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RESUMO 
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SUSCETIBILIDADE MAGNÉTICA NA ESTIMATIVA DE ATRIBUTOS DO SOLO E 
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DE BASALTO NO PLANALTO DO RS 

AUTORA: PRISCILA VOGELEI RAMOS 

ORIENTADOR: RICARDO S. D. DALMOLIN 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 25 de fevereiro de 2015. 

 

A variabilidade dos atributos do solo está relacionada aos fatores ambientais que condicionam 

os processos de formação do solo. Diante disso, diferentes técnicas têm sido empregadas para 

mapear essa variabilidade, dentre estas técnicas, a leitura da suscetibilidade magnética (SM) 

tem se mostrado como alternativa por sua estreita relação com os demais atributos do solo. O 

presente estudo tem por objetivo determinar a suscetibilidade magnética de amostras em 

Latossolos de uma área experimental no Rio Grande do Sul, relacionando com diferentes 

atributos do solo para compreender a distribuição espacial e delimitar diferentes 

compartimentos da paisagem. A área de estudo de 350 ha está localizada no município de 

Santo Augusto, onde foram marcadas três transeções desde a cota mais elevada até a cota 

mais baixa da área, totalizando 1450 m. Nestas transeções foram marcados 29 pontos 

georreferenciados, em distância regular de 50 m entre os pontos e entre as transeções. Foram 

coletadas amostras das profundidades 0,00-0,05, 0,05-0,15, 0,15-0,30 e 0,30-0,60 m onde se 

determinou a granulometria, carbono orgânico do solo e a SM. Também foram abertas cinco 

trincheiras ao longo das transeções distribuídas em locais diferenciados no relevo ao longo da 

topossequência, onde foi realizada a descrição morfológica e análises químicas, físicas, 

mineralógicas e de SM nas amostras de cada horizonte. No estudo 1, os dados provenientes 

dos atributos nos perfis foram submetidos ao teste de correlação linear de Pearson para 

averiguar a correlação da SM com os outros atributos do solo. Com os dados das transeções 

foram realizadas regressões lineares para cada profundidade a fim de avaliar o quanto a SM 

contribui para a predição do teor de argila, areia e carbono orgânico do solo. Para verificar a 

dependência espacial dos atributos nos pontos amostrais, foi utilizada a geoestatística com 

ajustes de variogramas. Os valores foram interpolados por meio da krigagem ordinária e 

posteriormente foram gerados mapas dos atributos do solo na topossequência para as quatro 

profundidades. No estudo 2 os dados provenientes das amostras das transeções foram 

submetidos à estatística descritiva e análise da ferramenta ―Split Moving Window‖ (SMW), 

para averiguar o comportamento da SM na determinação dos limites de compartimentos da 

paisagem. De acordo com os dois estudos pode-se inferir que a SM tem potencial para 

aplicação no mapeamento de determinados atributos do solo, bem como potencial para 

determinação de limites dos compartimentos da paisagem. 
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ADVISOR: RICARDO S. D. DALMOLIN 
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 2014. 

 

The variability of soil attributes is related to environmental factors affecting soil formation 

processes. Different techniques have been employed to map this variability, among these 

techniques, the reading of the magnetic susceptibility (MS) has been shown as an alternative 

due to its close relationship to the soil other attributes. This study aims to determine the 

magnetic susceptibility of Oxisol samples in a Rio Grande do Sul experimental area, related to 

different soil properties to understand the spatial distribution, as well to define different 

compartments of the landscape. The 350 ha study area is located in Santo Augusto city, three 

transects where were marked from the higher quota until the lower quota area, totaling 1450 

m. In these transects we scored 29 points georeferenced, 50 m distance each one. Samples 

were collected at 0.00-0.05, 0.05-0.15, 0.15-0.30 and 0.30-0.60 meters depth where we 

determined the particle size distribution, soil organic carbon and the MS. Also we opened five 

trenches along the transects distributed over different locations in the relief along the 

topossequence, where the morphological description, chemical, physical, and mineralogical 

analysis and MS in the samples of each horizon. In study 1, the profiles data from the 

attributes  were submitted to Pearson linear correlation test to determine the correlation of MS 

with the other attributes of the soil. With transects data we carried out linear regressions for 

each depth in order to assess how the MS contributes to the clay, sand, and soil organic 

carbon prediction. To verify spatial dependence of the attributes in the sample we used points 

geostatistics with variograms settings. The values were interpolated using the ordinary kriging 

and subsequently we generated maps of soil attributes on topossequência for the four depths. 

In the study 2 the data from transects were submitted to descriptive statistics and analysis of 

the "Split Moving Window" (SMW), to investigate the behavior of the MS in determining the 

limits of landscape compartments. According to two studies we can infer that the MS has 

potential for application in the mapping of certain soil attributes, as well potential for 

determination of landscape compartments limits. 

 

Keywords: Pedometrics, spatial variability, Split Moving Windows. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

Os Latossolos que predominam no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na 

metade norte, apresentam boas propriedades físicas, porém são muito intemperizados, 

conferindo-lhes, portanto, uma baixa fertilidade química. Quando corrigidos com adubação e 

calagem, esses solos passam a ter uma boa aptidão para agricultura. A composição 

granulométrica desses solos é muito variável podendo ir de 20% até 85% de argila, 

dependendo da influência do material de origem. Na fração argila predominam minerais 1:1 

(caulinita) e óxidos de ferro (hematita e goethita). 

Levantamentos de solos são importantes para o planejamento racional do uso do solo, 

para avaliação de terras e escolha de áreas apropriadas para descarte de resíduos e, mais 

especificamente os levantamentos pedológicos, têm como objetivo principal subdividir áreas 

heterogêneas em parcelas homogêneas, uma vez que apresentem a menor variabilidade 

possível (EMBRAPA, 1995). No Estado do RS, há o levantamento de solos publicado na 

escala 1:750.000 (BRASIL, 1973) e poucos são os levantamentos de solos em escala 

compatível para o planejamento em escala de bacias hidrográficas ou municípios 

(DALMOLIN et al., 2004).  

Recentemente no Brasil, vêm sendo utilizada a técnica de Mapeamento Digital do 

Solo (MDS), onde a principal finalidade é a predição, que fornece um conjunto de dados 

disponíveis para interpretações futuras. Lagacherie e McBratney (2007) definiram o MDS 

como ―a criação e população de sistemas de informação espacial de solos através do uso de 

métodos observacionais de campo e laboratório, acoplados a sistemas de inferência espacial e 

não espacial de solos‖. Esta nova opção vem sendo cada vez mais aplicada e está em 

constante evolução. 

No MDS é possível gerar modelos matemáticos para estimar atributos do solo a partir 

de outros atributos medidos através de funções de pedotransferência (McBRATNEY et al., 

2002). Estas funções são fundamentais, pois permitem que a partir de atributos de fácil 

obtenção possa se fazer a predição, de maneira indireta, de outros atributos que são mais 

complexos, que demandam muito tempo para coleta, análises e consequentemente com um 

custo elevado. 

Nesse contexto, novas técnicas estão sendo exploradas para estabelecer relações e 

serem utilizadas em funções de pedotransferência, minimizando o tempo empregado em 

coletas e análises. Dentre essas técnicas, encontra-se a utilização da Suscetibilidade 



16 

Magnética (SM) que pode ser uma opção para avaliar determinados atributos do solo, de 

maneira simples, sem impacto ambiental, custo relativamente baixo, além de ser um 

procedimento rápido de ser realizado. 

 

  



17 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Magnetismo dos solos 

 

 

A composição da crosta terrestre apresenta inúmeros tipos de rochas, nas quais 

carregam um histórico de sua formação. As condições em que as rochas são formadas 

determinam a presença ou ausência de certos minerais que apresentam comportamentos 

magnéticos diferenciados. Este comportamento está relacionado à reação de qualquer matéria 

na presença de um campo magnético.  

Para auxiliar na compreensão da magnetização, deve-se entender o comportamento 

do elétron que gira em torno de si e possui uma orientação magnética composta de pólos norte 

e sul. Essa orientação é definida como spin. Quando há presença de um campo magnético 

externo, os spins tendem a se alinhar de acordo com a orientação desse campo. A razão entre 

o campo magnético indutor e a magnetização é denominada Suscetibilidade Magnética (SM), 

sendo, portanto a medida da capacidade do material adquirir magnetização. 

De acordo com Dearing (1999) existem diferentes comportamentos magnéticos: 

ferrimagnetismo, antiferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo que são 

encontrados na natureza, além do ferromagnetismo que normalmente não é encontrado no 

ambiente. Materiais que possuem em sua composição substâncias altamente magnéticas são 

considerados ferromagnéticos, apresentando spins organizados na mesma direção. O 

ferrimagnetismo também apresenta spins organizados, porém, atuam dois conjuntos de forças 

opostas sendo que o mineral mais frequente classificado nesta categoria é a magnetita. 

Minerais que apresentam uma menor suscetibilidade magnética, comparada aos 

anteriores, são os minerais antiferromagnéticos, que apresentam alinhamento em sentidos 

opostos, o que torna nula as forças. Esta categoria é representada pela hematita. A SM fraca 

ou similar são características dos minerais paramagnéticos, onde os íons somente são 

alinhados na presença de um campo magnético, representados neste caso pela biotita e pirita. 

O outro comportamento magnético é o diamagnetismo, onde se encontram os minerais que 

não possuem ferro em sua constituição, como o quartzo. Um esquema sobre o comportamento 

magnético pode ser visualizado na Figura 1.  
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Figura 1 - Realinhamento dos spins na presença de um campo magnético (Modificado de 

DEARING, 1999 e SIQUEIRA 2013). 

 

O magnetismo das rochas está diretamente relacionado com a constituição mineral. 

Em Latossolos há uma grande variação nas propriedades de minerais magnéticos. O estudo de 

substâncias magnéticas teve seu princípio na arqueologia, o que posteriormente emergiu para 

estudos relacionados a propriedades magnéticas do solo (RESENDE et al.,1988).  

De acordo com Resende et al. (1986) os Latossolos formados a partir de rochas 

máficas possuem propriedades magnéticas, sendo estes comuns no Brasil. Fontes et al. (2000) 

realizaram estudos verificando a magnetização em Latossolos, Argissolos e Cambissolos, 

derivados de rochas distintas, como gnaisse, basalto, arenito, diabásio e itabirito. Os autores 

verificaram que os solos com maiores quantidades de óxidos de ferro possuíam valores mais 

elevados de magnetização, o que pôde ser conferido em solos derivados de basalto e itabirito. 

Preetz et al. (2008) também investigaram a SM de solos derivados de diferentes 

rochas. O estudo contemplou rochas ígneas ultrabásicas (gabro e serpentinito), básicas 

(anfibolito, andesito, basalto, diabásio, gabro, gnaisse e fonolito) e ácidas (dolerito, gnaisse, 

granito e pisólito), argilitos (ardósia, xisto), folhelhos (filito) e os arenitos (arenito e 

quartzito). Esses autores verificaram variações significativas nas medições dos solos 

provenientes dos seis grupos de rochas, atribuíram às diferenças devido a composição 

mineral, o grau de desenvolvimento do solo e o enriquecimento e empobrecimento de 

minerais magnéticos. Os solos derivados de rochas ígneas ultrabásicas e básicas obtiveram 
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valores de suscetibilidade magnética de 1000x10
-5

 ou superior, influenciadas pela presença da 

magnetita, enquanto os solos provenientes de rochas ígneas ácidas, argilitos, folhelhos e 

arenitos apresentaram valores menores que 50x10
-5

, pois raramente possuem magnetita em 

sua constituição. Segundo Liu et al. (2013) os principais minerais que controlam as 

propriedades magnéticas dos solos são a magnetita, a maghemita, hematita e goethita. 

Em alguns solos podem ocorrer à magnetização espontânea. Este efeito advém da 

presença de minerais ferrimagnéticos, como a magnetita na fração areia e silte, e a maghemita 

na fração argila (KÄMPF e CURI, 2000). Esta magnetização espontânea pode ser facilmente 

constatada no campo ou laboratório através da utilização de um imã (RESENDE et al., 1988; 

FONTES et al., 2000). Quijano et al. (2011) comprovaram que a eficiência e rapidez nas 

leituras da SM pode ser obtida tanto em leituras com sensores adaptados para laboratório, 

quanto para medições no campo. 

 

 

2.2 Suscetibilidade magnética e sua utilização no estudo dos atributos do solo 

 

 

A modelagem quantitativa da distribuição dos atributos do solo na paisagem se 

apresenta como uma ferramenta promissora na geração de informações para pesquisas em 

solos (SANTOS et al., 2011; MATIAS et al., 2013). De acordo com Campos et al. (2007) 

para melhor entender as causas da variabilidade espacial dos atributos do solo, a paisagem é 

considerada um apropriado instrumento em áreas nas quais os levantamentos de solos são 

menos detalhados. Segundo os mesmos autores, o conhecimento da variabilidade espacial dos 

atributos do solo atua como fator determinante na agricultura de precisão, sendo utilizado para 

separar unidades de mapeamento. 

A variabilidade espacial dos atributos do solo, embora disponha de variadas técnicas 

para sua aplicação, necessita de uma quantidade significativa de amostras, o que requer um 

custo elevado e um maior tempo empregado nas coletas e análises (DEMATTÊ et al., 2007). 

Objetivando minimizar os custos e o tempo, com um número elevado de amostras, são 

adotados métodos alternativos para a quantificação dos atributos do solo (MATIAS, 2010). 

Dentre os métodos recentemente utilizados, a SM destaca-se, pois se refere ao grau de 

magnetização de um material submetido a um campo magnético (ALPHA GEOFÍSICA, 

2012), o que permite obter informações sobre a composição do solo, admitindo estimar 

indiretamente alguns atributos químicos e físicos do solo. 
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Resende et al. (1988) afirmam que no Brasil a utilização da técnica de 

comportamento magnético, teve início no levantamento de solos do estado de São Paulo em 

1960, com a utilização de um ímã de mão a campo para distinguir diferentes Latossolos. 

No decorrer dos anos a técnica da leitura da SM foi sendo aperfeiçoada. Daves 

(1992) apresentou um sistema baseado na utilização de uma balança de precisão, capaz de 

medir a força de interação entre o ímã e a amostra. Em 1999, Dearing apresentou outro 

sistema de medição da SM, o Bartington MS2 que é um equipamento que se tornou popular 

para uso em laboratório e campo. Em estudos de SM, esse é um dos sistemas de medição mais 

utilizado (CAMÊLO, 2013; INDA et al., 2014). Carneiro et al. (2003) utilizaram o mesmo 

princípio de medição de Daves, eles adotaram o uso da balança de precisão, porém sugeriram 

um novo método para a obtenção da suscetibilidade magnética a partir destas medidas. A 

medição por meio da balança de precisão é amplamente utilizada em pesquisas em solos 

(CORTEZ et al., 2011; SANTOS et al., 2011; MATIAS et al., 2013; PELUCO et al., 2013). 

As medidas de SM representam uma técnica promissora, contribuindo de maneira 

rápida, eficaz e acessível economicamente em estudos relacionados à compreensão dos 

processos de formação, influência das condições climáticas e do material de origem, 

diagnóstico de drenagem inadequada e acumulação de substâncias tóxicas no solo (SILVA et 

al., 2010). Comparada a metodologias convencionais, a SM mostra-se uma técnica de menor 

custo, relativamente sensível, segura e rápida (DEARING et al., 1996). 

Magiera et al. (2006) investigaram solos da Alemanha, Polônia e República Tcheca 

em superfície e em profundidade para elaborar um mapa da SM. Os autores perceberam que 

os resultados encontrados sofreram influência de processos litogênicos, pedogênicos e 

contribuições antrópicas. A influência litogênica foi confirmada pelo aumento da SM em 

profundidade e pelo elevado valor em solos florestais comparados aos solos cultivados na 

mesma área de estudo e a influência dos processos pedológicos foram observados através da 

presença de óxidos de Fe. A influência antrópica foi constatada pelos valores da SM mais 

elevados nos primeiros oito cm da superfície em áreas próximas às fontes industriais ou 

urbanas de poluição. Estes resultados corroboram com os obtidos por Lourenço et al. (2014), 

que desenvolveram o estudo em Coimbra, Portugal, onde verificaram a influência antrópica 

confirmada pelo valor de SM elevado em locais próximos as estradas e locais em obras. 

A SM revela particularidades de cada solo, apresentando comportamento magnético 

diferenciado que representam características advindas da composição mineralógica de cada 

solo, possibilitando à classificação dos minerais e consequentemente a diferenciação de 

rochas, sedimentos e solos (MATIAS, 2010). Torrent et al. (2010), em seus estudos 
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caracterizaram óxidos de ferro e propriedades magnéticas do solo em um Calcic Luvisols 

(Chromic) na Espanha, onde perceberam que o intemperismo de materiais de origem, que 

contém um teor elevado de ferro, resulta na formação de hematita e maghemita em vez de 

goethita, o que causa uma elevada SM. 

Estudos realizados por Siqueira et al. (2010), com a finalidade de avaliar funções de 

podotransferência utilizando a SM, concluíram que esta técnica apresenta a capacidade de 

contribuir na caracterização da variabilidade dos atributos do solo de acordo com a 

capacidade magnética dos minerais, sendo este método apontado como pedoindicador para a 

diferenciação de solos na paisagem. Os autores encontraram as seguintes correlações da SM 

com os atributos: teor de argila (r = 0,68), porosidade (r = 0,74), teor de água (R² = 0,63), 

CTC (R² = 0,62), saturação por bases (R² = 0,76), P adsorvido (r = 0,76), o teor de hematita (r 

= 0,82, P < 0,001, n = 38) e Fed (r = 0,79), todos os resultados significativos estatisticamente 

(P <0,001). 

Marques Jr. et al. (2014), trabalhando em uma área com Argissolos arenosos 

cultivados com cana de açúcar no estado de São Paulo, obtiveram resultados promissores ao 

utilizar SM e espectroscopia de reflectância difusa (ERD) para caracterizar a variabilidade 

espacial de atributos do solo na área estudada. Os atributos que apresentaram correlações 

significativas com a SM foram o teor de argila, resistência à penetração, volume total de poros 

do solo e adsorção de P. 

Além da capacidade de refletir condições em que o mineral foi formado, a SM 

também é considerada uma forma de detectar as variações pedogenéticas, tornando-se 

importante no estudo em que é realizada a identificação de diferentes compartimentos da 

paisagem (MATIAS, 2010; SANTOS et al., 2011; BARRIOS et al., 2012; CAMARGO et al., 

2014). A identificação dos limites de compartimentos de paisagens (SANTOS et al., 2011) 

pode ser utilizada para diferenciar superfícies geomórficas (MATIAS et al., 2013; 

CAMARGO et al., 2014). Nesse sentido, o estudo da SM e seu potencial em identificar 

diferentes superfícies geomórficas na paisagem podem auxiliar em outros estudos como, por 

exemplo, no MDS em escala detalhada e na definição de zonas de manejo específico na 

agricultura de precisão. 
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2.3 Métodos estatísticos para a avaliação da variabilidade da SM no solo 

 

 

No processo de avaliação da variabilidade da SM no solo, diferentes métodos 

estatísticos ganham destaque, como a estatística univariada, multivariada e a geoestatística, 

nos quais a escolha do método dependerá do objetivo do estudo proposto. 

A estatística multivariada atua como uma importante ferramenta que obtém um 

maior número de informações comparadas à análise estatística univariada (CAMPOS et al., 

2013).  A estatística univariada, tem a capacidade de estudar somente uma variável aleatória 

por vez (LUCHESA, 2004), tornando-se pouco eficaz em estudos que envolvem vários 

atributos responsáveis pela variabilidade dos solos na paisagem, como na discriminação de 

superfícies geomórficas (MATIAS, 2010). 

Um método estatístico utilizado para identificar os limites entre compartimentos de 

uma paisagem é determinado pela análise ―Split Moving Windows‖ (SMW) (CUNHA et al., 

2005; MATIAS, 2010; SIQUEIRA, 2013). Segundo Cunha et al. (2005) este método é 

utilizado para verificar automaticamente quais as partes da transeção são mais homogêneas e 

para isso, são realizadas determinações de um número de ―janelas‖, estas que são 

movimentadas consecutivamente na transeção no sentido do declive.  Em cada posição da 

transeção a janela é dividida em duas partes e para cada uma é calculada a média e 

comparações de média fazendo uso da estatística t. A partir dos resultados desta análise, são 

gerados gráficos onde os picos maiores indicam os limites matemáticos onde os atributos do 

solo se diferenciam ao longo da transeção (SIQUEIRA, 2013). 

Cunha et al. (2005) em uma área de transição arenito/basalto, utilizando a análise 

SMW confirmaram a possibilidade de utilização em estudos para detectar limites de 

compartimentos em uma paisagem através de métodos numérico-estatísticos. Matias (2010) 

em solos derivados de arenito também obteve resultados positivos utilizando a mesma análise, 

confirmando os limites numéricos das superfícies geomórficas e os segmentos de vertentes 

detectados no campo. 

Para auxiliar na modelagem da variabilidade espacial dos atributos do solo, grande 

parte dos estudos têm-se utilizado da ferramenta geoestatística para identificação de limites 

entre diferentes compartimentos no percurso longitudinal da paisagem (SANTOS et al., 

2011). Segundo Matias (2010) a técnica de geoestatística quando inserida nos estudos de 

relações solo-paisagem é considerada a mais indicada para a avaliação da variabilidade de 

atributos do solo uma vez que, considerada a distribuição espacial dos dados. 
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De acordo com Landim (2006) a geoestatística é uma ferramenta capaz de interpretar 

fenômenos regionais, por meio de análise matemática e da gênese do solo, possibilitando a 

inferência das variáveis regionalizadas através de informações e relações a partir de um 

conjunto de amostras. Entendem-se como variáveis regionalizadas o estudo da variação 

espacial de certas magnitudes como, por exemplo, a influência de uma formação geológica 

(MATHERON, 1965). 

Com o uso da geoestatística em estudos de variáveis regionalizadas, duas 

ferramentas ganham destaque, o semivariograma e a krigagem. O semivariograma é o 

instrumento mais adequado para medir a dependência espacial, este que pode ser utilizado 

quando a interpolação entre locais medidos for necessária para a construção de mapas 

(VIEIRA et al., 1983). 

Em relação à krigagem, trata-se de um processo de estimativa de certos valores 

distribuídos em um espaço, bem como em um período de tempo. Os valores são determinados 

adjacentemente, pois estes são interdependentes determinados pelo semivariograma 

(LANDIM, 2006). 

Nesse sentido, Matias (2010) utilizou-se da geoestatística e verificou nos mapas de 

krigagem a variabilidade espacial dos atributos do solo e a ocorrência das superfícies 

geomórficas, identificando a dependência entre estes.  Essa constatação se deve pela 

concordância do comportamento dos atributos do solo em relação aos limites entre os 

diferentes compartimentos da paisagem. 
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3. HIPÓTESES 

 

 

A suscetibilidade magnética evidencia atributos do solo como areia, argila e carbono 

orgânico, possibilitando a predição e espacialização destes atributos em solos derivados de 

basalto no RS. 

A variabilidade da suscetibilidade magnética na paisagem permite identificar 

compartimentos da paisagem em áreas de Latossolo originados de basalto no Rio Grande do 

Sul.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 Geral  

 

 

Determinar a suscetibilidade magnética de amostras de Latossolos originados de 

basalto de uma pequena área, na região nordeste do Rio Grande do Sul, relacionando com 

diferentes atributos do solo para compreender a distribuição espacial e delimitar diferentes 

compartimentos da paisagem. 

 

 

4.2 Específicos 

 

 

- Verificar a relação existente entre os dados obtidos por análises químicas e físicas 

tradicionais e a suscetibilidade magnética; 

- Constatar a dependência espacial da argila, areia, carbono orgânico do solo e 

suscetibilidade magnética; e 

- Investigar o comportamento da suscetibilidade magnética ao longo de uma 

topossequência e sua eficácia na determinação dos limites de compartimentos da paisagem. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.1 Localização, sistema de amostragem e metodologia de campo 

 

 

O estudo foi conduzido em uma área experimental no município de Santo Augusto, 

no estado do Rio Grande do Sul, Brasil (Figura 2). A área está localizada à 495 metros de 

altitude no início do espigão, nas coordenadas 27º47'18,71" de latitude sul e 53º46'42.98" de 

longitude oeste. O clima da região segundo a classificação de Köppen é do tipo Cfa – 

subtropical do ponto de vista térmico e temperado chuvoso, com precipitação média anual 

elevada e bem distribuída ao longo do ano, apresentando média anual de pluviosidade de 1833 

mm. A temperatura média da região é em torno de 19°C e o relevo predominante é o suave 

ondulado a ondulado. Segundo informações da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

(CPRM, 2006), a região faz parte da Formação Serra Geral, onde ocorreram derrames de 

basaltos, basalto andesitos, riodacitos e riolitos. Geológicamente a área está inserida no 

Planalto Basáltico. 

Na área de estudo, com 22 ha situados em um talhão maior de 350 ha, é adotado o 

sistema de plantio direto na palha, utilizando as culturas do trigo, aveia, soja e milho. A 

irrigação do talhão é realizada por meio de quatro pivôs centrais desde 2010, época em que foi 

implantada a agricultura de precisão no local. 

Foram marcadas três transeções a partir do topo para o sentido do caimento mais 

suave do declive (Figura 2), distanciadas 50 metros uma da outra. Cada transeção é composta 

de 29 pontos com distância regular de 50 metros, totalizando 87 pontos amostrais. Todos os 

pontos foram referenciados geograficamente com a utilização de um GPS Garmin etrex 10. 

Em cada ponto coletou-se amostras de solo na profundidade de 0,00-0,05, 0,05-0,15, 0,15-

0,30 e 0,30-0,60 m, conforme proposição do consócio GlobalSoilMap.net (2011). Este 

consórcio internacional fixa essas profundidades para padronizar tecnologias de mapeamento 

do solos. Nestas amostras determinou-se a composição granulométrica, o carbono orgânico do 

solo e a suscetibilidade magnética. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 2- Localização da área do estudo (a), com identificação das três transeções e dos cinco 

perfis (P1, P2, P3, P4, P5) e isolinhas (b), elevação com base na transeção central (c). P1 - 

Latossolo Vermelho - Amarelo Distrófico típico; P2 - Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distroférrico típico; P3 - Nitossolo Vermelho Eutrófico latossólico; P4 - Latossolo Vermelho 

Distrófico típico; P5 - Latossolo Vermelho Eutrófico típico. 

 

 

Além dos pontos amostrais foram abertas cinco trincheiras (Figura 2) com 

aproximadamente dois metros de profundidade, em locais com maiores variações de 

declividade, onde foram georreferenciadas e realizadas a descrição morfológica e coleta das 
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amostras de cada horizonte conforme Santos et al. (2013a). Nestas amostras realizou-se 

análises laboratoriais (Tabela 1), para a classificação de acordo com o SiBCS (EMBRAPA, 

2013). Nessas amostras determinou-se a composição granulométrica, teor de carbono 

orgânico, alumínio trocável, acidez potencial, pH em água e em KCl, potássio, cálcio, 

magnésio, ferro cristalino, ferro não cristalino, ferro total, difração de raio X e 

susceptibilidade magnética. 

 

 

Tabela 1 - Características morfológicas, químicas, físicas e mineralógicas dos cinco perfis 

estudados. Continua... 

Perfis 
Prof. 

Horiz. 
Cor pH C.O.S Ca Mg K SB CTC 

(cm) úmida H2O KCl g/kg
-1

 -------------------cmolckg
-1

------------------- 

P1 

0-19 Ap 5YR 3/3 5,1 4,8 23,64 6,33 2,95 0,72 9,98 17,06 

20-35 A1 5YR 3/4 4,4 4,2 15,90 3,45 1,66 0,10 5,20 11,22 

36-60 AB 5YR 3/4 4,5 4,2 11,60 2,27 1,39 0,09 3,74 9,49 

61-85 BA 5YR 3/4 5,1 4,6 8,64 2,16 1,49 0,10 3,75 8,17 

86-136 Bw1 5YR 3/3 5,0 4,5 6,12 1,26 1,06 0,10 2,42 6,58 

137-170+ Bw2 5YR 3/3 5,1 4,2 5,16 0,72 0,68 0,10 1,50 5,92 

P2 

0-30 Ap 5YR 3/4 5,4 4,9 21,46 5,96 2,93 0,90 9,78 15,00 

31-60 BA 5YR 4/4 4,7 4,3 11,99 2,25 1,67 0,10 4,02 10,04 

61-90+ Bw 5YR 4/4 4,4 4,3 7,25 0,38 0,28 0,08 0,73 5,69 

P3 

0-12 Ap 2,5YR 3/3 4,9 4,6 20,71 6,83 2,48 1,02 10,33 16,88 

13-47 Bni 2,5YR 4/3 5,8 5,1 10,31 5,30 2,42 0,13 7,83 10,93 

48-82 Bw1 2,5YR 4/4 5,1 4,7 8,08 2,32 2,08 0,22 4,60 7,70 

83-125 Bw2 2,5YR 5/4 4,6 4,2 6,52 1,01 0,76 0,08 1,84 6,27 

126-170+ Bw3 2,5YR 5/4 5,0 4,1 3,60 0,46 0,29 0,07 0,80 5,22 

P4 

0-23 Ap 2,5YR 4/3 4,6 4,2 23,34 6,26 2,55 0,68 9,48 17,36 

24-42 A1 2,5YR 5/3 4,8 4,5 12,79 3,26 1,29 0,12 4,66 10,68 

43-64 BA 2,5YR 5/3 4,7 4,2 10,67 2,68 1,28 0,11 4,07 9,03 

65-110 Bw1 2,5YR 5/4 5,2 4,2 7,66 2,03 1,15 0,07 3,23 9,78 

111-170+ Bw2 2,5YR 5/4 5,1 4,1 4,50 0,73 0,40 0,08 1,20 5,36 

P5 

0-24 Ap 2,5YR 3/3 6,0 5,3 16,81 9,52 3,82 0,39 13,73 17,36 

25-38 A1 2,5YR 4/3 5,9 5,2 14,53 6,13 3,01 0,13 9,26 13,95 

39-63 AB 2,5YR 5/3 5,6 5,0 11,45 4,29 2,58 0,13 6,98 10,87 

64-96 Bw1 2,5YR 4/4 4,7 4,4 11,78 4,05 1,95 0,10 6,08 10,50 

97-134 Bw2 2,5YR 5/4 4,5 4,2 10,93 3,39 1,52 0,18 5,08 10,04 

135-170+ Bw3 2,5YR 5/4 4,5 4,1 10,73 2,54 1,27 0,22 4,02 9,51 

Prof. - profundidade; Horiz. - horizonte; C.O.S - carbono orgânico do solo. 

 

 



29 

Tabela 1 - Continuação. 

Perfis 
Prof. 

Horiz. 
V Areia Silte Argila Fes Fed Feo Relação 

(cm) % -----------%----------- ---------------g.kg
-1

--------------- Feo/Fed 

P1 

0-19 Ap 58,49 5,60 27,83 66,57 83,80 35,69 6,72 0,19 

20-35 A1 46,34 4,32 28,13 67,55 77,72 58,85 7,96 0,14 

36-60 AB 39,40 2,73 24,88 72,40 94,13 67,75 6,65 0,10 

61-85 BA 45,89 2,55 20,52 76,94 74,56 43,21 8,14 0,19 

86-136 Bw1 36,77 2,14 17,49 80,37 77,60 71,91 8,36 0,12 

137-170 Bw2 25,33 2,14 17,60 80,26 103,17 46,77 6,47 0,14 

P2 

0-30 Ap 65,20 14,30 25,59 60,10 158,63 59,84 6,03 0,10 

31-60 BA 40,04 9,75 24,44 65,80 141,76 70,52 7,02 0,10 

61-90 Bw 12,83 11,96 17,46 70,19 142,25 52,71 8,64 0,16 

P3 

0-12 Ap 61,20 7,26 25,43 67,31 127,71 38,06 6,28 0,17 

13-47 Bni 71,64 4,78 18,96 76,26 115,97 65,97 6,53 0,10 

48-82 Bw1 59,74 4,61 15,46 79,93 121,99 75,27 7,55 0,10 

83-125 Bw2 29,35 3,88 23,00 74,00 107,70 74,47 7,24 0,10 

126-170 Bw3 15,33 4,03 14,26 81,71 111,37 46,77 7,68 0,16 

P4 

0-23 Ap 54,61 5,39 27,88 66,73 117,88 60,82 5,31 0,09 

24-42 A1 43,63 3,12 23,15 73,73 113,98 71,31 4,55 0,06 

43-64 BA 45,07 3,18 17,72 79,10 110,72 75,87 4,95 0,07 

65-110 Bw1 33,03 2,69 16,67 80,65 103,45 77,85 6,38 0,08 

111-170 Bw2 22,39 2,79 19,54 77,68 96,45 12,77 6,96 0,55 

P5 

0-24 Ap 79,08 11,92 34,06 54,02 164,06 39,25 6,45 0,16 

25-38 A1 66,37 7,75 31,19 61,06 150,35 38,26 7,00 0,18 

39-63 AB 64,21 9,30 24,69 66,01 138,11 67,55 7,16 0,11 

64-96 Bw1 57,90 6,03 17,20 76,77 124,39 44,79 5,73 0,13 

97-134 Bw2 50,59 5,25 18,93 75,82 120,58 11,63 4,83 0,42 

135-170 Bw3 42,27 6,05 16,96 76,99 116,63 12,60 5,70 0,45 

Fes - ferro extraído com ácido sulfúrico; Fed - ferro extraído com ditionito, citrato e bicarbonato sódio; Feo - 

ferro extraído com oxalato ácido de amônio; Feo/Fed - relação ferro extraído com oxalato/ferro extraído com 

ditionito. 

 

 

5.2 Metodologia de Laboratório 

 

 

5.2.1 Caracterização Granulométrica e Química dos Solos 

 

 

A determinação da granulometria do solo pelo método da pipeta, utilizando uma 

solução de NaOH 1 mol L
-1

 como  dispersante químico e agitação mecânica em aparato de 

baixa rotação, por 4 horas. A Areia foi obtida por peneiramento úmido, a argila pelo princípio 
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da sedimentação gravitacional (Lei de Stokes) e o silte obtido pela diferença. A determinação 

do carbono orgânico do solo (COS) foi baseada na oxidação úmida do carbono, utilizando 

dicromato de potássio em meio ácido aquecido e para titulação o sulfato ferroso amoniacal 

(YOMANS e BREMNER, 1988). Os teores de K, Ca e Mg foram determinados conforme 

metodologia de Donagema et al. (2011).  

O pH foi determinado em suspensão na água e em KCl. Para a avaliação da acidez 

trocável (Al
3+

) utilizou-se a solução KCl para a extração e, para a determinação volumétrica a 

solução diluída de NaOH 0,0125 mol L
-1

. A acidez potencial (H+Al
+3

) foi obtida através da 

extração com solução tamponada de acetato de cálcio a pH 7,0 e determinada 

volumetricamente com a solução NaOH 0,0606 mol L
-1

  em presença de azul de bromotimol 

como indicador. Ambos os procedimentos foram realizados conforme metodologia de 

Donagema et al. (2011). A soma de bases (SB), a capacidade de troca de cátions (CTC) e a 

saturação por bases (V%) foram obtidos através de cálculos. A identificação dos óxidos de 

ferro cristalinos foi realizada por meio da extração utilizando a solução ditionito-citrato-

bicarbonato de sódio (DCB), segundo a metodologia de Mehra e Jackson (1960) adaptada por 

Donagema (2011). A amostra foi aquecida em um meio tamponado, onde o ferro reduz de 

Fe
+3

 para Fe
+2

 pelo ditionito, e complexado pela solução de citrato de sódio. A determinação 

de ferro no extrato foi realizada por espectrofotometria de absorção atômica. 

Para a identificação da presença de óxidos de ferro de baixa cristalinidade, realizou-

se a extração com solução de oxalato ácido de amônio a pH 3,0 em meio escuro. Este método 

baseia-se na afinidade do oxalato em meio ácido para formação de complexos coloidais após 

a dissolução dos óxidos e oxi-hidróxidos amorfos do solo, não ocorrendo à extração de óxidos 

cristalinos, conforme metodologia de McKeague e Day (1966) adaptada por Donagema et al. 

(2011). 

O Fe extraído pelo ataque sulfúrico foi determinado conforme metodologia de 

Donagema et al. (2011). Com esse procedimento foi possível extrair o Fe ligado fortemente à 

estrutura dos minerais, através da combinação dos ácidos com a elevada temperatura (± 

170°C). 
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5.2.2 Caracterização mineralógica 

 

 

A análise mineralógica foi realizada utilizando-se um difratômetro Philips modelo 

PW 3710, dotado de tubo de cobre. As amostras em pó foram previamente secas em estufa a 

50ºC e moídas em almofariz de ágata. Nessas amostras procederam-se dois tratamentos: 

concentração de óxidos de Fe (NORRISH e TAYLOR, 1961, modificado por KÄMPF e 

SCHWERTMANN, (1982)) e desferrificação (MEHRA e JACKSON, 1960). 

Na leitura das amostras com Fe concentrado, a variação angular foi de 15 a 45º2θ 

para a caracterização da goethita (Gt), hematita (Hm) e maghemita (Mgh), com uma 

velocidade angular de 0,5º2θ/minuto, em modo por passos (step), com tempo de leitura de 1 s 

por passo. Na leitura das amostras desferrificadas a variação angular foi de 4 a 45º2θ para a 

caracterização da caulinita (Ct) e gibbsita (Gb), com velocidade angular de1º2θ/minuto. Para 

interpretação dos resultados utilizou-se o programa X Pert High Score Plus versão 3.0, na 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) Campus Lages. Foram identificados os 

principais reflexos, Largura à Meia Altura (LMA) e a área dos reflexos identificados. Diante 

disso, foi possível estimar semiquantitativamente, a participação relativa de cada mineral nas 

amostras, através de uma relação percentual da área de cada um em relação à área total obtida 

da soma das áreas individuais de todos os minerais. 

 

 

5.2.3 Suscetibilidade magnética 

 

 

A suscetibilidade magnética foi determinada utilizando 10 gramas na fração de terra 

fina seca ao ar (TFSA) dos pontos amostrais e na fração argila, areia fina e TFSA dos perfis. 

Para essa determinação, utilizou-se um MS2 da Bartington Ltda. acoplado a um sensor de 

laboratório MS2B (Figura 3) do Laboratório de Mineralogia do Solo da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), Campus de Jaboticabal. Todas as amostras foram lidas em baixa 

frequência (0,47 kHz). 
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Figura 3 - Medidor de suscetibilidade magnética Bartington MS2 com um sensor de leitura 

em laboratório MS2B. 

 

 

5.3 Análises Estatísticas 

 

 

Nos perfis foram realizadas análises de correlação linear de Pearson para averiguar a 

correlação da SM com os outros atributos do solo. Com os resultados obtidos nas transeções, 

analisou-se a estatística descritiva, calculando-se a média, valores mínimos e máximos, 

variância, desvio padrão (DP), coeficiente de variação (CV) e a assimetria. Nos pontos 

amostrais das transeções também foram realizadas regressões lineares para cada profundidade 

a fim de avaliar o quanto a SM contribui para a predição do teor de argila, areia e COS.  

Para verificar a dependência espacial dos atributos nos pontos amostrais, foi utilizada 

a geoestatística com ajustes de variogramas. O ajuste dos variogramas foi baseado nos 

coeficientes linear (a) e angular (b), obtidos nos procedimentos de validação cruzada 

(VIEIRA, 2000). Na validação cruzada, cada valor observado é retirado e, posteriormente, 

estimado, utilizando os parâmetros do modelo ajustado e os valores observados nas amostras 

vizinhas. 

Os modelos matemáticos foram ajustados aos variogramas experimentais, 

possibilitando a definição do efeito pepita (C0), do patamar (C0+C1), o alcance e o grau de 
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dependência espacial. Os valores foram interpolados por meio da krigagem ordinária e 

posteriormente foram gerados mapas dos atributos do solo na topossequência para as quatro 

profundidades. 

Todos os resultados provenientes dos pontos amostrais das transeções, teor de areia, 

silte, argila, carbono orgânico e SM, foram submetidos à análise de autocorrelograma - Split 

Moving Windows (SMW) (PEREIRA et al., 1996, SIQUEIRA et al., 2015), para a verificação 

dos compartimentos da paisagem (MATIAS et al., 2015; SIQUEIRA, 2015). Esta avaliação é 

baseada em cálculos estatísticos de dissimilaridade, entre as sequências de pontos de amostras 

coletados na sequência da transeção. O SMW possibilita identificar com precisão limites de 

compartimentos em uma área com padrões de homogeneidade (SIQUEIRA et al., 2015).   

Nesta análise, uma série de ―n‖ pontos é escolhida, estas que são chamados de 

―Janela‖. Esta janela é deslocada, desde o início até o fim da transeção, ponto por ponto.  Em 

cada posição da janela, os pontos selecionados são divididos em duas partes, onde a média 

entre eles são calculadas e comparadas. As comparações são realizadas utilizando a estatística 

t e o resultado é expresso em um gráfico em função da distância. O tamanho da janela é 

determinado de acordo com análises de autocorrelação dos atributos. Além do tamanho da 

janela, há outro parâmetro para aplicar o SMW, é necessário também estabelecer o índice de 

Mullion (BERG, 1988), este que indica a distância pré-fixada entre duas janelas.  

Neste estudo, foram utilizadas janelas de 7 observações e Mullion de 1 observação. 

Estes parâmetros foram escolhidos por meio de testes com validação das impressões de 

campo. O gráfico gerado ilustra os picos mais altos, representando o valor mais elevado da 

estatística t e os limites matemáticos na topossequência. 
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6. ESTUDO 1. ASSINATURA MAGNÉTICA NA CARACTERIZAÇÃO 

DA VARIABILIDADE GRANULOMÉTRICA E CARBONO ORGÂNICO 

DE SOLOS BASÁLTICOS 

 

 

6.1 Introdução 

 

 

A demanda nacional e internacional por mapas de atributos do solo tem aumentado. O 

aumento desta demanda relaciona-se a dois fatores: (i) necessidade de desenvolver 

indicadores de impactos globais do uso e da ocupação do solo (ROCKSTROM et al., 2009) e 

(ii) a carência de mapas de solos detalhados para balizar planejamento sustentável. Várias 

abordagens envolvendo a caracterização da variabilidade espacial dos atributos do solo têm 

sido propostas para regiões temperadas e tropicais para resolver um conjunto de questões 

globais, como segurança alimentar e mudança climática, e também suporte para as políticas 

ambientais. A suscetibilidade magnética (SM) é uma das abordagens que tem mostrado bons 

resultados para caracterização da variabilidade dos atributos dos solos da região tropical. 

Com os avanços dos sensores e de técnicas alternativas na avaliação da interação 

magnética (PREETZ et al., 2008; SIQUEIRA et al., 2010), o uso da SM como ferramenta 

auxiliar na caracterização quantitativa da variabilidade de campo ganhou novas expectativas. 

O magnetismo e a SM são utilizados rotineiramente para o sensoriamento remoto para 

aumentar o detalhamento do mapa geológico (RUY et al., 2006) e no desenvolvimento de 

assinaturas geomagnéticas para estudos detalhados sobre os solos da China (XIA et al., 2007). 

Uma vez que é sensível às variações mineralógicas, a SM pode ser interpretada como 

indicador da pedodiversidade nos solos tropicais, onde os óxidos de ferro são os principais 

causadores da variabilidade físico-química dos solos. Assim, pode-se inferir que o mapa da 

SM expressa o mapa dos processos pedogenéticos do solo na zona de clima tropical 

(SIQUEIRA et al., 2015; CAMARGO et al., 2014). 

Os principais minerais com expressão magnética dos solos tropicais estão na fração 

argila (maghemita e ferridrita ferrimagnética) (MICHEL et al., 2010; TORRENT et al., 2010), 

silte e areia fina (magnetita) (DEARING, 1994). Dessa maneira os valores da SM podem ser 

utilizados para estimar as frações granulométricas com boa precisão (SIQUEIRA et al. 2010, 

2015).  
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O objetivo do trabalho foi utilizar os valores da assinatura magnética na caracterização 

da variabilidade granulométrica e carbono orgânico de solos basálticos no estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

 

6.2 Material e Métodos 

 

 

O estudo foi realizado no município de Santo Augusto localizado ao norte do Estado 

do Rio Grande do Sul (Figura 4). O clima da região segundo a classificação de Köppen é do 

tipo Cfa – subtropical, com precipitação média anual de 1.833 mm bem distribuídos ao longo 

do ano e temperatura média de 19 °C. 

O relevo predominantemente é suave ondulado a ondulado. Segundo informações da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2006), a região faz parte da Formação 

Serra Geral, onde ocorreram derrames de basaltos, basalto andesitos, riodacitos e riolitos. 

Foram encontradas as seguintes classes de solo na área: Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico típico, Nitossolo Vermelho Eutrófico latossólico, Latossolo Vermelho Distrófico 

típico e Latossolo Vermelho Eutrófico típico. 

A área de estudo possui 22 hectares com declividade média de 2%. Foram coletados 

87 pontos espaçados de 50 metros, densidade amostral de 5 pontos ha
-1

. A maior extensão da 

área (1.450 m) acompanha o sentido do decaimento da altitude (Figura 4c). O planejamento 

amostral segue proposta de estudos anteriores para caracterização da variabilidade espacial 

que observaram máxima variação ao longo da vertente (SOUZA et al., 2003; CAMARGO et 

al., 2015, SIQUEIRA et al., 2015).  

Em cada ponto foram obtidas amostras nas profundidades de 0,00-0,05 m, 0,05-0,15 

m, 0,15-0,30 m e 0,30-0,60 m. Após secar ao ar, moídas e peneiradas em malha de 2 mm, foi 

determinada a composição granulométrica, o teor de carbono orgânico do solo (COS) e a SM. 

A leitura da SM foi realizada utilizando o equipamento Bartington MS2 em baixa frequência 

(0,47 kHz). 

Além dos pontos amostrais, foram abertas cinco trincheiras para caracterização dos 

perfis de solo. Nas amostras dos perfis foram determinadas a composição granulométrica, teor 

de COS, alumínio trocável, acidez potencial, pH em água e em KCl, potássio, cálcio, 

magnésio, ferro cristalino, ferro de baixa cristalinidade, ferro total, difração de raio X e SM. 

Feita a estatística descritiva e teste de correlação linear de Pearson para averiguar a correlação 
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da SM com os outros atributos do solo. Para verificar a dependência espacial dos atributos nos 

pontos amostrais, foi utilizada a geoestatística com ajustes de variogramas. Com os valores 

obtidos, procedeu-se a interpolação por meio da krigagem ordinária, e, posteriormente foram 

gerados mapas dos atributos do solo na topossequência para as quatro profundidades. 

 

 

 

Figura 4 -  Localização do município de Santo Augusto no Estado do Rio Grande do Sul e 

área experimental (a e b). Modelo digital de elevação e croqui de amostragem (c). 
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6.3 Resultados e Discussão 

 

 

Para cada atributo, foram realizadas análises de comparações de média para cada 

profundidade, onde foi constatado que não houve diferenças significativas. Esses resultados 

possibilitaram a análise em conjunto de amostras de uma mesma profundidade. Em 

profundidade, todos os atributos diferiram significativamente. Os valores da camada 

superficial provavelmente foram influenciados pelo sistema de manejo, enquanto que, na 

camada mais profunda os atributos se mantiveram mais estáveis (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Estatística descritiva dos atributos dos solos nas quatro profundidades dos pontos 

amostras. 

Atributo Profundidade (m) Média Min. Max. Variância DP CV Assimetria 

Argila 

g kg
-1

 

0,00- 0,05 599,6a 420,0 710,3 4705,7 68,6 11,4 -0,91 

0,05-0,15 653,5b 473,5 770,2 2848,8 53,3 8,2 -1,02 

0,15-0,30 669,1bc 510,0 801,0 2936,3 53,2 7,9 -0,90 

0,30-0,60 679,5c 371,0 772,0 5916,1 76,9 11,3 -1,91 

Silte 

g kg
-1

 

0,00-0,05 300,6a 120,3 512,1 4577,6 67,6 22,5 0,82 

0,05-0,15 264,9b 180,9 450,3 1915,9 43,7 16,5 1,12 

0,15-0,30 259,8b 80,3 410,3 2808,1 52,9 20,4 0,37 

0,30-0,60 253,2b 150,3 590,7 4577,9 67,6 26,7 2,32 

Areia 

g kg
-1

 
0,00-0,05 99,7a 40,0 230,3 1348,8 36,0 36,1 1,33 

0,05-0,15 81,7b 40,0 210,3 1016,7 31,8 38,9 1,46 

0,15-0,30 71,0c 30,0 210,1 897,7 29,9 42,1 1,69 

0,30-0,60 67,2c 30,0 210,0 955,1 30,9 45,9 1,93 

COS 

g kg
-1

 

0,00-0,05 22,8a 11,0 34,0 19,4 4,4 19,3 0,27 

0,05-0,15 16,4b 7,0 25,0 8,1 2,8 17,1 -0,16 

0,15-0,30 14,1c 7,0 17,0 5,3 2,3 16,3 -0,92 

0,30-0,60 12,9c 8,0 18,0 10,6 3,3 25,6 2,07 

SM 

(10
-7

 m
3
 kg

-1
) 

 

0,00-0,05 3729,0a 1822,6 4700,3 591937,5 759,6 20,3 -0,87 

0,05-0,15 3749,8a 1827,6 4810,3 658239,7 798,7 20,6 -1,00 

0,15-0,30 3873,5b 1631,3 5007,0 723070,1 840,2 21,6 -1,12 

0,30-0,60 3844,1b 1727,3 4793,0 668056,6 809,0 21,0 -1,03 

DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação; COS - carbono orgânico do solo; SM - suscetibilidade 

magnética. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

 

O incremento de argila em profundidade, provavelmente está sendo influenciado 

pelos processos de translocação de origem pedogênica. Resultados semelhantes foram 
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constatados por Demattê et al. (1994). Na fração argila são encontrados minerais de expressão 

magnética como maghemita e ferridrita ferrimagnética (MICHEL et al., 2010; TORRENT et 

al., 2010), por isso o aumento dos valores de SM em profundidade. 

As análises para verificar a correlação entre os teores de argila e a SM nos perfis 

comprovaram uma relação entre os atributos (Tabela 3), apresentando resultado significativo 

a 5% de probabilidade no horizonte subsuperficial, r = 0,88. Souza Jr et al. (2010), estudando 

horizontes B em diferentes solos do estado do Paraná, verificou correlação significativa entre 

a SM e a argila, apresentando R² de 0,98 indicando a presença de minerais 

superparamagnéticos. Resultados semelhantes também foram encontrados por Peluco (2013), 

(R² = 0,78), em Latossolos de São Paulo na profundidade de 0,00 a 0,80 m. 

 

 

Tabela 3 - Correlação linear de Pearson entre os atributos físicos, químicos e a suscetibilidade 

magnética (SM) dos horizontes superficiais e subsuperficiais dos cinco perfis de solo. 

Atributos  

(g kg
-1

) 
Horizonte Ap 

(profundidade entre 0,00-0,30) 
Horizonte Bw1 

(profundidade entre 0,60-1,36) 

Areia -0,94** -0,90* 

Silte -0,40
ns

 -0,55
ns

 

Argila 0,73
ns

 0,88* 

Fes -0,87* -0,87* 

Fed -0,53
ns

 0,83
ns

 

Feo 0,24
ns

 -0,07
ns

 

COS 0,44
ns

 0,49
ns

 

Fes - ferro extraído com ácido sulfúrico; Fed - ferro extraído com ditionito, citrato e bicarbonato sódio; Feo - ferro 

extraído com oxalato ácido de amônio; COS - carbono orgânico do solo; r - coeficiente de correlação. * - 

Significativo a 5% de probabilidade; ** - Significativo a 1% de probabilidade; ns - Não Significativo. 

 

 

A correlação entre os teores da areia e a SM apresentaram valores significativos de r 

= -0,94 na camada superficial e r = -0,90 na camada subsuperficial (Tabela 3). Nas frações 

silte e areia fina é encontrada a magnetita, mineral litogenético característico de solos de 

origem basáltica. A correlação positiva da SM com teor de argila e negativa com areia fina 

indica que prevalece nos solos minerais pedogenéticos em relação aos minerais litogenéticos. 

A correlação entre a SM e os atributos químicos do solo em sua maioria não 

apresentaram significância, divergindo com resultados encontrados por Siqueira et al. (2010) 

em Argissolos originários de sedimentos areníticos, e Matias et al. (2014) em Latossolos 

originados de arenito e basalto. O único atributo químico do solo que apresentou correlação 
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significante com a SM foi o ferro total (Fes), apresentando r = -0,87, comprovando a estreita 

relação dos teores de ferro com a SM.  

A correlação da SM com o COS nos perfis não apresentou resultado significativo. 

Matias et al. (2014) também não encontrou significância na correlação da SM com a matéria 

orgânica destes atributos na profundidade de 0,60 - 0,80 m de profundidade, apresentando r = 

0,05. No entanto, os autores encontraram r = 0,22 (P < 0,01) na profundidade de 0,00 - 0,20 

m, concordando com Barbosa (2014) que encontrou r = 0,41 (P<0,05) em Latossolos 

originados de Basalto, Depósito Colúvio‑Aluvionar e Depósito Aluvionar na profundidade de 

0,00 - 0,25 m. 

 

 

Tabela 4 - Geoestatística dos atributos do solo nos perfis estudados. 

Variável Modelo C0 C0 + C1 GDE (%) 
Alcance 

(m) 

Validação Cruzada 

a b 

Profundidade 0,00 - 0,05 m 

Argila (g Kg
-1

) Esférico 280,0 4600,0 0,1 250,0 61,1 0,9 

Areia (g Kg
-1

) Esférico 600,0 1150,0 0,5 250,0 -5,8 1,1 

COS (g Kg
-1

) Esférico 9,0 11,0 0,8 190,0 -0,7 1,0 

SM (10
-7

 m
3
 kg

-1
) Esférico 1000,0 481000,0 0,0 360,0 -22,0 1,0 

Profundidade 0,05 - 0,15 m 

Argila (g Kg
-1

) EPP       

Areia (g Kg
-1

) Esférico 3,0 9,3 0,3 200,0 0,0 1,0 

COS (g Kg
-1

) Esférico 0,1 0,2 0,5 220,0 0,5 0,6 

SM (10
-7

 m
3
 kg

-1
) Esférico 1000,0 551000,0 0,0 330,0 48,8 0,9 

Profundidade 0,15 - 0,30 m 

Argila (g Kg
-1

) Esférico 6,0 23,5 0,3 200,0 -0,4 1,0 

Areia (g Kg
-1

) Esférico 2,0 8,0 0,3 230,0 0,0 1,0 

COS (g Kg
-1

) Esférico 0,1 0,2 0,5 270,0 0,2 0,8 

SM (10
-7

 m
3
 kg

-1
) Esférico 1000,0 571000,0 0,0 360,0 -3,3 1,0 

Profundidade 0,30 - 0,60 m 

Argila (g Kg
-1

) EPP       

Areia (g Kg
-1

) Esférico 2,0 8,5 0,2 250,0 -0,3 1,1 

COS (g Kg
-1

) Esférico 0,1 0,2 0,5 150,0 0,0 0,9 

SM (10
-7

 m
3
 kg

-1
) Esférico 1000,0 571000,0 0,0 350,0 -66,7 1,0 

EPP- efeito pepita puro, C0- efeito pepita, C0+C1- patamar, GDE- grau de dependência espacial [C0/ (C0+C1)] 

*100, a- coeficiente angular, b- coeficiente linear, COS- carbono orgânico do solo, SM- suscetibilidade 

magnética. 
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Na Tabela 4, são apresentados os parâmetros dos variogramas experimentais e na 

Figura 5 os variogramas ajustados. De acordo com McBratney et al. (2003) a geoestatística 

auxilia na melhor compreensão da variabilidade dos atributos do solo. Desta maneira, foram 

gerados variogramas experimentais para os teores de areia, argila, COS e SM, nos quais 

comprovaram dependência espacial em todos os atributos, em determinadas profundidades, 

sendo o modelo esférico o que apresentou melhor ajuste à estrutura da variabilidade espacial 

dos dados. Em estudos da ciência do solo, o modelo esférico é frequente em estudos que 

avaliam a variabilidade de atributos do solo (CORTEZ et al., 2011; MATIAS et al., 2014). 

 

 

 

Figura 5 - Variogramas do conteúdo de areia, argila e carbono orgânico do solo (COS) (g kg
-

1
) e suscetibilidade magnética (SM) (10

-7
 m

3
 kg

-1
) nas quatro profundidades. 
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O modelo esférico indica transição abrupta dos valores modelados ao longo da 

paisagem (ISAAKS e SRIVASTAVA, 1989). Estas transições abruptas geralmente estão 

associadas aos fatores de formação do solo como transição geológica e ou compartimentos da 

paisagem (SIQUEIRA et al., 2015).  

O efeito pepita de acordo com Landim (2006) refere-se aos erros de medição ou a 

dados não coletados em intervalos suficientemente pequenos para expressar o comportamento 

espacial. O atributo que apresentou o menor efeito pepita (C0) nas quatro profundidades foi o 

COS, indicando baixo erro experimental em uma malha de amostragem de 50 m.  

A análise geoestatística mostrou que os atributos estudados apresentaram grau de 

dependência espacial (GDE) variando de fraco, com 80% de no COS na profundidade de 

0,00-0,05 m, à forte na SM em todas as profundidades apresentando GDE de 0%, de acordo 

com a classificação de Cambardella et al. (1994). O alcance médio dos atributos estudados 

são 243 m para areia, 225 m para argila, 207 para o COS e 350 m para a SM, comprovando o 

potencial da SM. Santos et al. (2013b) obtiveram resultados semelhantes em Neossolos e 

Argissolos  do Piauí, onde a SM apresentou maior alcance médio superior a maioria dos 

atributos do solo estudados e dependência espacial de 0%. 

Na Figura 6, estão apresentados os mapas obtidos por meio da interpolação pelo 

método da krigagem, que possibilitam melhor visualização da dependência espacial dos 

atributos estudados (escala 1:345). Observa-se nos mapas uma grande amplitude nestes 

atributos em uma mesma profundidade. De acordo com Souza et al. (2003) essas diferenças 

na distribuição espacial dos atributos do solo estão associadas às variações do relevo. 

Os mapas referentes aos teores de argila na profundidade de 0,05-0,15 e 0,30-0,60 e 

areia na profundidade de 0,05-0,15, não foram gerados por apresentarem o efeito pepita puro 

(EPP), impossibilitando o ajuste no variograma. De acordo com Landim (2006) o efeito pepita 

puro ocorre quando não há covariância entre os valores, deste modo, a analise variográfica 

não se aplica. 

A parte inferior de cada mapa representa a área mais elevada, enquanto que a parte 

superior representa a parte mais baixa da paisagem. Pode-se observar que, de maneira geral, 

os teores mais elevados de argila e COS encontram-se na cota mais baixa do terreno. 

Comportamento semelhante foi encontrado por Campos et al. (2013) em Latossolos do estado 

Amazonas, ao encontrar teores mais elevados de argila na cota inferior. Essa distribuição está 

atrelada ao relevo, que transportaram as partículas menores ao local mais baixo da paisagem. 
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Em relação a SM, os menores valores foram encontrados no topo da paisagem. De 

acordo com estudos de Cortez et al. (2011) regiões com menores valores de SM indicam 

maiores potenciais produtivos. 

 

 

 

Figura 6 - Mapas da distribuição espacial dos atributos, teor de areia, argila, carbono orgânico 

do solo (COS) e suscetibilidade (SM), nas profundidades de 0,00-0,05 m, 0,05-0,15 m, 0,15-

0,30 m e 0,30-0,60 m. 
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6.4 Conclusões 

 

 

Com base nos valores de correlação entre a SM e a areia (r = -0,94 P < 0,01), a argila 

(r = 0,88 P < 0,05), e no padrão espacial encontrado entre a areia e a argila com a SM, pode-se 

afirmar que a SM tem potencial para aplicação no mapeamento desses atributos do solo no 

Planalto do Rio Grande do Sul. Enquanto que, o COS apresentou correlação (r = 0,49) não 

significativa neste estudo. 
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7. ESTUDO 2. SUSCETIBILIDADE MAGNÉTICA NA 

DETERMINAÇÃO DE LIMITES DE COMPARTIMENTOS DA 

PAISAGEM 

 

 

7.1 Introdução 

 

 

A Suscetibilidade Magnética (SM) representa uma medida que informa o quanto um 

material é magnetizável e está diretamente relacionada aos componentes desse material 

(DEARING, 1999). A utilização das medidas de SM tem cada vez mais aceitação por suas 

inúmeras vantagens, tais como rapidez, eficácia e custo acessível, sendo utilizada nas áreas da 

arqueologia (MUNIZ, 2014), paleomagnetismo (JIANG  et al., 2015), e também em estudos 

relacionados à ciência do solo em região de clima temperado e tropical. Nos solos tropicais a 

SM tem sido utilizada para expressar a relação de causa e efeito entre a paisagem e os óxidos 

de ferro, considerados pedoindicadores dos fatores e processos de formação do solo 

(CAMARGO et al., 2014; MATIAS et al. 2014; 2015; SIQUEIRA et al., 2015). A SM esta 

diretamente relacionada com os óxidos de ferro, portanto é covariativa das características 

mineralógicas dos solos. Assim, devido à complexibilidade para caracterização mineralógica, 

a SM torna-se alternativa com potencial de aplicação para estudos que desejam relacionar a 

mineralogia dos solos tropicais e subtropicais com a compartimentalização do relevo para 

estudos de gênese, classificação e mapeamento detalhado de solos (CUNHA et al., 2005). 

Em uma mesma classe de solo, onde as mesmas são consideradas homogêneas, a 

distribuição dos atributos do solo não ocorre de maneira regular ao longo da paisagem, pois 

sua variabilidade está atrelada a sua característica de origem, adquiridas durante o processo 

pedogenético. Nesse contexto, a SM representa uma medida de fácil obtenção, que possibilita 

inferir indiretamente atributos de difícil determinação, como o teor de argila, óxidos de ferro e 

saturação por bases (SIQUEIRA et al., 2010). Os resultados obtidos nas medições da SM 

podem ser usados como informação auxiliar a outras técnicas analíticas, como análises físicas, 

químicas e mineralógicas. 

Além de inferir indiretamente outros atributos, a SM já demostrou eficiência para 

diferenciar limites em superfícies geomórficas, geológicas e pedológicas (BARRIOS et al., 

2012; CAMPOS et al., 2013; MATIAS et al., 2014). No entanto, a separação correta dos 
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limites deve-se ao tratamento adequado dos dados, com métodos estatísticos que identifiquem 

a variabilidade dos atributos do solo e sua distribuição ao longo da paisagem conforme suas 

características de origem, detectando diferenças significativas entre um compartimento e 

outro (SIQUEIRA, 2013). 

Deste modo, o presente estudo teve por objetivo verificar o comportamento da SM 

ao longo de uma topossequência e sua eficácia na determinação dos limites de 

compartimentos da paisagem. 

 

 

7.2 Material e Métodos 

 

 

O estudo foi conduzido no município de Santo Augusto, no Estado do Rio Grande do 

Sul em uma área experimental de 350 ha (Figura 7), na latitude 27°47'18,71" e longitude 

53°46'42,98". O clima da região segundo a classificação de Köppen é do tipo Cfa – 

subtropical, com precipitação média anual de 1.833 mm bem distribuídos ao longo do ano e 

temperatura média de 19 °C. O relevo predominantemente é suave ondulado a ondulado. 

Segundo informações da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2006), a 

região faz parte da Formação Serra Geral, onde ocorreram derrames de basaltos, basalto 

andesitos, riodacitos e riolitos. 

Foram feitas três transeções a partir do topo para o sentido do caimento mais suave 

do declive (espigão da paisagem), distanciadas 50 m entre elas. Em cada transeção foram 

marcados 29 pontos com distância regular de 50 m, totalizando 87 pontos amostrais nas três 

transeções. Todos os pontos foram georreferenciados. Em cada ponto foram coletadas 

amostras de solo na profundidade de 0,00-0,05, 0,05-0,15, 0,15-0,30 e 0,30-0,60 m, por meio 

de tradagens. Foram abertas cinco trincheiras em locais representativos dos compartimentos 

da paisagem, pré-identificadas com auxílio do modelo digital de elevação e observações de 

campo. Nas trincheiras foram realizadas descrição morfológica e coleta de amostras dos 

horizontes dos solos para a realização de análises químicas, físicas, mineralógicas e de SM. 

As amostras coletadas nas transeções foram secas (TFSA) e determinadas à 

composição granulométrica, o carbono orgânico do solo (COS) e a SM. Nas amostras dos 

perfis foram determinadas a composição granulométrica, teor de COS, alumínio trocável 

(Al
3+

), acidez potencial (H+Al), pH em água e em KCl, potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio 

(Mg) na fração TFSA e ferro cristalino (Fed), ferro de baixa cristalinidade (Feo), ferro total 
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(Fes) e difração de raios X na fração argila e a SM na fração TFSA, argila e areia fina. 

Maiores detalhes das análises estão descritos no tópico 5.2. 

Os dados de SM obtidos nas amostras coletadas nas três transeções foram analisados 

por estatística descritiva, calculando-se a média, valores mínimos e máximos, variância, 

desvio padrão (DP), coeficiente de variação (CV) e a assimetria. Para a comparação da média 

da SM em diferentes profundidades e compartimentos, foi aplicado o teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. Os cálculos foram efetuados no Software Livre R (R CORE TEAM, 

2014). Com os dados obtidos dos perfis foi verificada a correlação entre a SM da fração argila 

com o teor de Gt, Hm e Mgh, por meio da construção de modelos de regressão. 

Todos os resultados provenientes dos pontos amostrais das transeções, teor de areia, 

silte, argila, carbono orgânico e SM, foram submetidos a análise ―Split Moving Windows‖ 

(SMW), para a verificação dos compartimentos da paisagem (MATIAS, 2010; SIQUEIRA, 

2013). Maiores detalhes das análises estatísticas estão expostos no item 5.3. 

 

 

 

Figura 7 - Esquema amostral da disposição dos pontos amostrais e 

dos perfis (P1, P2, P3, P4, P5) nas transeções, com suas 

respectivas distâncias. 
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7.3 Resultados e Discussão 

 

 

Os solos que ocorrem na área foram classificados como Latossolo Vermelho-

Amarelo Distrófico típico, Nitossolo Vermelho Eutrófico latossólico, Latossolo Vermelho 

Distrófico típico e Latossolo Vermelho Eutrófico típico. 

Os teores de areia, silte e argila (Tabela 5) estão distribuídos nos perfis ao longo da 

topossequência de maneira regular, apresentando um suave acréscimo de argila e um 

decréscimo da fração areia em profundidade em todos os perfis. Essas variações podem estar 

associadas ao fluxo de água que favorecem o carreamento e a redistribuição das partículas na 

paisagem. Estudos têm mostrado que a variação de atributos do solo, ao longo de uma 

vertente, são expressões do material de origem e relevo. Meireles et al. (2012) avaliaram 

atributos químicos e físicos do solo em uma topossequência de origem basáltica, onde 

constataram que a distribuição espacial é dependente das formas do relevo, possibilitando, por 

meio de técnicas estatísticas, distinguir diferentes ambientes. Campos et al., (2007) também 

verificaram diferentes superfícies em uma litossequência de transição arenito-basalto. 

A relação silte/argila apresentou valores variando de 0,3-0,4 na camada superficial e 

de 0,1-0,2 no horizonte Bw dos cincos perfis. O COS apresentou os maiores valores nos 

horizontes superficiais, com decréscimo em profundidade, conforme esperado. Os menores 

teores de COS foram constatados no P5, localizado em cota altimétrica inferior aos demais 

perfis.  

O teor de Fe total (Fes) dos solos variou de 164,1 g kg
-1

 no topo para 74,5 g kg
-1

 na 

encosta inferior. A relação Feo/Fed apresentou valores variando de 0,06 no perfil 4 a 0,19 no 

perfil 1. A variação da relação Feo/Fed ao longo da paisagem mostrou que o ambiente de 

formação mais propício para cristalização é onde esta inserido o perfil 4, o que pode ser 

confirmado pelos DRX (Tabela 6 e Figura 8). Estes óxidos de ferro são pedogenéticos, logo 

quanto mais bem cristalizados, indicam que o processo pedogenético foi mais intenso no 

compartimento da paisagem 4 (Figura 11). A relação Fed/Fes apresentou variações de 0,10 a 

0,93 indicando solos altamente intemperizados, sendo esses valores próximos aos obtidos por 

Inda e Kämpf (2003), com variações entre 0,68 e 0,87 em horizontes B de solos de diversas 

regiões do Brasil e por Dalmolin et al. (2006), com valores de 0,7 até 1,0 em Latossolos do 

Planalto do Rio Grande do Sul. 
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Tabela 5 - Características físicas e químicas dos cinco perfis estudados. 

Perfis 
Prof. Horiz. Areia Silte Argila 

S/A 
C.O.S Fes Fed Feo 

Feo/Fed Fed/Fes 
(m)  ---------g kg

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

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

-1
-------- 

P1 

0,00-0,19 Ap 56 277 667 0,4 23,6 83,8 35,7 6,7 0,19 0,43 

0,20-0,35 A1 43 281 676 0,4 15,9 77,7 58,8 7,9 0,14 0,76 

0,36-0,60 AB 27 249 724 0,3 11,6 94,1 67,7 6,6 0,10 0,72 

0,61-0,85 BA 25 205 769 0,3 8,6 74,5 43,2 8,1 0,19 0,58 

0,86-1,36 Bw1 21 175 804 0,2 6,1 77,6 71,9 8,4 0,12 0,93 

1,37-1,70 Bw2 21 176 803 0,2 5,2 103,2 46,8 6,5 0,14 0,45 

P2 

0,00-0,30 Ap 143 256 601 0,4 21,5 158,6 59,8 6,0 0,10 0,38 

0,31-0,60 BA 98 244 658 0,4 11,9 141,8 70,5 7,0 0,10 0,50 

0,61-0,90 Bw 112 186 702 0,3 7,2 142,2 52,7 8,6 0,16 0,37 

P3 

0,00-0,12 Ap 73 254 673 0,3 20,7 127,7 38,1 6,3 0,17 0,30 

0,13-0,47 B 48 190 763 0,2 10,3 115,9 65,9 6,5 0,10 0,57 

0,48-0,82 Bw1 46 155 799 0,2 8,1 121,9 75,3 7,5 0,10 0,62 

0,83-1,25 Bw2 39 124 837 0,1 6,5 107,7 74,5 7,2 0,10 0,69 

1,26-1,70 Bw3 40 143 817 0,2 3,60 111,4 46,8 7,7 0,16 0,42 

P4 

0,00-0,23 Ap 54 279 667 0,4 23,3 117,9 60,8 5,3 0,09 0,52 

0,24-0,42 A1 31 231 737 0,3 12,8 113,9 71,3 4,5 0,06 0,63 

0,43-0,64 BA 32 177 791 0,2 10,7 110,7 75,9 4,9 0,07 0,69 

0,65-1,10 Bw1 27 167 806 0,2 7,7 103,4 77,8 6,4 0,08 0,75 

1,11-1,70 Bw2 27 186 788 0,2 4,5 96,4 65,9 6,9 0,10 0,68 

P5 

0,00-0,24 Ap 119 341 540 0,6 16,8 164,1 39,2 6,4 0,16 0,24 

0,25-0,38 A1 77 312 611 0,5 14,5 150,3 38,3 7,0 0,18 0,25 

0,39-0,63 AB 93 247 660 0,4 11,4 138,1 67,5 7,2 0,11 0,49 

0,64-0,96 Bw1 60 172 768 0,2 11,8 124,4 44,8 5,7 0,13 0,36 

0,97-1,34 Bw2 52 189 758 0,2 10,9 120,6 66,6 4,8 0,07 0,55 

1,35-1,70 Bw3 60 170 770 0,2 10,7 116,6 69,7 5,7 0,08 0,59 

Prof. - profundidade; Horiz. - horizonte; COS - carbono orgânico do solo; S/A - relação silte/argila; Fes - ferro 

extraído com ácido sulfúrico; Fed - ferro extraído com ditionito, citrato e bicarbonato sódio; Feo - ferro extraído 

com oxalato ácido de amônio; Feo/Fed - relação ferro extraído com oxalato/ferro extraído com ditionito. 

 

 

Na Figura 8, são apresentados os difratogramas referentes à composição 

mineralógica a partir da concentração de óxidos de ferro, onde se pode observar os reflexos 

dos principais minerais presentes nas amostras dos horizontes Ap e Bw1 de todos os perfis. 

Os solos da área estudada são derivados de rochas basálticas com alto grau de intemperismo, 

que explica a predominância da hematita (FERNANDES et al., 2004). 
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Figura 8 - Difratograma de raio X (DRX) de amostras em pó do concentrado dos óxidos de 

ferro, evidenciando a variação na posição dos reflexos da goethita (Gt), da hematita (Hm), do 

quartzo (Qt) e da maghemita (Mgh) nos horizontes Ap e Bw1 dos cinco perfis estudados. 

 

 

As características das estruturas dos óxidos e hidróxidos de ferro (Gt, Hm e Mgh) são 

apresentadas na Tabela 6. Os oxi-hidróxidos de ferro tiveram uma maior expressão nas cotas 

mais baixas da topossequência, onde a Gt apresentou seus maiores reflexos no perfil 3, a Hm 

no perfil 4 e a Mgh no perfil 5. Os resultados mostram que no compartimento da paisagem 

caracterizado pelo perfil 3 prevalecem condições ambientais que favorecem a pedogênese da 

Gt, enquanto no compartimento caracterizado pelos perfis 4 e 5, prevalecem condições 

ambientais que favorecem a pedogênese da Hm e Mgh. 
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Tabela 6 - Características estruturais dos óxidos de ferro goethita, hematita e maghemita de 

horizontes selecionados dos cinco perfis estudados. 

Perfis Horizontes 
Goethita Hematita Maghemita 

LMA Área % LMA Área % LMA Área % 

P1 
Ap 0,09 0,54 0,5 0,27 23,96 73,2 0,31 8,59 26,3 

Bw1 0,09 0,12 0,2 0,16 17,81 68,6 0,27 8,13 31,3 

P2 
Ap 0,39 13,09 13,0 0,27 22,47 75,0 0,24 3,32 10,9 

Bw1 0,31 5,55 7,4 0,14 15,51 68,0 0,31 5,57 24,5 

P3 
Ap 0,47 16,29 15,4 0,31 22,96 72,0 0,31 4,15 13,0 

Bw1 0,63 8,19 11,3 0,31 14,41 65,5 0,24 5,09 23,2 

P4 
Ap 0,09 0,42 0,5 0,31 23,71 87,7 0,12 3,18 11,7 

Bw1 0,47 4,32 3,0 0,31 34,83 83,0 0,31 5,92 14,0 

P5 
Ap 0,47 14,94 8,0 0,31 43,78 78,8 0,47 7,30 13,0 

Bw1 0,19 10,15 14,0 0,27 15,91 72,0 0,47 3,12 14,0 

LMA - Largura a meia altura (°2θ). 

 

 

Maiores teores dos minerais também foram observados nos horizontes superficiais, 

notadamente na Gt e Hm, enquanto que a Mgh apresentou teores mais elevados em horizontes 

subsuperficiais. Este comportamento pode estar associado ao maior teor de COS na 

superfície, pois estudos sugerem que diferentes tipos de óxidos de ferro apresentam um 

comportamento diferenciado na interação com a matéria orgânica (DALMOLIN, 2006).  

Os difratogramas da fração argila desferrificada (Figura 9) revelaram reflexos bem 

pronunciados em 0,715 nm, 0,448 nm e 0,357 nm, correspondentes ao argilomineral Ct e 

reflexos menores de Gb e Qt identificados a 0,485 nm e 0,334 nm, respectivamente 

(BRINDLEY e BROWN, 1980). Os teores de caulinita no solo diminuíram do topo para o 

sopé de deposição, apresentando no compartimento da paisagem caracterizado pelos perfis 4 e 

5, um predomínio da Ct mal cristalizada. Este comportamento provavelmente está sendo 

influenciado pela posição na paisagem que proporciona diferentes condições redox, 

oferecendo um melhor ambiente para a cristalização dos óxidos de ferro (SIQUEIRA et al., 

2015) no compartimento 4, onde o teor de ferro extraído com ataque sulfúrico chega a 164,1 g 

kg
-1

, e consequentemente, dificultando a cristalização da caulinita. 

As regressões da SM da fração argila com teor de Gt, Hm e Mgh, apresentaram R² de 

0,52; 0,36 e 0,38, respectivamente. Esses resultados indicam que a SM pode ser utilizada 

como técnica auxiliar para a identificação da composição mineralógica do solo. Estas 
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correlações provavelmente estão associadas ao teor de ferro total que varia de 74,5 até 164 g 

kg
-1

. Siqueira et al. (2010) encontraram correlações da SM com o teor de Hm de 82% em 

solos com teores de ferro total menores que 80 g kg 
-1

. 

 

 

 

Figura 9 - Difratogramas do pó de amostras desferrificadas, evidenciando a variação na 

posição dos reflexos da caulinita (Ct), gibbsita (Gb) e quartzo (Qt) nos horizontes Ap e Bw1 

dos cinco perfis.  
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Quanto à SM dos minerais, dentre os ferrimagnéticos, a magnetita é mais facilmente 

encontrada em frações mais grossas do solo, como areia e silte e a maghemita em frações 

mais finas como na argila. Fontes et al. (2000) enfatizam que o comportamento magnético é 

mais evidente em solos argilosos. De acordo com Singer et al. (1995), na fração areia a 

magnetita pode se estabilizar em hematita, que é antiferromagnética, enquanto que a 

magnetita presente na fração argila pode se estabilizar como maghemita. Desta maneira, são 

justificados os valores mais elevados da SM nas frações argila no perfil 1 (Figura 10), onde 

pode-se observar teores mais elevados de maghemita (Tabela 6). 

Os valores de SM da fração argila dos perfis dos solos estudados apresentaram 

decréscimo em profundidade ao longo dos perfis (Figura 10). Esse comportamento pode ser 

um indicativo dos fluxos de água diferenciados conforme a posição da paisagem, modificando 

atributos do solo que influenciam na SM. Outra explicação pode estar relacionada à idade dos 

solos na paisagem, a SM na posição do perfil 1 confirma que este compartimento é o mais 

antigo por apresentar valores homogêneos em profundidade, fato não observado no perfil 5. 

 

 

 

Figura 10 - Suscetibilidade magnética da fração argila, areia fina e terra fina seca ao ar 

(TFSA) por profundidade de cada perfil (P). 
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Pode-se observar que os perfis 2 e 5 apresentam os menores valores de SM na fração 

argila e TFSA, sendo isso relacionado a pior condição de drenagem desses perfis, causando o 

impedimento na formação de minerais ferrimagnéticos nos solos (SOUZA Jr et al., 2010) 

como maghemita e ferridrita ferrimagnética. A variação da SM entre os perfis na fração argila 

foi diretamente associada ao teor de ferro total (Tabela 5). Segundo resultados obtidos por 

Resende et al. (1988) e Matias (2010), a SM está relacionada diretamente com o teor de ferro 

total do solo. 

Na fração areia fina as variações da SM foram semelhantes à argila, porém com 

maiores valores relativos principalmente no perfil 3, localizado na meia encosta, com média 

declividade, o que favorece o transporte de minerais presentes na fração argila e maior 

deposição de minerais presentes na fração areia. De acordo com Fontes et al. (2000), valores 

mais elevados de SM na fração areia indicam a presença de minerais ferrimagnéticos, 

provavelmente magnetita. No perfil 2 e 4 a SM na fração areia apresentou os menores valores. 

Este comportamento pode estar associado a posição destes perfis na meia encosta da 

transeção, posição que favorece a perda de frações finas (argila e silte) e acúmulo de areia, o 

que pode estar relacionado a presença de quartzo (diamagnético) (DEARING, 1999). 

A análise sistemática com a utilização da técnica estatística do autocorrelograma 

(SMW) foi bastante sensível quanto à delimitação dos diferentes segmentos na transeção 

central. Na Figura 11 são apresentados os SMW dos valores da SM nas profundidades de 

0,00-0,05, 0,05-0,15, 0,15-0,30 e 0,30-0,60 m, onde se pode observar que os reflexos foram 

mais expressivos na profundidade de 0,30-0,60 m, onde se encontram os horizontes 

pedogenéticos mais estáveis do solo, porém alguns picos na profundidade mais superficial 

coincidiram com os picos da camada mais profunda. Resultados encontrados por Matias et al. 

(2014), utilizando a mesma técnica na análise da SM, verificaram picos mais pronunciados na 

camada de 0,30-0,80 m. 

A identificação dos limites dos compartimentos da paisagem foi possibilitada pela 

indicação dos picos da análise SMW que indicaram em todas as profundidades três picos, 

indicados a 280 m, 430 m e a 985 m do topo da paisagem, delimitando quatro compartimentos 

(Figura 11). Resultado expressivo também foi obtido por Siqueira (2013), que utilizou o 

SMW na identificação de diferentes compartimentos em Latossolos, em locais considerados 

homogêneos por apresentarem a mesma classe de solo. Campos et al. (2012) em seus estudos 

verificaram que solos com diferentes classes taxonômicas, podem apresentar características 

semelhantes, desde que se encontrem dentro de um mesmo compartimento da paisagem, 

contribuindo para aumentar os erros nas unidades de mapeamento. Na construção de 
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protocolos de mapeamento detalhado que utilizam modelos matemáticos, como o SMW, a 

geoestatística ou a análise de agrupamento, os mapeadores conseguem definir uma unidade de 

mapeamento com ―menor erro interno‖, pois dentro de um mesmo compartimento os fatores e 

processos de formação do solo são mais homogêneos em relação a outro compartimento. 

 

 

 

Figura 11 - Perfil de elevação da transeção central (a) e os resultados da análise ―Split Moving 

Windows‖ (SMW) e correlação entre os valores da Estatística t para suscetibilidade 
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magnética na camada de 0,00-0,05 m (b), 0,05-0,15 m (c), 0,15-0,30 m (d) e 0,30-0,60 m (e), 

ao longo da transeção com pontos espaçados em 50 m. Os picos acima do pontilhado (...) 

indicam significância e os tracejados (---) indicam os picos de maior expressão da 

suscetibilidade magnética. C - Compartimento da paisagem. 

De acordo com os compartimentos da paisagem indicados na análise SMW, foram 

selecionados os dados de cada compartimento para a realização da análise estatística 

descritiva (Tabela 7), na qual as médias foram submetidas ao teste de comparação, que não 

indicaram diferença significativa dos valores da SM entre os compartimentos 3 e 4. Esses 

resultados indicam que a estatística descritiva não é tão eficaz comparada à análise SMW para 

a separação de compartimentos em uma paisagem. Santos et al. (2011) confirmaram em seus 

estudos que a média e o coeficiente de variação obtidos da estatística descritiva, não são 

eficientes para a caracterização de compartimentos ao longo da paisagem. 

 

 

Tabela 7 - Estatística descritiva dos valores obtidos da leitura da suscetibilidade magnética 

nos quatro compartimentos. 

Profundidade 

(m) 
Comp. 

Média 

(x10
-7

) m
3
/kg 

Mín Máx Variância DP 
CV 

(%) 
Assimetria 

0,00-0,05 

C1 3072,33b 2404 3485 159303,90 399,12 12,99 -1,03 

C2 2372,66c 1989 2916 233952,30 483,68 20,38 1,32 

C3 4147,90a 3186 4646 230539,70 480,14 11,57 -0,94 

C4 4036,88a 3491 4285 74934,36 273,74 6,78 -1,11 

0,05-0,15 

C1 3106,33b 2442 3500 183803,50 428,72 13,80 -0,75 

C2 2393,00c 1938 2977 282361,00 531,37 22,20 1,02 

C3 4287,81a 3422 4765 174627,80 417,88 9,74 -1,14 

C4 4222,44a 3623 4597 106146,50 325,8 7,71 -0,74 

0,15-0,30 

C1 3164,00b 2464 3608 191918,00 438,08 13,84 -0,83 

C2 2365,66c 1934 2963 285294,30 534,12 22,57 1,26 

C3 4292,27a 3396 4719 166695,60 408,28 9,51 -1,35 

C4 4202,00a 3377 4589 133181,00 364,93 8,68 -1,67 

0,30-0,60 

C1 3180,83b 2472 3622 195065,00 441,66 13,88 -0,84 

C2 2390,66c 1974 3021 308292,30 555,24 23,22 1,47 

C3 4300,90a 3392 4731 173270,10 416,25 9,67 -1,26 

C4 4154,22a 3156 4585 198489,20 445,52 10,72 -1,64 

Comp.- compartimento da paisagem; DP - desvio padrão; CV - coeficiente de variação. Médias seguidas de 

mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
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O protocolo de compartimentalização da paisagem utilizando SMW da SM é 

considerado muito eficiente como um indicador pedoambiental, permitindo auxílio em 

mapeamentos de áreas de manejo específico, mapeamento digital de classes e propriedades do 

solo em nível detalhado e entendimento da variabilidade dos atributos do solo (CAMPOS et 

al., 2007; MATIAS, 2010; CORTEZ et al., 2011; BARRIOS et al., 2012; SIQUEIRA, 2013). 

No entanto, essa divisão de uma área deve levar em conta a escolha de atributos co-variativos 

do material de origem ou gênese do solo, como a SM e uso de análises estatísticas adequadas 

(SIQUEIRA et al., 2015). 

 

 

7.4 Conclusões 

 

 

Os limites matemáticos indicados pela análise SMW utilizando valores da SM, foram 

eficientes para a determinação de limites dos compartimentos da paisagem, em uma região 

geomorfológica originada de basalto. 
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Apêndice A - Descrição do Perfil do Solo 1. 
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A - DESCRIÇÃO GERAL (Perfil 1) 

 

 

DATA - 18/10/2013 

CLASSIFICAÇÃO SiBCS - Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Região do Celeiro, Santo 

Augusto, Rio Grande do Sul, 27˚46'56,9''S 53˚47'11,5''W 

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 

coletado em abertura de trincheira, em topo de elevação com aproximadamente 4% de 

declive, sob o cultivo de milho. 

ALTITUDE - 481 metros  

FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Formação Serra Geral 

MATERIAL ORIGINÁRIO - Basalto 

PEDREGOSIDADE E ROCHOSIDADE - Não visível. 

RELEVO LOCAL - suave ondulado 

RELEVO REGIONAL - suave ondulado a ondulado 

EROSÃO - laminar ligeira 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - campo subtropical 

USO ATUAL - cultivo do milho 

CLIMA: Cfa da classificação de Köppen, subtropical do ponto de vista térmico e temperado 

chuvoso. 

DESCRITO E COLETADO POR - Ricardo Dalmolin e Nelson Smola. 
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B - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA (Perfil 1) 

 

 

Ap 0 - 19 cm, bruno-avermelhado-escuro (5 YR 3/3, úmido), muito argilosa, pequenos a 

grandes, blocos subangulares; poroso; firme, plástico e pegajoso; transição gradual; 

muitas raízes.  

A1 19 - 35 cm, bruno-avermelhado-escuro (5 YR 3/4 úmido), muito argilosa, pequenos, 

blocos subangulares; poroso; firme, plástico e pegajoso; transição gradual; muitas 

raízes. 

AB 35 - 60 cm, bruno-avermelhado-escuro (5 YR 3/4 úmido), muito argilosa, pequenos, 

blocos subangulares; poroso; firme a friável, plástico e pegajoso; transição difusa; 

raízes comuns.  

BA 60 - 85 cm, bruno-avermelhado-escuro (5 YR 3/4 úmido), muito argilosa, pequenos, 

blocos subangulares; poroso; friável, plástico e pegajoso; transição difusa; raízes 

comuns. 

Bw1 85 - 136 cm, bruno-avermelhado-escuro (5 YR 3/4 úmido), muito argilosa, pequenos,  

blocos subangulares; poroso; friável, plástico e pegajoso; transição difusa; raízes 

raras. 

Bw2 136 - 170 cm+, bruno-avermelhado-escuro (5 YR 3/4 úmido), muito argilosa, 

pequenos,  blocos subangulares; poroso; friável, plástico e pegajoso; transição difusa; 

raízes raras. 
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C - ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS (Perfil 1) 

 

 

Horizonte Composição Granulométrica da Terra Fina 
Relação 

Silte/Argila 

Símbolo 

Prof. 
Areia 

(2-0.05 mm) 

Silte 

(0.05-0.002 mm) 

Argila 

(<0.002 mm) 

cm ------------------- g kg
-1 

-------------------  

Ap 0 - 19 56 278 666 0,4 

A1 19 - 35 43 281 676 0,4 

AB 35 - 60 27 249 724 0,3 

BA 60 - 85 25 205 769 0,3 

Bw1 85 - 136 21 175 804 0,2 

Bw2 136 - 170 21 176 803 0,2 

Horiz. 

pH (1:2,5) Complexo Sortivo 

V 
100.Al3+ 

Al3+ + S 

COS 

 
Fed Feo Fes 

Água KCl 

Ca2+ Mg2+ K+ 
Valor 

S 
H+Al3+ Al3+ 

CTC 
PH 7.0 

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

Ap 5,1 4,8 6,3 2,9 0,7 9,9 7,0 0,1 17,1 58,4 0,7 23,6 35,5 6,7 83,8 

A1 4,4 4,2 3,4 1,6 0,1 5,2 6,0 0,4 11,2 46,3 7,3 15,8 58,8 7,9 77,7 

AB 4,5 4,2 2,2 1,3 0,1 3,7 5,7 0,5 9,5 39,4 12,2 11,6 67,7 6,6 94,1 

BA 5,1 4,6 2,1 1,4 0,1 3,7 4,4 0,3 8,2 45,8 8,3 8,6 43,2 8,1 74,5 

Bw1 5,0 4,5 1,2 1,1 0,1 2,4 4,1 0,1 6,6 36,7 5,4 6,1 71,9 8,3 77,6 

Bw2 5,1 4,2 0,7 0,6 0,1 1,5 4,4 0,3 5,9 25,3 15,2 5,1 46,7 6,4 103,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

Apêndice B - Descrição do Perfil do Solo 2. 
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A - DESCRIÇÃO GERAL (Perfil 2) 

 

DATA - 18/10/2013 

CLASSIFICAÇÃO SiBCS - Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Região do Celeiro, Santo 

Augusto, Rio Grande do Sul, 27˚46'54,6''S 53˚47'12,9''W 

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 

coletado em abertura de trincheira, em topo de elevação, sob o cultivo de milho. 

ALTITUDE - 476 metros. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Formação Serra Geral 

MATERIAL ORIGINÁRIO - Basalto 

PEDREGOSIDADE E ROCHOSIDADE - Não visível. 

RELEVO LOCAL - suave ondulado 

RELEVO REGIONAL - suave ondulado a ondulado 

EROSÃO - laminar ligeira 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - campo subtropical 

USO ATUAL - cultivo do milho 

CLIMA - Cfa da classificação de Köppen, subtropical do ponto de vista térmico e temperado 

chuvoso. 

DESCRITO E COLETADO POR - Ricardo Dalmolin e Nelson Smola 
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B - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA (Perfil 2) 

 

 

Ap 0 - 30 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, úmido), argilosa, pequenos, granular; 

muitos poros; friável a firme, plástico e pegajoso; transição gradual; muitas raízes. 

BA 30 - 60 cm, bruno avermelhado (5 YR 4/4, úmido), muito argilosa, pequenos, blocos; 

poros comuns;  firme, plástico e pegajoso; transição difusa; raízes comuns. 

Bw 60 - 90 cm, bruno avermelhado (5 YR 4/4, úmido), muito argilosa, pequenos, blocos; 

poros comuns; firme, plástico e pegajoso; transição difusa; raízes poucas. 

 

 

C - ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS (Perfil 2) 

 

 

Horizonte Composição Granulométrica da Terra Fina 
Relação 

Silte/Argila 

Símbolo 

Prof. 
Areia 

(2-0.05 mm) 

Silte 

(0.05-0.002 mm) 

Argila 

(<0.002 mm) 

cm ------------------- g kg
-1 

-------------------  

Ap 0 - 30 143 256 601 0,43 

BA 30 - 60 98 244 658 0,37 

Bw 60 - 90 112 186 702 0,26 

Horiz. 

pH (1:2,5) Complexo Sortivo 

V 
100.Al3+ 

Al3+ + S 

COS 

 
Fed Feo Fes 

Água KCl 

Ca2+ Mg2+ K+ 
Valor 

S 
H+Al3+ Al3+ 

CTC 
PH 7.0 

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

Ap 5,4 4,9 5,9 2,9 0,9 9,8 5,2 0,1 15,0 65,2 0,7 21,4 59,8 6,0 158,6 

BA 4,7 4,3 2,2 1,7 0,1 4,0 6,0 0,3 10,0 40,0 6,2 11,9 70,5 7,0 141,7 

Bw 4,4 4,3 0,4 0,3 0,1 0,7 4,9 0,5 5,7 12,8 42,2 7,2 52,7 8,6 142,2 
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Apêndice C - Descrição do Perfil do Solo 3. 
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A - DESCRIÇÃO GERAL (Perfil 3) 

 

 

DATA - 18/10/2013 

CLASSIFICAÇÃO SiBCS - Nitossolo Vermelho Eutrófico latossólico. 

LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Região do Celeiro, Santo 

Augusto, Rio Grande do Sul, 27˚46'36,7''S 53˚47'16,1''W 

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 

coletado em abertura de trincheira, em terço superior da coxilha com aproximadamente 4% de 

declive, sob o cultivo de milho. 

ALTITUDE - 470 metros. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Formação Serra Geral 

MATERIAL ORIGINÁRIO - Basalto 

PEDREGOSIDADE E ROCHOSIDADE - Não visível 

RELEVO LOCAL - suave ondulado 

RELEVO REGIONAL - suave ondulado a ondulado 

EROSÃO - laminar ligeira 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - campo subtropical 

USO ATUAL - cultivo do milho  

CLIMA - Cfa da classificação de Köppen, subtropical do ponto de vista térmico e temperado 

chuvoso 

DESCRITO E COLETADO POR - Ricardo Dalmolin e Nelson Smola 
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B - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA (Perfil 3) 

 

 

Ap 0 - 12 cm, bruno avermelhado escuro (2,5 YR 3/3. úmido), muito argilosa, fraca a 

moderada, pequena, granular, friável, plástico e pegajoso; transição gradual; raízes 

abundantes. 

B 12 - 47 cm, bruno avermelhado escuro (2,5 YR 3/4, úmido), muito argilosa; média a 

moderada, pequenos, blocos; firme, plástico e pegajoso; transição gradual; raízes 

abundantes. 

Bw1 47 - 82 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 4/4. úmido), muito argilosa; fraca a 

moderada, pequenos, blocos; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 

transição difusa, raízes comuns. 

Bw2 82 - 125 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 4/5, úmido), muito argilosa; fraca, 

pequenos, blocos; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 

difusa, raízes poucas. 

Bw3 125 - 170 cm+, bruno avermelhado escuro (2,5 YR 4/5, úmido), muito argilosa; fraca, 

pequenos, blocos; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 

difusa, raízes raras.  
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C - ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS (Perfil 3) 

 

 

Horizonte Composição Granulométrica da Terra Fina 
Relação 

Silte/Argila 

Símbolo 

Prof. 
Areia 

(2-0.05 mm) 

Silte 

(0.05-0.002 mm) 

Argila 

(<0.002 mm) 

cm ------------------- g kg
-1 

-------------------  

Ap 0 - 12 73 254 673 0,3 

B 12 - 47 48 190 763 0,2 

Bw1 47 - 82 46 155 799 0,2 

Bw2 82 - 125 39 124 837 0,1 

Bw3 125-170+ 40 143 817 0,2 

Horiz. 

pH (1:2,5) Complexo Sortivo 

V 
100.Al3+ 

Al3+ + S 

COS 

 
Fed Feo Fes 

Água KCl 

Ca2+ Mg2+ K+ 
Valor 

S 
H+Al3+ Al3+ 

CTC 
PH 7.0 

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

Ap 4,9 4,6 6,8 2,5 1,0 10,3 6,5 0,3 16,8 61,2 3,1 20,7 38,0 6,2 127,7 

B 5,8 5,1 5,2 2,4 0,1 7,8 3,1 0,6 10,9 71,6 7,9 10,3 65,9 6,5 115,9 

Bw1 5,1 4,7 2,3 2,1 0,2 4,6 3,1 0,1 7,7 59,7 1,5 8,1 75,2 7,5 121,9 

Bw2 4,6 4,2 1,0 0,7 0,1 1,8 4,4 0,5 6,2 29,3 22, 6,5 74,4 7,2 107,7 

Bw3 5,0 4,1 0,4 0,3 0,1 0,8 4,4 0,4 5,2 15,3 33,8 3,6 46,7 7,6 111,3 
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Apêndice D - Descrição do Perfil do Solo 4. 
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A - DESCRIÇÃO GERAL (Perfil 4) 

 

 

DATA - 18/10/2013 

CLASSIFICAÇÃO SiBCS -  Latossolo Vermelho Distrófico típico. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Região do Celeiro, Santo 

Augusto, Rio Grande do Sul, 27˚46'24,8''S  53˚47'16,6''W 

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 

coletado em abertura de trincheira, sob o cultivo de milho 

ALTITUDE - 456 metros. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Formação Serra Geral 

MATERIAL ORIGINÁRIO - Basalto 

PEDREGOSIDADE E ROCHOSIDADE - Não visível. 

RELEVO LOCAL - suave ondulado 

RELEVO REGIONAL - suave ondulado a ondulado 

EROSÃO - laminar ligeira  

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - campo subtropical 

USO ATUAL - cultivo de milho  

CLIMA - Cfa da classificação de Köppen, subtropical do ponto de vista térmico e temperado 

chuvoso. 

DESCRITO E COLETADO POR - Ricardo Dalmolin e Nelson Smola 
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B - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA (Perfil 4) 

 

 

Ap 0 - 23 cm, bruno avermelhado escuro (2,5 YR 3/4. úmido); muito argilosa, médios, 

blocos subangulares; poroso; solto, plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e 

gradual; raízes abundantes. 

A1 23 - 42 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/6. úmido); muito argilosa; fraca, 

pequenos a médios, blocos subangulares; poroso; muito friável, ligeiramente plástico 

e ligeiramente pegajoso; transição grndua1 e plana: raízes abundantes. 

BA 42 - 64 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/6. úmido); muito argilosa; fraca, 

pequenos a médios, blocos subangulares, poroso; muito friável, ligeiramente plástico 

e ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana, raízes abundantes. 

Bw1 64 - 110 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 4/5. úmido); muito argilosa: fraca. 

pequenos a médios; fraca e pouca: poroso; friável, plástico e pegajoso; transição 

gradual e plana, raízes comuns. 

Bw2 110 - 170 cm+, bruno avermelhado escuro (2,5 YR 4/5. úmido); muito argilosa; fraca, 

pequenos a médios, blocos subangulares; poroso; friável, plástico e pegajoso; 

transição gradual e plana, raízes poucas. 
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C - ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS (Perfil 4) 

 

 

Horizonte Composição Granulométrica da Terra Fina 
Relação 

Silte/Argila 

Símbolo 

Prof. 
Areia 

(2-0.05 mm) 

Silte 

(0.05-0.002 mm) 

Argila 

(<0.002 mm) 

cm ------------------- g kg
-1 

-------------------  

Ap 0 - 23 54 279 667 0,4 

A1 23 - 42 31 231 737 0,3 

BA 42 - 64 32 177 791 0,2 

Bw1 64 - 110 27 167 806 0,2 

Bw2 110 - 170+ 26 186 788 0,2 

Horiz. 

pH (1:2,5) Complexo Sortivo 

V 
100.Al3+ 

Al3+ + S 

COS 

 
Fed Feo Fes 

Água KCl 

Ca2+ Mg2+ K+ 
Valor 

S 
H+Al3+ Al3+ 

CTC 
PH 7.0 

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

Ap 4,6 4,2 6,2 2,5 0,6 9,4 7,8 0,4 17,3 54,6 4,1 23,3 60,8 5,3 117,8 

A1 4,8 4,3 3,2 1,2 0,1 4,6 6,0 0,6 10,6 43,6 11,5 12,8 71,3 4,5 113,9 

BA 4,7 4,2 2,6 1,2 0,1 4,0 4,9 0,6 9,0 45,0 13,0 10,7 75,8 4,9 110,7 

Bw1 5,2 4,2 2,0 1,1 0,0 3,2 6,5 0,3 9,7 33,0 9,5 7,7 77,8 6,3 103,4 

Bw2 5,1 4,1 0,7 0,3 0,0 1,2 4,1 0,7 5,3 22,3 38,1 4,5 65,9 6,9 96,4 
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Apêndice E - Descrição do Perfil do Solo 5. 
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A - DESCRIÇÃO GERAL (Perfil 5) 

 

 

DATA - 18/10/2013 

CLASSIFICAÇÃO SiBCS - Latossolo Vermelho Eutrófico típico. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS - Região do Celeiro, Santo 

Augusto, Rio Grande do Sul, 27˚46'17,4''S 53˚47'18,2''W 

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 

coletado em abertura de trincheira, sob o cultivo do milho. 

ALTITUDE - 440 metros. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Formação Serra Geral 

MATERIAL ORIGINÁRIO - Basalto 

PEDREGOSIDADE E ROCHOSIDADE - Não visível. 

RELEVO LOCAL - suave ondulado 

RELEVO REGIONAL - suave ondulado a ondulado 

EROSÃO - laminar ligeira 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - campo subtropical 

USO ATUAL: cultivo do milho  

CLIMA: Cfa da classificação de Köppen, subtropical do ponto de vista térmico e temperado 

chuvoso. 

DESCRITO E COLETADO POR: Ricardo Dalmolin e Nelson Smola 
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B - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA (Perfil 5) 

 

 

Ap 0 - 24 cm, bruno avermelhado escuro (2,5 YR 3/3. úmido); argilosa, pequenos a 

médios, blocos subangulares; poroso; solto, plástico e ligeiramente pegajoso; 

transição plana e gradual; raízes abundantes. 

A1 24 - 38 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4. úmido); muito argilosa; pequenos 

a médios, blocos subangulares; poroso; muito friável, ligeiramente plástico e 

ligeiramente pegajoso; transição grndua1 e plana: raízes abundantes. 

AB 38 - 63 cm: bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/6. úmido); muito argilosa; pequenos 

a médios, blocos subangulares, poroso; muito friável, ligeiramente plástico e 

ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana, raízes abundantes. 

Bw1 63 - 96 cm: bruno avermelhado (2.5 YR 4/4. úmido); muito argilosa: fraca. pequenos 

a médios; fraca e pouca: poroso; friável, plástico e pegajoso; transição gradual e 

plana, raízes comuns. 

Bw2 96 - 134 cm, bruno avermelhado escuro (2,5 YR 4/5. úmido): muito argilosa; 

pequenos a médios, blocos subangulares; cerosidade fraca e comum; poroso; friável, 

plástico e pegajoso; transição gradual e plana, raízes poucas. 

Bw3 134 - 170 cm, bruno avermelhado escuro (2,5 YR 4/5. úmido): muito argilosa; 

pequenos a médios, blocos subangulares; cerosidade fraca e comum; poroso; friável, 

plástico e pegajoso; transição gradual e plana, raízes poucas. 
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C - ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS (Perfil 5) 

 

 

Horizonte Composição Granulométrica da Terra Fina 
Relação 

Silte/Argila 

Símbolo 
Prof. 

Areia 

(2-0.05 mm) 

Silte 

(0.05-0.002 mm) 

Argila 

(<0.002 mm) 

cm ------------------- g kg
-1 

-------------------  

Ap 0 - 24 119 341 540 0,6 

A1 24 - 38 77 312 611 0,5 

AB 38 - 63 93 247 660 0,4 

Bw1 63 - 96 60 172 768 0,2 

Bw2 96 - 134 52 189 758 0,2 

Bw3 134 -170+ 60 170 770 0,2 

Horiz. 

pH (1:2,5) Complexo Sortivo 

V 
100.Al3+ 

Al3+ + S 

COS 

 
Fed Feo Fes 

Água KCl 

Ca2+ Mg2+ K+ 
Valor 

S 
H+Al3+ Al3+ 

CTC 
PH 7.0 

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

Ap 6,0 5,3 9,5 3,8 0,3 13,7 3,6 0,2 17,3 79,0 1,9 16,8 39,2 6,4 164,0 

A1 5,9 5,2 6,1 3,0 0,1 9,2 4,7 0,1 13,9 66,3 0,7 14,5 38,2 7,0 150,3 

AB 5,6 5,0 4,2 2,5 0,1 6,9 3,9 0,1 10,8 64,2 1,9 11,5 67,5 7,1 138,1 

Bw1 4,7 4,4 4,0 1,9 0,1 6,1 4,4 0,2 10,5 57,9 3,1 11,8 44,7 5,7 124,3 

Bw2 4,5 4,2 3,3 1,5 0,2 5,1 4,9 0,2 10,0 50,5 3,7 10,9 66,6 4,8 120,5 

Bw3 4,5 4,1 2,5 1,2 0,2 4,0 5,5 0,2 9,51 42,2 4,7 10,7 69,6 5,7 116.6 

 

 


