

SMbf menor será os valores de DMC da Gt, isso ocorre pelo fato da Gt ser um mineral 

antiferromagnético, ou seja, ela não apresenta propriedades magnéticas (RESENDE et al., 

1998).  
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Figura 34 - Análise de componentes principais (ACP) para o horizonte B diagnóstico dos 

solos antrópicos e não antrópicos 

 

 

 

Fonte: Autor. 

DMC: Diâmetro médio do cristal da Gt (110, 130, 111); COT: Carbono orgânico total; SI: substituição 

isomórfica; SMbf: Suscetibilidade magnética (baixa frequência); ASE: Área superficial específica; I: Intensidade 

relativa dos picos de infravermelho. 

 

 

As diferenciações dos grupos pelas ACPs foram evidentes em todos os horizontes. Os 

solos de TPAs foram sempre separados dos demais solos, mostrando assim que estes 

apresentam no conjunto de características química da MO e mineralógica dos solos diferentes 

dos demais solos. Essa correlação pode também estar relacionada com a formação dos 

minerais ferrimagnéticos, como por exemplo a Mh. 
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Figura 35 - Análise de Cluster Aglomerativa Hierárquica (CAH), para o 

horizonte B diagnóstico dos solos antrópicos e não antrópicos 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

Os valores das cargas fatoriais e contribuições das variáveis para cada componente 

principal nos horizontes avaliados são apresentados na Tabela 12. Observa-se que os atributos 

avaliados que mais contribuíram para os dois componentes principais dos horizontes A 

superficial foram: I 1.630 (23,0 %), I 1.075 (22,4%), DMC Gt (130) (22,1%), SMbf (20,8%), 

SI (20,2%), DMC Gt (110) (19,2%). 

Os atributos que mais contribuíram para os dois CPs dos horizontes A subsuperficial 

(Tabela 12) foram: DMC Gt (110) (36,7 %), SI (23,1%), DMC Gt (130) (20,4%), DMC Gt 

(111) (16,6%), e o I 1.630/I 1.075 (15,9%). Nos horizontes B diagnósticos a porcentagem de 

contribuição de cada variável seguiu a seguinte ordem: I 1.630/I 2.920 (30,9%), DMC Gt 

(110) 26,2%), I 1630/I 1.075 (22,1%), DMC Gt (130) (22,1%) e o DMC da Gt (111) (19,8%). 

Avaliando as ACPs e as CAH, observamos que as TPAs foram sempre separadas das 

TMs e SNAs, mostrando que os conjuntos de variáveis analisadas foram suficientes para 

separar os solos em ambientes diferentes. Os SNAs nos horizontes A superficial e no 

horizonte B diagnóstico formam grupos com os solos de TPAs, mostrando que estes solos 
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apresentam mais semelhanças entre os seus ambientes. A ACP foi eficiente para a separação 

dos ambientes estudados, e apresentaram variância acumulada acima de 70%, confirmando 

assim, que o conjunto de variáveis iniciais podem ser apresentados graficamente em dois CP. 

De acordo com Sena et al. (2002), para variáveis de solos, variância acumulada acima de 70% 

são considerados satisfatórios para a validação do estudo. 

 

Tabela 12 - Contribuições das cariáveis para cada componente principal (CP) dos horizontes 

analisados por meio da análise de componentes principais dos solos antrópicos e não 

antrópicos 

 

 Contribuições das variáveis (%) 

 
Horizonte A – 

Superficial 

Horizonte A – 

Subsuperficial 

Horizonte B – 

Diagnóstico 

Variáveis CP 1 CP 2 CP 1 CP 2 CP 1 CP 2 

DMC Gt (110) 2,191 17,014 0,460 36,256 11,665 14,546 

DMC Gt (111) 0,469 1,389 9,017 7,587 15,146 4,663 

DMC Gt (130) 4,862 17,209 0,215 20,167 13,147 8,909 

SI 3,009 17,149 0,302 22,795 1,587 4,907 

I 1.630 8,813 14,177 9,624 3,814 2,485 15,485 

I 1.075 0,720 21,644 11,639 2,743 16,912 0,895 

I 1.630/I 2.920 17,746 1,552 15,492 0,124 5,735 25,121 

I 1.630/I 1.075 8,590 9,101 13,360 2,534 15,751 6,349 

COT 15,606 0,082 14,393 0,396 2,015 11,974 

ASE 17,299 0,543 11,891 3,556 10,234 5,700 

SMbf 20,695 0,139 13,608 0,027 5,323 1,450 

 

Fonte: Autor. 

DMC Gt: diâmetro médio do cristal da Goethita (110), (111) e (130); SI: Substituição isomórfica; I 1630: banda 

de FTIR referente ao carbono aromático, I 1.075: banda de FTIR referente ao carbono alifático; I 6330/I 2920: 

Índice de aromaticidade; COT: Carbono orgânico total, ASE: Área superficial específica; SMbf: Suscetibilidade 

magnética baixa frequência.  

 

Os atributos que mais contribuíram para a distinção dos ambientes para o horizonte A 

superficial foram: o DMC Gt (130), SI, SMbf e as intensidades relativas das bandas de FTIR 

em I 1.630 e I 1.075. No segundo horizonte A superficial os atributos DMC Gt (110) e (130) e 

SI foram os atributos que apresentaram maior contribuição na distinção dos ambientes. Para 

os horizontes diagnósticos subsuperficiais o DMC Gt (110) e (130) e as razões entre as 

bandas I 1.630/I 2.920 e I 1.630/I 1.075 apresentaram maior contribuição para a distinção de 

ambientes.  
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8. CONCLUSÕES 

 

A fração humina dos solos de TMs apresenta a mesma composição dos solos de TPAs, 

no entanto, apresentam menor grau de aromaticidade. 

A assembleia mineralógica dos solos de TPAs, TMs e SNAs são semelhantes, no 

entanto, a Gb foi somente encontrada nos solos TPAs e TMs, enquanto os reflexos da Mh 

foram mais expressivos nos solos TPAs e TMs quando comparados com os SNAs. Ainda, 

observa-se diferença de cristalinidade da Gt, onde a mesma apresenta maior cristalinidade nos 

SNAs em comparação aos solos antrópicos. 

Os solos de TPAs apresentam enriquecimento de cálcio calculado pela função de 

transporte de massa para todos os horizontes, mostrando assim que a influência antrópica vai 

além dos horizontes A antrópico, e altera até mesmo os horizontes mais subsuperficiais. 

As TPAs, TMs e SNAs são ambientes distintos, conforme demonstrado pela ACP dos 

atributos químicos, mineralógicos e atributos da matéria orgânica. Os atributos que mais 

contribuíram para a distinção dos ambientes foram: o DMC Gt (130) e (110) e a substituição 

isomórfica. 
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APÊNDICE A - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA, ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS 

DOS SOLOS DE TERRAS PRETAS ARQUEOLÓGICAS, TERRAS MULATAS E 

SOLOS NÃO ANTRÓPICOS. 

 

A descrição morfológica, análises físicas e químicas dos solos de terras pretas 

arqueológicas e terras mulatas foram extraídas da dissertação do autor do presente trabalho. A 

mesma poderá ser encontrada em: SANTOS, L. A. C. Caracterização de solos antrópicos e 

não antrópicos ao longo de uma topossequência no município de Apuí–AM. Recife, 2014, 

103 f. (Dissertação Ciência do Solo) – Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
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A - DESCRIÇAO GERAL 

PERFIL – 01 da Topossequência, Topo – Terra Preta Arqueológica. 

DATA – 18.08.2012. 

CLASSIFICAÇÃO – LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico, A antrópico eutrófico, textura 

argilosa, relevo suave ondulado, floresta tropical subperenefólia - TCo. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Lado esquerdo da 

Vicinal Douradão, Km 48 (final da estrada), entrando a direita cerca de 500 metros em área de 

pastagem por meio de um carreador, em seguida percorrer 800 metros de carreador em área 

de mata nativa. Distante 48 Km da sede de Apuí-Amazonas. 07º 12’ 00,06” S e 59º 39’ 35,0” 

W. 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - 
Descrito e coletado no topo da elevação suave, praticamente plano, plano a suave ondulado 0 

a 5%, vegetação de floresta. 

ALTITUDE - 117 metros. 

LITOLOGIA – Riolito e/ou riodacito. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA – Grupo Colider. 

PERÍODO – Paleoproterozóico / Estateriano. 

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produto da alteração do material supracitado. 

PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 

ROCHOSIDADE - Não rochosa. 

RELEVO LOCAL - Plano. 

RELEVO REGIONAL - Suave ondulado. 

EROSÃO - Não aparente. 

DRENAGEM – Moderadamente drenado. 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subperenefólia. 

USO ATUAL - Área de floresta nativa. 

CLIMA – Am, da classificação de Köppen. 

DESCRITO E COLETADO - Mateus Rosas Ribeiro, Luís Antônio Coutrim dos Santos, 

Valdomiro Severino de Souza Júnior, Elaine Almeida Derlamelinda e Pedro Raimundo de 

Araújo. 

 

B - DESCRIÇAO MORFOLÓGICA 

Au1 0–20 cm, preto (10YR 2/1, úmida) e bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, 

seca); franco-argilossiltosa; forte pequena e média granular; ligeiramente dura, muito 

friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição gradual e plana. 

 

Au2 20–33 cm, bruno muito escuro (10YR 2/2, úmida) e bruno-acinzentado muito escuro 

(10YR 3/2, seca); argilossiltosa; moderada pequena e média granular a blocos 

subangulares; ligeiramente dura, friável, plástica e pegajosa; transição clara e plana. 

 

Bt1 33–50 cm, bruno (10YR 4/3, úmida); argila; moderada muito pequena média blocos 

subangulares; dura, firme, muito plástica e muito pegajosa; transição gradual e plana. 

 

Bt2 50-68 cm, bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmida); muito argilosa pouco 

cascalhenta; fraca e moderada média blocos angulares; cerosidade moderada e 

comum; dura, firme, muito plástica e muito pegajosa; transição gradual e plana. 

 

BC 68–83 cm, bruno-amarelado-escuro (10YR 4/6, úmida); muito argilosa pouco 

cascalhenta; fraca média blocos angulares; cerosidade fraca e comum; muito dura, 

firme, muito plástica e muito pegajosa; transição abrupta e ondular (8 – 36 cm). 
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R 83–137 cm+; rocha consolidada coletada. 

 

RAÍZES – Muitas nos horizontes Au1 e Au2; comum no Bt1; poucas no Bt2 e BC. 

 

OBSERVAÇÃO - Fragmentos de rochas no horizonte BC.  

- Muitos fragmentos de cerâmicas em Au1, Au2 e poucos no Bt1, com presença de um porte 

cerâmico inteiro no Bt1. 

 

Relação textural: (Bt1 + Bt2)/(Au1 + Au2) = 1,45 

 

Atividade da fração Argila Valor T (cmoc kg-1) x 1000/argila (g kg-1): 

Alta nos horizontes Au1, Au2, Bt1 e Bt2 e Baixa no horizonte BC. 
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C – ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

Horizonte Fração da amostra total Composição Granulométrica 

ADA GF S/A Ds Dp Pt 
Símbolo Prof. 

Material 

Lítico 

Fragmentos 

Cerâmicos 

Terra 

Fina 

Areia 

Total 

Areia 

Grossa 

Areia 

Fina 
Silte Argila 

 (cm) --------------------------------------------------g.kg-1---------------------------------------------- %  g cm-3 % 

Au1 0-20 59 67 874 158 65 93 451 391 43 89 1,2 0,7 2,5 72 

Au2 20-33 54 31 915 151 63 88 443 406 180 56 1,1 0,9 2,6 65 

Bt1 33-50 78 8 915 110 43 67 336 554 277 50 0,6 nd 2,7 nd 

Bt2 50-68 87 0 913 65 27 38 332 603 348 42 0,6 nd 2,7 nd 

BC 68-83 122 0 878 55 23 32 217 728 455 38 0,3 nd 2,7 nd 
ADA: Argila dispersa em água; GF: Grau de floculação; S/A: Relação Silte/Argila; Ds: Densidade do solo; Dp: Densidade da partícula; Pt: Porosidade Total. 

 

pH Delta 

pH 

BASES TROCAVEIS SOMA 

BASES 
Al3+ H+Al CTC V m P 

Carbono 

Orgânico Água KCl Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

   -------------------------------------------cmolc kg-1----------------------------------- % % mg kg-1 g kg-1 

5,5 5,0 -0,5 23,85 4,14 0,19 0,08 28,26 0,58 15,49 43,75 65 2 206 68,85 

5,7 4,7 -1,0 14,64 2,27 0,09 0,05 17,05 0,43 14,27 31,32 54 2 455 37,23 

5,9 4,7 -1,2 12,07 2,07 0,09 0,06 14,29 0,42 8,84 23,13 62 3 268 20,87 

5,8 4,5 -1,3 8,90 1,20 0,09 0,05 10,24 0,38 6,76 17,00 60 4 128 10,61 

5,7 4,5 -1,2 7,42 0,69 0,14 0,05 8,30 0,40 6,26 14,56 57 5 146 7,29 

 

 

Horizonte ATAQUE SULFURICO (H2SO4 1:1) 
SiO2/Al2O3 SiO2/Al2O3+Fe2O3 

Símbolo 
Prof. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 

(cm) g kg-1  Ki Kr 

Au1 0-20 166,0 161,8 76,9 8,6 1,74 1,34 

Bt2 50-68 239,0 225,6 90,9 7,9 1,80 1,43 

BC 68-83 244,0 239,7 98,4 6,9 1,73 1,37 
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A - DESCRIÇAO GERAL 

PERFIL – 02 da Topossequência, Terço superior – Terra Preta Arqueológica. 

DATA – 17.08.2012. 

CLASSIFICAÇÃO – LUVISSOLO CRÔMICO Pálico típico, A antrópico, eutrófico, textura 

argilosa, relevo suave ondulado, floresta tropical subperenifólia – TCp. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Lado esquerdo da 

Vicinal Douradão, Km 48 (final da estrada), entrando a direita cerca de 500 metros em área de 

pastagem por meio de um carreador, em seguida percorrer 800 metros de carreador em área 

de mata nativa, chegando na roça, seguir até a área de cultivo de cacau. Distante 48 Km da 

sede de Apuí-Amazonas. 07º 12’ 03,8’’ S e 59º 39’ 35,1” W. 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - 
Descrito e coletado no terço médio da encosta suave, com declividade de 2,5 a 5,0%, cultivo 

de cacau. 

ALTITUDE – 113 metros. 

LITOLOGIA – Riolito e/ou riodacito. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA – Grupo Colider. 

PERÍODO – Paleoproterozóico / Estateriano. 

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produto da alteração do material supracitado. 

PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 

ROCHOSIDADE - Não rochosa. 

RELEVO LOCAL – Suave ondulado. 

RELEVO REGIONAL - Suave ondulado. 

EROSÃO - Não aparente. 

DRENAGEM – Moderadamente drenado. 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subperenefólia. 

USO ATUAL - Cultivo de cacau, utilizando andiroba como espécie para sombreamento. 

CLIMA – Am, da classificação de Köppen. 

DESCRITO E COLETADO - Mateus Rosas Ribeiro, Luís Antônio Coutrim dos Santos, 

Valdomiro Severino de Souza Júnior, Elaine Almeida Derlamelinda e Pedro Raimundo de 

Araújo. 

 

B - DESCRIÇAO MORFOLÓGICA 
Aup 0–16 cm, preto (10YR 2/1, úmida) e bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, 

seca); franco-argilossiltosa; moderada e forte muito pequena e pequena granular e 

blocos subangulares; ligeiramente dura, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente 

pegajosa; transição clara e plana. 

 

Au 16–45 cm, bruno muito escuro (10YR 2/2, úmida) e bruno-acinzentado muito escuro 

(10YR 3/2, seca); argilossiltosa; moderada e forte muito pequena e pequena granular; 

dura, friável, plástica e pegajosa; transição gradual e plana. 

 

BA  45–62 cm, bruno-escuro (10YR 3/3, úmida); bruno (10YR 4/3, seca); argila; moderada 

muito pequena e pequena blocos subangulares; muito dura, firme, muito plástica e 

muito pegajosa; transição gradual e ondular (18 – 10 cm). 

 

Bt 62–105 cm, bruno (10YR 4/3, úmida); muito argilosa; fraca média blocos angulares; 

cerosidade moderada e abudante; extremamente dura, muito firme, muito plástica e 

muito pegajosa; transição gradual e plana. 
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BC 105–135 cm, bruno-amarelado (10YR 5/6, úmida); muito argilosa; maciça coesa, 

extremamente dura, muito firme, muito plástica e muito pegajosa; transição abrupta e 

ondular (29 – 40 cm). 

 

Cc 135–180 cm+, coloração variegada, composta de bruno-amarelado (10YR 5/6, úmida) 

e com concreções vermelho (2,5 YR 4/8); muito argilosa muito cascalhenta. 

 

RAÍZES – Muitas nos horizontes Aup e Au; comuns no BA; poucas no Bt; raras no BC; 

ausente no Cc. 

OBSERVAÇÃO – Horizonte Cc é concrecionário, apenas coletado, não caracterizado 

morfolicamente. 

 

Relação textural: (BA + Bt)/(Aup + Au) = 1,48 

 

Atividade da fração Argila Valor T (cmoc kg-1) x 1000/argila (g kg-1): 

Alta nos horizontes Aup, Au, BA e Bt e Baixa nos horizontes BC e Cc. 
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C – ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

Horizonte Fração da amostra total Composição Granulométrica 

ADA GF S/A Ds Dp Pt 
Símbolo Prof. 

Material 

Lítico 

Fragmentos 

Cerâmicos 

Terra 

Fina 

Areia 

Total 

Areia 

Grossa 

Areia 

Fina 
Silte Argila 

 (cm) ------------------------------------------------g.kg-1------------------------------------------------- %  g cm-3 % 

Aup 0-16 253 54 693 153 62 91 454 393 109 72 1,2 0,9 2,6 65 

Au 16-45 37 33 930 150 58 92 446 404 269 33 1,1 0,9 2,6 65 

BA 45-62 29 0 971 100 35 65 334 566 362 36 0,6 1,2 2,7 56 

Bt 62-105 49 0 951 57 23 34 330 613 454 26 0,5 nd 2,7 nd 

BC 105-135 55 0 945 49 16 33 250 701 467 33 0,4 nd 2,7 nd 

Cc 135-180+ 789 0 211 68 35 33 213 719 479 33 0,3 nd nd nd 
ADA: Argila dispersa em água; GF: Grau de floculação; S/A: Relação Silte/Argila; Ds: Densidade do solo; Dp: Densidade da partícula; Pt: Porosidade Total. 

 

pH Delta 

pH 

BASES TROCAVEIS SOMA 

BASES 
Al3+ H+Al CTC V m P 

Carbono 

Orgânico Água KCl Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

   -------------------------------------------cmolc kg-1-------------------------------------- % % mg kg-1 g kg-1 

6,3 5,7 -0,6 21,60 1,87 0,52 0,10 24,09 0,78 8,50 32,59 74 3 227 56,31 

5,8 4,6 -1,2 13,89 2,22 0,43 0,11 16,65 0,38 16,81 33,46 50 2 668 32,75 

5,8 4,5 -1,3 10,82 1,99 0,21 0,07 13,09 0,42 12,48 25,57 51 3 354 16,60 

5,6 4,4 -1,2 8,29 1,33 0,17 0,07 9,86 0,49 7,72 17,58 56 5 203 9,55 

5,4 4,3 -1,1 6,58 1,33 0,16 0,06 8,13 0,55 6,62 14,75 55 6 199 5,62 

5,2 4,2 -1,0 5,00 1,30 0,14 0,06 6,50 0,52 6,20 12,70 51 7 226 4,89 

 

Horizonte ATAQUE SULFURICO (H2SO4 1:1) 
SiO2/Al2O3 SiO2/Al2O3+Fe2O3 

Símbolo 
Prof. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 

(cm) g kg-1  Ki Kr 

Aup 0-16 155,5 152,0 62,7 8,1 1,74 1,38 

Bt 62-105 266,0 237,8 86,5 7,7 1,90 1,54 

Cc 135-180+ 285,0 262,3 98,8 7,3 1,85 1,49 
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A - DESCRIÇAO GERAL 

PERFIL – 03 da Topossequência, Terço inferior – Terra Mulata. 

DATA – 21.05.2013 

CLASSIFICAÇÃO – CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico léptico, A antrópico, textura 

argilosa, relevo suave ondulado, floresta tropical subperenifólia – CXvd.  

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Lado esquerdo da 

Vicinal Douradão, Km 48 (final da estrada), entrando a direita cerca de 500 metros em área de 

pastagem por meio de um carreador, em seguida percorrer 800 metros de carreador em área 

de mata nativa, passando pelo plantio de cacau e seguindo para a pastagem. Distante 48 Km 

da sede de Apuí-Amazonas. 07º 12’ 08,1” S e 59º 39’ 35,7” W. 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - 
Descrito e coletado no terço inferior, praticamente plano, plano a suave ondulado 0 a 5%, área 

de pastagem com Brachiaria e com leguminosas Puerária. 

ALTITUDE - 96 metros. 

LITOLOGIA – Riolito e/ou riodacito. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA – Grupo Colider. 

PERÍODO – Paleoproterozóico / Estateriano. 

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produto da alteração do material supracitado. 

PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 

ROCHOSIDADE - Não rochosa. 

RELEVO LOCAL - Plano. 

RELEVO REGIONAL - Suave ondulado. 

EROSÃO – Laminar Ligeira. 

DRENAGEM – Moderadamente drenado. 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subperenefólia. 

USO ATUAL – Área de pastagem Brachiaria consorciada com leguminosa Puerária. 

CLIMA – Am, da classificação de Köppen. 

DESCRITO E COLETADO – Milton César Costa Campos, Luís Antônio Coutrim dos 

Santos, Uilson Franciscon, Pérsio de Paula Neto. 

 

B - DESCRIÇAO MORFOLÓGICA 

Aup 0–11 cm, bruno muito escuro (10YR 2/2, úmida); argila; forte muito pequena e 

pequena granular; muito friável, não plástica e não pegajosa; transição gradual e plana. 

 

Au 11–24 cm, cizento muito escuro (10YR 3/1, úmida); argila pouco cascalhenta; 

moderada média e grande blocos angulares, subangulares e granular; muito friável, 

não plástica e não pegajosa; transição clara e plana. 

 

BA 24–50 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida); argila pouco 

cascalhenta; forte pequena e média blocos angulares, subangulares e granular; friável, 

ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição gradual e plana. 

 

Bi 50-85 cm, bruno- escuro (10YR 3/3, úmida); argila pouco cascalhenta; forte grande e 

muito grande blocos angulares, subangulares e granular; friável, ligeiramente plástica 

e ligeiramente pegajosa; transição gradual e plana. 

 

BCr 85–110 cm+, amarelo brunado (10YR 6/6, úmida); argila muito cascalhenta; maciça 

pequena; friável; plástica e pegajosa. 
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RAÍZES – Muitas e finas nos horizontes Aup e Au; comuns e finas no BA e Bi; raras e finas 

no BCr. 

 

OBSERVAÇÃO – Horizontes de solo coletado úmido. 

  - Forte presença de cascalho no horizonte BCr. 

 

 

Relação textural: (BA + Bi)/(Aup + Au) = 1,19 

 

Atividade da fração Argila Valor T (cmoc kg-1) x 1000/argila (g kg-1): 

Alta nos horizontes Aup, Au, BA e Bi e Baixa no horizonte BC. 
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C – ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Horizonte Fração da amostra total Composição Granulométrica 

ADA GF S/A Ds Dp Pt 
Símbolo Prof. 

Material 

Lítico 

Fragmentos 

Cerâmicos 

Terra 

Fina 

Areia 

Total 

Areia 

Grossa 

Areia 

Fina 
Silte Argila 

 (cm) ------------------------------------------------g.kg-1------------------------------------------------- %  g cm-3 % 

Aup 0-11 30 0 970 184 84 100 380 436 138 68 0,9 0,8 2,5 69 

Au 11-24 93 12 895 197 85 112 289 514 187 64 0,6 0,9 2,6 65 

BA 24-50 93 0 907 175 68 107 265 560 234 58 0,5 1,0 2,7 63 

Bi 50-85 104 0 896 166 56 110 263 571 286 50 0,5 1,1 2,7 61 

BCr 85-110+ 634 0 366 117 36 81 312 571 119 79 0,5 nd 2,7 nd 
ADA: Argila dispersa em água; GF: Grau de floculação; S/A: Relação Silte/Argila; Ds: Densidade do solo; Dp: Densidade da partícula; Pt: Porosidade Total. 

 

pH Delta 

pH 

BASES TROCAVEIS SOMA 

BASES 
Al3+ H+Al CTC V m P 

Carbono 

Orgânico Água KCl Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

   -------------------------------------------cmolc kg-1-------------------------------------- % % mg kg-1 g kg-1 

6,0 5,4 -0,6 18,52 2,88 0,50 0,15 22,04 0,03 11,60 33,64 66 0 236 49,50 

5,6 4,1 -1,5 2,39 0,13 1,44 0,29 4,25 1,55 20,39 24,65 17 27 323 26,33 

5,5 4,0 -1,5 1,52 0,02 1,42 0,15 3,11 1,79 15,98 19,09 16 37 284 13,72 

4,8 3,9 -1,0 1,49 0,01 0,53 0,08 2,11 2,17 13,69 15,80 13 51 258 9,95 

4,6 3,6 -1,0 1,53 0,01 0,22 0,03 1,79 2,84 10,31 12,10 15 61 140 4,61 

 

Horizonte ATAQUE SULFURICO (H2SO4 1:1) 
SiO2/Al2O3 SiO2/Al2O3+Fe2O3 

Símbolo 
Prof. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 

(cm) g kg-1  Ki Kr 

Aup 0-11 133,5 122,4 57,5 7,3 1,85 1,43 

Bi 50-85 150,5 161,9 59,5 8,4 1,58 1,28 

BCr 85-110+ 231,0 201,9 67,7 9,3 1,94 1,60 
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A - DESCRIÇAO GERAL 

PERFIL – 04 da Topossequência, Perfil 4 – Sopé de transporte – Terra Mulata. 

DATA – 21.05.2013 

CLASSIFICAÇÃO - CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico típico, A antrópico, textura 

argilosa, relevo suave ondulado, floresta tropical subperenifólia – CXvd. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Lado esquerdo da 

Vicinal Douradão, Km 48 (final da estrada), entrando a direita cerca de 500 metros em área de 

pastagem por meio de um carreador, em seguida percorrer 800 metros de carreador em área 

de mata nativa, passando pelo plantio de cacau e seguindo para a pastagem na parte de baixo. 

Distante 48 Km da sede de Apuí-Amazonas. 07º 12’ 09,2” S e 59º 39’ 36,2” W. 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - 
Descrito e coletado sopé de transposte, praticamente plano, plano a suave ondulado 0 a 5%, 

área de pastagem com Brachiaria consorciada com leguminosas Puerária. 

ALTITUDE - 93 metros. 

LITOLOGIA – Riolito e/ou riodacito. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA – Grupo Colider. 

PERÍODO – Paleoproterozóico / Estateriano. 

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produto da alteração do material supracitado. 

PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 

ROCHOSIDADE - Não rochosa. 

RELEVO LOCAL - Plano. 

RELEVO REGIONAL - Suave ondulado. 

EROSÃO – Laminar Ligeira. 

DRENAGEM – Moderadamente drenado. 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subperenefólia. 

USO ATUAL – Área de pastagem Brachiaria consorciada com leguminosa Puerária. 

CLIMA – Am, da classificação de Köppen. 

DESCRITO E COLETADO – Milton César Costa Campos, Luís Antônio Coutrim dos 

Santos, Uilson Franciscon, Pérsio de Paula Neto. 

 

B - DESCRIÇAO MORFOLÓGICA 

Aup 0–23 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmida); argila; forte pequena 

granular; muito friável, não plástica e não pegajosa; transição gradual e plana. 

 

AB 23–49 cm, bruno (10YR 4/3, úmida); argila; moderada média blocos angulares; muito 

friável, não plástica e não pegajosa; transição clara e plana. 

 

BA 49–92 cm, bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmida); argila; forte média e grande 

blocos angulares; muito friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; 

transição gradual e plana. 

 

Bi 92-127 cm, bruno-amarelado-escuro (10YR 4/6, úmida); argila; forte média e grande 

granular; muito friável, plástica e pegajosa; transição gradual e plana. 

 

BCr 127–140 cm+, bruno - amarelado (10YR 5/6, úmida); argila cascalhenta; maciça 

média; friável; plástica e pegajosa. 

 

RAÍZES – Muitas finas e médias nos horizontes Au e AB; comuns finas, médias e grossas no 

BA; raras e finas no Bi; ausente no BCr. 
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OBSERVAÇÃO – Horizontes de solo coletado úmido; 

- Manchas amareladas no horizonte AB, como se fosse outro solo translocado; 

- Manchas de material escuro no Bi, como se fosse matéria orgânica transportada dos 

horizontes superiores; 

- Forte presença de cascalho no horizonte BCr. 

 

 

Relação textural: (BA + Bi)/(Aup + AB) = 1,01 

 

Atividade da fração Argila Valor T (cmoc kg-1) x 1000/argila (g kg-1): 

Alta nos horizontes Aup, AB e BA e Baixa nos horizontes Bi e BC. 
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C – ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Horizonte Fração da amostra total Composição Granulométrica 

ADA GF S/A Ds Dp Pt 
Símbolo Prof. 

Material 

Lítico 

Fragmentos 

Cerâmicos 

Terra 

Fina 

Areia 

Total 

Areia 

Grossa 

Areia 

Fina 
Silte Argila 

 (cm) ------------------------------------------------g.kg-1------------------------------------------------- %  g cm-3 % 

Au 0-23 9 3 988 143 51 92 352 505 229 55 0,7 0,8 2,5 69 

AB 23-49 36 0 964 139 40 99 352 509 255 50 0,7 0,8 2,6 69 

BA 49-92 33 0 967 141 41 100 353 506 184 64 0,7 1,0 2,7 64 

Bi 92-127 58 0 942 149 46 103 331 520 331 36 0,6 1,2 2,7 55 

BCr 127-140+ 164 0 836 150 46 104 328 522 285 45 0,6 nd 2,7 nd 
ADA: Argila dispersa em água; GF: Grau de floculação; S/A: Relação Silte/Argila; Ds: Densidade do solo; Dp: Densidade da partícula; Pt: Porosidade Total. 

 

pH Delta 

pH 

BASES TROCAVEIS SOMA 

BASES 
Al3+ H+Al CTC V m P 

Carbono 

Orgânico Água KCl Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

   -------------------------------------------cmolc kg-1-------------------------------------- % % mg kg-1 g kg-1 

5,0 4,2 -0,8 10,59 0,43 0,27 0,17 11,47 0,57 19,87 31,34 37 5 162 37,60 

4,4 4,0 -0,5 1,84 0,05 0,09 0,13 2,11 2,45 17,20 19,31 11 54 119 22,70 

4,7 4,0 -0,7 1,74 0,01 0,04 0,00 1,80 2,20 13,62 15,41 12 55 107 9,70 

4,5 3,9 -0,6 1,70 0,00 0,02 0,00 1,73 2,62 9,87 11,59 15 60 73 3,99 

4,5 4,0 -0,5 1,57 0,01 0,02 0,00 1,59 2,51 10,52 12,11 13 61 95 6,02 

 

 

Horizonte ATAQUE SULFURICO (H2SO4 1:1) 
SiO2/Al2O3 SiO2/Al2O3+Fe2O3 

Símbolo 
Prof. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 

(cm) g kg-1  Ki Kr 

Au 0-23 187,5 132,5 32,3 9,4 2,41 2,08 

Bi 92-127 201,0 167,9 54,3 9,8 2,04 1,69 

BCr 127-140+ 178,5 164,1 57,0 9,8 1,85 1,51 
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A - DESCRIÇAO GERAL 

PERFIL – 05 Solo não antrópico 1. 

DATA – 03/07/2016 

CLASSIFICAÇÃO –LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico, A proeminente, textura 

muito argilosa, relevo suave ondulado, floresta tropical subperenifólia – LAd. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Lado esquerdo da 

Vicinal Douradão, Km 48 (final da estrada), entrando a direita cerca de 500 metros em área de 

pastagem por meio de um carreador, em seguida percorrer cerca de 600 metros de carreador 

em área de mata nativa. Distante 48 Km da sede de Apuí-Amazonas. 07º 12’ 02,7” S e 59º 39’ 

42,5” W. 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - 
Descrito e coletado no terço superior, praticamente plano, plano a suave ondulado 0 a 5%, 

vegetação nativa de floresta. 

ALTITUDE - 109 metros. 

LITOLOGIA – Riolito e/ou riodacito. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA – Grupo Colider. 

PERÍODO – Paleoproterozóico / Estateriano. 

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produto da alteração do material supracitado. 

PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 

ROCHOSIDADE - Não rochosa. 

RELEVO LOCAL – plano a suave ondulado 

RELEVO REGIONAL - Suave ondulado. 

EROSÃO – Não aparente. 

DRENAGEM – Bem drenado. 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subperenefólia. 

USO ATUAL – Floresta primária, área de conservação. 

CLIMA – Am, da classificação de Köppen. 

DESCRITO E COLETADO – Luís Antônio Coutrim dos Santos, Uilson Franciscon, Pérsio 

de Paula Neto, Mariana Coutrim dos Santos. 

 

B - DESCRIÇAO MORFOLÓGICA 

A 0–23 cm, bruno-escuro (10 YR 3/3, úmida); muito argilosa; moderada e forte muito 

pequena e pequena blocos angulares e subangulares; friável, ligeiramente plástica e 

ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 
 

AB 23-50 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 3/4, úmida); muito argilosa; moderada e 

forte pequena e média blocos angulares e subangulares; friável, plástica e pegajosa; 

transição clara e plana. 
 

Bw1 50-74 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 4/4, úmida); muito argilosa; moderada e 

forte pequena e média blocos angulares e subangulares; friável, muito plástica e muito 

pegajosa; transição clara e plana. 
 

Bw2 74-102 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 4/6, úmida); muito argilosa; moderada 

pequena blocos angulares e subangulares; friável, muito plástica e muito pegajosa; 

transição clara e plana. 

 

Bw3 102-135 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 4/6, úmida); muito argilosa; moderada e 

forte pequena e média blocos angulares e subangulares; friável, muito plástica e muito 

pegajosa; transição clara e plana. 
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BCr 135-152 cm+, bruno amarelado (10 YR 5/6, úmida); muito argilosa; moderada 

pequena blocos angulares e subangulares; muito friável, muito plástica e muito 

pegajosa. 
 

RAÍZES – Muitas e finas no horizonte A; comuns e finas nos horizontes AB, Bw1 e Bw2, 

poucas e finas no horizonte Bw3 e raras e finas no horizonte BCr. 
 

OBSERVAÇÃO - Horizontes de solo coletado úmido; 

Presença de fragmentos de rochas/saprolitos nos horizontes Bw3 e BCr. 

 

Relação textural: (Bw1 + Bw2 + Bw3)/ (A + AB) = 1,13 

 

Atividade da fração Argila Valor T (cmoc kg-1) x 1000/argila (g kg-1):  

Baixa em todos os horizontes.
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C – ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Horizonte Fração da amostra total Composição Granulométrica 

ADA GF S/A Ds Dp Pt 
Símbolo Prof. 

Material 

Lítico 

Fragmentos 

Cerâmicos 

Terra 

Fina 

Areia 

Total 

Areia 

Grossa 

Areia 

Fina 
Silte Argila 

 (cm) ------------------------------------------------g.kg-1------------------------------------------------- %  g cm-3 % 

A 0-23 16 0,0 984 107 52 55 214 679 314 54 0,32 1,1 2,7 59 

AB 23-50 8 0,0 992 85 38 47 173 742 211 72 0,23 1,2 2,7 56 

Bw1 50-74 7 0,0 993 77 33 44 138 785 0 100 0,18 1,3 2,7 52 

Bw2 74-102 9 0,0 991 81 34 47 108 811 0 100 0,13 1,3 2,7 52 

Bw3 102-135 38 0,0 962 76 29 47 106 818 0 100 0,13 1,1 2,7 59 

BC 135-152+ 74 0,0 926 101 29 72 112 787 0 100 0,14 1,1 2,7 59 

ADA: Argila dispersa em água; GF: Grau de floculação; S/A: Relação Silte/Argila; Ds: Densidade do solo; Dp: Densidade da partícula; Pt: Porosidade Total. 

 

pH Delta 

pH 

BASES TROCAVEIS SOMA 

BASES 
Al3+ H+Al CTC V m P 

Carbono 

Orgânico Água KCl Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

   -------------------------------------------cmolc kg-1-------------------------------------- % % mg kg-1 g kg-1 

4.5 4.1 -0.4 0,86 0,41 0,20 0,04 1,51 1,31 9,07 10,58 14 46 1,9 20,43 

4.4 4.2 -0.2 0,11 0,02 0,07 0,02 0,22 1,85 6,91 7,13 3 89 6,2 14,15 

4.7 4.2 -0.5 0,19 0,14 0,06 0,01 0,40 1,14 5,05 5,45 7 74 6,6 10,86 

4.7 4.3 -0.4 0,06 0,04 0,04 0,01 0,15 1,36 4,29 4,44 3 90 8,6 9,52 

4.8 4.3 -0.5 0,03 0,01 0,04 0,01 0,09 1,20 4,28 4,37 2 93 12,2 8,11 

4.7 4.4 -0.3 0,05 0,02 0,04 0,01 0,12 0,93 3,84 3,96 3 89 1,2 7,67 

 

 

 

Horizonte Prof. 
ATAQUE SULFURICO (H2SO4 1:1) SiO2/Al2O3 SiO2/Al2O3+Fe2O3 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 
Ki Kr 

Símbolo (cm) ----------------------------g kg-1 ---------------------------- 

A 0-18 241,0 224,1 79,7 1,83 1,49 

AB 18-37 239,5 229,7 81,8 1,77 1,44 

Bw2 75-90 251,0 257,7 84,7 1,66 1,37 
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A - DESCRIÇAO GERAL 

PERFIL – 05 Solo não antrópico 2.  

DATA – 03/07/2016 

CLASSIFICAÇÃO – LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico, A proeminente, textura 

muito argilosa, relevo suave ondulado, floresta tropical subperenifólia – LAd. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Lado esquerdo da 

Vicinal Douradão, Km 48 (final da estrada), entrando a direita cerca de 500 metros em área de 

pastagem por meio de um carreador, em seguida percorrer cerca de 600 metros de carreador 

em área de mata nativa. Distante 48 Km da sede de Apuí-Amazonas. 07º 12’ 07,3” S e 59º 39’ 

41,8” W. 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - 
Descrito e coletado no terço inferior, plano a suave ondulado 0 a 5%, vegetação nativa de 

floresta. 

ALTITUDE - 98 metros. 

LITOLOGIA – Riolito e/ou riodacito. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA – Grupo Colider. 

PERÍODO – Paleoproterozóico / Estateriano. 

MATERIAL ORIGINÁRIO - Produto da alteração do material supracitado. 

PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 

ROCHOSIDADE - Não rochosa. 

RELEVO LOCAL – plano a suave ondulado 

RELEVO REGIONAL - Suave ondulado. 

EROSÃO – Não aparente. 

DRENAGEM – Bem drenado. 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subperenefólia. 

USO ATUAL – Capoeira/floresta secundária, área de conservação. 

CLIMA – Am, da classificação de Köppen. 

DESCRITO E COLETADO – Luís Antônio Coutrim dos Santos, Uilson Franciscon, Pérsio 

de Paula Neto e Mariana Coutrim dos Santos. 

 

B - DESCRIÇAO MORFOLÓGICA 

A1 0–18 cm, bruno escuro (10 YR 3/3, úmida); argila; moderada pequena e média blocos 

angulares e subangulares; muito friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; 

transição clara e plana. 
 

AB 18-37 cm, bruno acizentado muito escuro (10 YR 3/2, úmida); muito argilosa; fraca a 

moderada pequena blocos angulares e subangulares; muito friável, plástica e pegajosa; 

transição clara e plana. 
 

Bw1 37-75 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 4/4, úmida); muito argilosa; fraca e 

moderada média blocos angulares e subangulares; friável, muito plástica e muito 

pegajosa; transição clara e ondulada (70-80 cm). 
 

Bw2 75-90 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 3/4, úmida); muito argilosa; moderada a 

média blocos angulares e subangulares; friável, muito plástica e muito pegajosa; 

transição clara e ondulada (85-95 cm). 

 

Bw3 90-125 cm, bruno amarelado (10 YR 5/7, úmida); muito argilosa; moderada e forte 

média blocos angulares e subangulares; firme, muito plástica e muito pegajosa; 

transição gradual e plana. 
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BC 125-155 cm+, bruno amarelado (10 YR 5/8, úmida); muito argilosa; moderada e forte 

média a grande blocos angulares e subangulares; firme, muito plástica e muito 

pegajosa. 
 

RAÍZES – Muitas e muito finas e finas no horizonte A1; comuns e finas nos horizontes AB e 

Bw1, Raras e finas no horizonte Bw2 e Bw3, ausentes no horizonte BC. 
 

OBSERVAÇÃO - Horizontes de solo coletado úmido; 

Presença de fragmentos de rochas/saprolitos nos horizontes Bw3 e BC. 

 

Relação textural: (Bw1 + Bw2)/ (A + AB) = 1,23 

 

Atividade da fração Argila Valor T (cmoc kg-1) x 1000/argila (g kg-1):  

Baixa em todos os horizontes. 
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C – ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Horizonte Fração da amostra total Composição Granulométrica 

ADA GF S/A Ds Dp Pt 
Símbolo Prof. 

Material 

Lítico 

Fragmentos 

Cerâmicos 

Terra 

Fina 

Areia 

Total 

Areia 

Grossa 

Areia 

Fina 
Silte Argila 

 (cm) ------------------------------------------------g.kg-1------------------------------------------------- %  g cm-3 % 

A 0-18 15 0,0 985 70 32 38 394 536 226 58 0,74 1,1 2,6 58 

AB 18-37 19 0,0 981 107 44 63 273 620 227 63 0,44 1,1 2,7 59 

Bw1 37-75 14 0,0 986 84 27 57 191 725 231 68 0,26 1,2 2,7 56 

Bw2 75-90 22 0,0 978 88 30 58 202 710 0 100 0,28 1,3 2,7 52 

Bw3 90-125 25 0,0 975 88 29 59 175 737 0 100 0,24 1,3 2,7 52 

BC 125-155+ 69 0,0 931 87 30 57 166 747 0 100 0,22 1,3 2,7 52 

ADA: Argila dispersa em água; GF: Grau de floculação; S/A: Relação Silte/Argila; Ds: Densidade do solo; Dp: Densidade da partícula; Pt: Porosidade Total. 

 

pH Delta 

pH 

BASES TROCAVEIS SOMA 

BASES 
Al3+ H+Al CTC V m P 

Carbono 

Orgânico Água KCl Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

   -------------------------------------------cmolc kg-1-------------------------------------- % % mg kg-1 g kg-1 

4.6 4.0 -0.6 0,43 0,18 0,12 0,01 0,74 2,62 10,82 11,56 6 78 1,6 28,06 

4.7 4.1 -0.6 0,06 0,01 0,04 0,01 0,12 2,59 9,21 9,33 1 96 1,3 18,77 

4.8 4.1 -0.7 0,03 0,02 0,08 0,02 0,15 2,34 6,19 6,34 2 94 8,4 11,82 

4.8 4.1 -0.7 0,03 0,02 0,07 0,02 0,14 2,56 5,94 6,08 2 95 9,2 9,73 

4.8 4.1 -0.7 0,03 0,02 0,02 0,02 0,09 1,96 4,78 4,87 2 96 9,9 6,56 

4.9 4.1 -0.8 0,04 0,02 0,01 0,01 0,08 1,85 4,29 4,37 2 96 11,0 6,88 

 

 

Horizonte Prof. 
ATAQUE SULFURICO (H2SO4 1:1) SiO2/Al2O3 SiO2/Al2O3+Fe2O3 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 
Ki Kr 

Símbolo (cm) ----------------------------g kg-1 ---------------------------- 

A 0-23 261,5 243,7 124,7 1,82 1,38 

AB 23-50 278,0 260,6 131,2 1,81 1,37 

Bw2 74-102 284,5 271,8 125,7 1,78 1,37 
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APÊNDICE B - TEOR DE CARBONO ORGÂNICO E FRACIONAMENTO 

QUÍMICO DA MATÉRIA ORGÂNICA DOS SOLOS DE TERRAS PRETAS 

ARQUEOLÓGICAS, TERRAS MULATAS E SOLOS NÃO ANTRÓPICOS. 

 

Os dados foram extraídos da dissertação do autor do presente trabalho. A mesma 

poderá ser encontrada em: SANTOS, L. A. C. Caracterização de solos antrópicos e não 

antrópico ao longo de uma topossequência no município de Apuí–AM. Recife, 2014, 103 f. 

(Dissertação Ciência do Solo) – Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
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Tabela 1: Fracionamento químico da matéria orgânica das Terras Pretas Arqueológicas e Terras Mulatas 

Horizonte Profundidade C-FAF C-FAH C-HUM Tot. Frações C-FAH/C-FAF (C-FAH+C-FAF)/C-HUM 

 cm ------------------------------g.kg-1------------------------------------   

P1 Topo – LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico, A antrópico, textura argilosa 

Au1 0-20 4,17 17,48 35,67 57,31 4,20 0,61 

Au2 20-33 2,26 12,77 17,05 32,09 5,64 0,88 

Bt1 33-50 0,91 4,89 10,99 16,78 5,40 0,53 

Bt2 50-68 0,81 0,45 8,94 10,21 0,56 0,14 

BC 68-83 0,81 0,18 6,73 7,72 0,22 0,15 

P2 Terço Superior - LUVISSOLO CRÔMICO Pálico típico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-16 2,99 11,95 37,30 52,24 4,00 0,40 

Au 16-45 2,17 14,49 15,13 31,79 6,67 1,10 

BA 45-62 1,81 4,35 10,78 16,93 2,40 0,57 

Bt 62-105 0,36 1,09 7,68 9,13 3,00 0,19 

BC 105-135 0,18 0,45 6,50 7,14 2,50 0,10 

Cc 135-180+ 0,81 0,54 5,51 6,87 0,67 0,25 

P3 Terço Inferior - CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico léptico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-11 6,88 13,40 34,88 55,16 1,95 0,58 

Au 11-24 4,26 13,40 12,49 30,15 3,15 1,41 

BA 24-50 2,26 5,43 6,13 13,83 2,40 1,26 

Bi 50-85 2,72 3,71 4,88 11,31 1,37 1,32 

BCr 85-110+ 2,17 0,18 6,08 8,43 0,08 0,39 

P4 Sopé de Transporte - CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico típico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-23 7,24 10,49 26,33 44,06 1,45 0,67 

AB 23-49 4,98 5,56 10,59 21,14 1,12 1,00 

BA 49-92 4,17 4,10 9,41 17,68 0,99 0,88 

Bi 92-127 1,45 2,92 6,16 10,53 2,01 0,71 

BCr 127-140+ 5,43 1,64 4,73 11,80 0,30 1,50 

C-FAF: Carbono da fração ácido fúlvico; C-FAH: carbono da fração ácido húmico; C-HUM: Carbono da fração humina; Tot. Frações: Total das frações. 
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APÊNDICE C - TEORES DE FE E AL EXTRAÍDOS COM DITIONITO-CITRATO-

BICARBONATO E OXALATO ÁCIDO DE AMÔNIO DAS TERRAS PRETAS 

ARQUEOLÓGICAS E TERRAS MULATAS. 

 

Os dados foram extraídos da dissertação do autor do presente trabalho. A mesma 

poderá ser encontrada em: SANTOS, L. A. C. Caracterização de solos antrópicos e não 

antrópico ao longo de uma topossequência no município de Apuí–AM. Recife, 2014, 103 f. 

(Dissertação Ciência do Solo) – Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

 

Teores de Fe e Al extraídos com ditionito-citrato-bicarbonato e oxalato ácido de amônio das 

terras pretas arqueológicas e terras mulatas. 

Hor 
Prof. 

Razão ---------Extração Seletiva--------- Razões 

*Fed/Fes
(1) 

Fed Feo Ald Alo 
Feo/Fed 

Feo/ 

(Fed-Feo) cm g.kg-1 

TPA 01 - LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico, A antrópico, textura argilosa 

Au1 0-20 0,39 21,06 4,33 17,51 11,18 0,21 0,26 

Au2 20-33 - 30,20 4,30 19,28 7,96 0,14 0,17 

Bt1 33-50 - 32,91 5,16 17,46 3,11 0,16 0,19 

Bt2 50-68 0,63 39,78 3,21 18,32 1,82 0,08 0,09 

BC 68-83 0,59 40,92 3,04 18,92 1,98 0,07 0,08 

TPA 02 - LUVISSOLO CRÔMICO Pálico típico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-16 0,51 22,34 3,64 14,08 6,80 0,16 0,19 

Au 16-45 - 26,80 3,84 15,79 6,52 0,14 0,17 

BA 45-62 - 28,37 2,75 16,10 2,03 0,10 0,11 

Bt 62-105 0,39 23,56 3,29 13,32 1,78 0,14 0,16 

BC 105-135 - 20,71 2,53 12,10 1,70 0,12 0,14 

Cc 135-180+ 0,38 26,37 1,92 12,63 1,67 0,07 0,08 

TM 01 - CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico léptico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-11 0,15 6,08 3,22 6,11 6,04 0,53 1,12 

Au 11-24 - 7,21 3,43 6,84 6,37 0,48 0,91 

BA 24-50 - 10,01 3,40 6,48 4,84 0,34 0,52 

Bi 50-85 0,19 7,78 2,84 5,73 3,85 0,37 0,58 

BCr 85-110+ 0,13 6,11 1,21 4,59 1,88 0,20 0,25 

TM 02 - CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico típico, A antrópico, textura argilosa 

Aup 0-23 0,42 9,49 4,88 6,22 3,50 0,51 1,06 

AB 23-49 - 17,33 4,12 7,69 3,77 0,24 0,31 

BA 49-92 - 17,43 3,80 7,45 3,51 0,22 0,28 

Bi 92-127 0,45 17,18 2,01 7,40 2,18 0,12 0,13 

BCr 127-140+ 0,46 18,38 2,54 7,14 2,46 0,14 0,16 
Hor.: horizonte; Prof.: profundidade; Fed: formas de Fe extraídos por ditionito-citrato-bicarbonato (DCB); Feo: formas de Fe 

extraídos por oxalato ácido de amônio (OAA); Ald: formas de Al extraídos por ditionito-citrato-bicarbonato; Alo: formas de 

Al extraídos por oxalato ácido de amônio; Alp: (3)*Fed/Fes: formas de Fe extraídos por DCB convertidos para óxidos de 

Fe/Formas de Fe extraído por ataque sulfúrico. 

 


