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As relações entre os solos e as formas da paisagem têm sido, por longo 

tempo, a base do mapeamento de solos. Estudos das relações entre geologia, 

geomorfologia e pedologia podem auxiliar o entendimento da distribuição geográfica 

dos solos em uma dada paisagem, assim como avaliações das composições 

mineralógica e geoquímica dos perfis de alteração podem colaborar no 

entendimento dos processos de pedogênese O Estudo das características e 

relações envolvendo a geologia, geomorfologia e solos no Distrito Federal (DF) vêm 

sendo desenvolvidos ao longo dos anos. Técnicas têm sido adotadas para um 

melhor entendimento, tais como: difratometria de raio-x na analise mineralógica, 

Espectroscopia Atômica Com Plasma de Acoplamento Indutivo (ICP-AES) para 

caracterização geoquímica, análises físicas e químicas do solo. Atualmente, nos 

mapeamentos detalhados combinações de métodos de análises têm sido 

empregadas para auxiliar na classificação dos solos, aliadas às técnicas 

computacionais que utilizam a geotecnologia. Este trabalho objetivou uma avaliação 

dos solos nas Chapadas Elevadas do Distrito Federal e as relações entre geologia, 

geomorfologia e solos, a fim de gerar um modelo da distribuição pedológica neste 

fragmento da paisagem do DF. 

 

3DODYUDV�&KDYHV: gênese dos solos, ICP-AES, pedoformas e SIG. 
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The relationships between soils and landscape forms have been, the base of the soil 

mapping for a long time. Studies of the relations between geology, geomorphology 

and pedology can assist the understanding of the soils distribution in a particular 

landscape, as well as evaluations of the mineralogical and geochemichal 

compositions of the alteration profiles can collaborate in the understanding of the 

processes of soil genesis. The study of the characteristics and relations involving 

geology, geomorphology and soil in the Distrito Federal are being developed 

throughout the years. Techniques have been adopted for a better understanding, 

such as X-Ray Diffractometry in mineralogical analyzes and Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Spectrometer (ICP-AES) for characterization 

geochemical, allied the physical and chemical analyses of the soil. Currently, in the 

activities of detailed mappings combinations of methods of analyses have been used 

to assist in the classification of the soil class, ally the computational techniques using 

geoprocessing tools. This work objectified an evaluation of soil in the Highplateau of 

Distrito Federal, and the relations between geology, geomorphology and soil, in order 

to generate a model of the soil distribution in this part of the landscape of the DF.  

.H\ZRUGV: soil genesis, ICP-AES, pedoforms, GIS. 
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O estudo do diagnóstico ambiental é extremamente complexo, uma vez que 

envolve a correlação de todos os recursos naturais que interagem entre si. Com isto 

é necessário a separação dos diferentes segmentos em porções individualizadas, 

sendo o solo considerado uma ferramenta importante neste contexto. 

O solo é o produto da interação entre seus fatores de formação, 

representados por material de origem, clima, relevo, tempo e organismos, sendo 

estes fatores considerados como variáveis interdependentes. Assim, estudos 

detalhados são necessários para a melhor compreensão de sua influência no meio 

ambiente, e sua utilização como um indicador das propriedades e limitações dos 

ecossistemas. O solo é um importante estratificador de ambientes, pois, influencia 

diretamente na organização dos ecossistemas devido às suas interações com o 

substrato rochoso, água, clima e principalmente com a vegetação (Resende et al. 

2005). 

São muitos os fatores que auxiliam na classificação do solo. A topografia e a 

posição da paisagem são relevantes uma vez que geram variadas influências nas 

propriedades dos solos, mesmo quando esses são fortemente intemperizados e 

possuem um grau elevado de homogeneidade (Curi e Franzmeier, 1984). 

No Distrito Federal foram desenvolvidos estudos abordando a gênese e a 

morfologia dos solos, entretanto, de uma forma pontual e fragmentada. A melhor 

fonte de informações e levantamento de reconhecimento de solos foi o realizado 

pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa,1978) com o 

respectivo mapa pedológico na escala 1:100.000. Esta escala de levantamento 

pedológico não evidência feições localizadas, necessitando, então, de 

mapeamentos mais detalhados de solos do Distrito Federal em áreas maiores, para 

auxiliar a demanda crescente de diversos estudos, particularmente no planejamento 

de ocupação sustentável das terras, tanto por atividades agropecuárias quanto 

urbanas. 

Entre os solos que ocorrem no Distrito Federal (DF), destacam-se os 

Latossolos Vermelhos e os Latossolos Vermelho-Amarelos, sendo que os últimos 

apresentam predomínio da goethita em relação à hematita. O predomínio da 

goethita nos Latossolos Vermelho-Amarelo pode ser devido a maior estabilidade 

deste mineral em condições de drenagem interna deficiente ao longo dos perfis 
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destes solos, decorrente da presença de camadas constituídas por petroplintita 

(Lacerda et al. 2006).  

Atualmente, a utilização de geoprocessamento tem se destacado como um 

novo método de mapeamento em relação ao método tradicional. Ele tem a 

capacidade de interação e visualização de diversas camadas que podem ser 

sobrepostas umas sobre as outras, tais como: geologia, geomorfologia, solo, relevo, 

e outras. 

A geotecnologia pode ser definida como a arte e a técnica de estudar a 

superfície da terra e adaptar as informações geradas às necessidades dos meios 

físico, químico e biológico (Silva, 2003). Os Sistemas de Informações Geográficas 

(SIGs), a geoestatística e o sensoriamento remoto fazem parte da geotecnologia, 

também denominada geoprocessamento. 

O SIG é uma ferramenta que auxilia na elaboração de um conjunto de 

metodologias que possibilitam tratamentos de informações geográficas de maneira 

rápida e com menor custo, quando comparado às metodologias tradicionais de 

mapeamento de recursos naturais.  

Para entender a distribuição desses solos na paisagem do DF a fim de 

auxiliar nas atividades de mapeamentos detalhados com o auxilio da geotecnologia, 

é preciso, primeiramente, entender os mecanismos de evolução pedogenética 

destes solos na região e suas relações com os demais recursos naturais. 

As� relações entre os solos e as formas da paisagem têm sido, por longo 

tempo, a base do mapeamento de solos. Os SIGs mostram-se eficientes na 

organização da superfície terrestre apresentando potencial para melhorar a predição 

de ocorrência dos tipos de solos, visto que, a posição na paisagem influencia os 

processos de formação e os atributos pedológicos (Ippoliti et al. 2005)

A abordagem tridimensional das paisagens com os Modelos Digitais dos 

Terrenos (MDTs) tem propiciado a interpretação das relações entre a evolução 

pedogenética e a evolução do relevo (Campos et al. 2006). 

Estudos das relações entre geologia, geomorfologia e solos podem auxiliar o 

entendimento da distribuição pedológica em uma dada paisagem, assim como 

avaliações das composições mineralógica e geoquímica dos perfis de alteração 

podem colaborar no entendimento dos processos de pedogênese. Portanto, este 

trabalho objetivou a caracterização dos solos nas Chapadas Elevadas do Distrito 

Federal (DF), e as relações entre geologia, geomorfologia e solos, a fim de gerar um 
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modelo da distribuição pedológica neste fragmento da paisagem do DF em escala 

1:25.000. 
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A geologia condiciona a evolução geomorfológica de uma região, assim como 

a formação e o tipo de solos, a natureza e intensidade dos processos erosivos, a 

distribuição das águas subterrâneas e o controle das disponibilidades das águas 

superficiais, entre outros (Freita-Silva e Campos, 1998).  

O Distrito Federal (DF) está inserido na porção leste da Província Tocantins, 

mais precisamente na porção central da Faixa de Dobramentos e Cavalgamentos 

Brasília, na sua transição das porções internas (de maior grau metamórfico) 

(Campos, 2004). Sua evolução lito-estrutural ocorreu em cinco fases de deformação 

hierarquizadas dentro de um único evento deformacional relacionado ao Ciclo 

Orogenético Brasiliano (final do Neoproterozóico, há aproximadamente 570Ma.). Tal 

ciclo, caracterizado por tectônica compressiva (W-E) em direção ao Cráton do São 

Francisco, apresenta as quatro primeiras fases com deformações tipo dobramentos 

e fraturamentos (caráter dúctil-rúptil) e foram responsáveis pela formação de domos 

(domo de Brasília, domo do Pipiripau e domo de Sobradinho) e bacias estruturais. A 

última fase foi responsável pelo desenvolvimento de estruturas de fraturamentos 

(rúptil) incluindo falhas e fraturas (Freitas-Silva e Campos, 1998). 

 O processo evolutivo lito-estrutural ocasionou uma inversão na estratigrafia 

(falhas de empurrão), posicionando unidades litoestratigraficas mais antigas sobre 

unidades mais novas, onde o Grupo Paranoá está sobre o Grupo Bambuí, o Grupo 

Canastra sobre os Grupos Paranoá e Bambuí e o Grupo Araxá sobre o Grupo 

Paranoá (figura 1). 

A geologia do Distrito Federal (DF) foi recentemente revista e atualizada a 

partir da confecção de um novo mapa geológico em escala 1:100.000, sem as 

coberturas de solos, desenvolvido por Freitas-Silva e Campos (1998). Quatro 

conjuntos litológicos distintos compõem o contexto geológico regional do DF, nos 

quais incluem os grupos Paranoá, Canastra, Araxá e Bambuí e suas respectivas 

coberturas de solos residuais ou coluvionares. Os grupos Paranoá e Canastra 

apresentam idade Meso/Neoproterozóico (1.300 a 1.100 milhões de anos) e os 

grupos Araxá e Bambuí, idade Neoproterozóica a (950 a 750 milhões de anos) (figura 
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2).  

 

)LJXUD���±�/LWRHVWUDWLJUDILD�GR�'LVWULWR�)HGHUDO��)UHLWDV�6LOYD�H�&DPSRV��������
�

)LJXUD���±�0DSD�*HROyJLFR�GR�'LVWULWR�)HGHUDO��)UHLWDV�6LOYD�H�&DPSRV���������

6���0HWDVVLOWLWRV�H�PHWDUULWPLWR�FRP�LQWHUFDODo}HV�
FDUERQiWLFDV�

5��±�0HWDUULWPLWRV�$UJLORVRV�

33&� ±� 0HWDVVLOWLWRV� H� PHWDUJLOLWRV� FRP� OHQWHV� GH�
PHWDFDOFiULRV�H�FDQDLV�GH�TXDUWL]LWLFRV��

4��±�4XDUW]LWRV�ILQRV�D�PpGLRV�

5��±�0HWDUULWPLWRV�$UHQRVRV�

$���$UGyVLDV�

&ORULWD� [LVWRV�� PXVFRYLWD�TXDUW]R� [LVWRV�� ELRWLWD�
PXVFRYLWD� [LVWRV� H� UDUDPHQWH� JUDQDGLIpURV��
2FDVLRQDLV�OHQWHV�H�LQWHUFDODo}HV�GH�TXDUW]LWRV�ILQRV�H�
PLFiFHRV��

&RQMXQWR� HVVHQFLDOPHQWH� SHOtWLFR� FRPSRVWR� SRU�
PHWDUJLOLWRV��PHWDIROKHOKRV��PHWDVVLOWLWRV�DUJLORVRV�H�UDURV�
EDQFRV�GH�DUFyVHRV�HVYHUGHDGRV�TXDQWR�IUHVFRV��8QLGDGH�
FRUUHODFLRQiYHO�FRP�R�WRSR�GD�)RUPDomR�6HUUD�GD�6DXGDGH�
H�FRP�EDVH�GD�)RUPDomR�7UrV�0DULDV��

&RQMXQWR�UHSUHVHQWDGR�SRU�VHULFLWD�ILOLWRV��FORULWD�ILOLWRV��
FDOFLILOLWRV��TXDUW]R�VHULFLWD�ILOLWRV�FRP�OHQWHV�H�QtYHLV�GH�
TXDUW]LWRV�� PHWDUULWPLWRV� H� UDUDV� OHQWHV� GH� PiUPRUHV�
ILQRV� SUy[LPR� D� EDVH� GH� VHT�rQFLD�� 8QLGDGH�
FRUUHODFLRQiYHO� FRP� DV� )RUPDo}HV� 6HUUD� GR� /DQGLP� H�
3DUDFDWX��



5

*UXSR�3DUDQRi�
� Faria (1995) caracterizou a coluna estratigráfica do Grupo Paranoá na área 

de São João D´Aliança e Alto Paraíso de Goiás, tendo discriminado onze unidades 

identificadas por letras-código. É constituído por uma seqüência psamo-pelito-

carbonatada distribuída por toda a porção externa da Faixa Brasília.�
O Grupo Paranoá ocupa cerca de 65% da área total do Distrito Federal, 

sendo possível caracterizar sete unidades litoestratigráficas correlacionáveis, da 

base para o topo, com as seqüências deposicionais: 4�� (quartzitos médios com 

canais conglomeráticos no topo da seqüência),� 6� (metassiltitos maciços e 

metarritmitos arenosos em direção ao topo da seqüência, com intercalação 

carbonática),� $� (ardósias de coloração cinza esverdeada, passando a tons roxos 

quando alteradas, homogêneas, dobradas),� 5�� (metarritmitos arenosos 

caracterizados por intercalações irregulares de quartzitos finos, brancos e laminados 

com camadas de metassiltitos, metalamitos e metassiltitos argilosos com cores cinza 

escuro), 4��(quartzito médio, representados por quartzitos finos a médios, por vezes 

de textura grossa, de cor cinza escuro, quando inalterados, passando a branco ou 

cinza claro, quando alterados, bem selecionados),�5� (metarritmitos argilosos) e 3&�
(Unidade psamo pelito carbonatada, com lentes carbonáticas) (Freitas-Silva e 

Campos, 1998). 

*UXSR�&DQDVWUD�
� O Grupo Canastra ocupa cerca de 15% da área total do DF, sendo 

distribuído pelos vales dos rios São Bartolomeu (na porção central do DF) e 

Maranhão (na porção Centro-Norte do DF). O Grupo é composto pelas formações 

Serra do Landim, Paracatu e Serra dos Pilões (Freitas-Silva e Dardenne, 1994). As 

formações presentes na área do Distrito Federal são correlacionáveis às formações 

Serra do Landim e Paracatu da estratigrafia regional do Grupo Canastra. São 

constituídos essencialmente por filitos variados, os quais incluem clorita filitos, 

quartzo-fengita filitos e clorita-carbonato filitos. Além dos filitos, ocorrem 

subordinadamente, na forma de lentes decamétricas, mármores finos cinza-claros e 

quartzitos finos silicificados e cataclasados. 

*UXSR�$UD[i�
O Grupo Araxá está limitado ao Setor Sudoeste do Distrito Federal, ocupando 

apenas 5% da área total do seu território. É composto por xistos variados com 

ampla predominância de moscovita xistos e ocorrências restritas de clorita xistos, 
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quartzo-moscovita xistos, granada xistos e lentes de quartzitos micáceos. 

*UXSR�%DPEXt�
O Grupo Bambuí se distribui por cerca de 15% da área total do DF, sendo 

observado na porção Leste, ao longo do Vale do Rio Preto, representado pelas  

Formações Serra da Saudade e Três Marias, compostos por metassiltitos 

laminados, metassiltitos argilosos e bancos de arcóseos, com cor de alteração 

rosada/avermelhada e com cor de rocha inalterada em vários tons de verde 

(Dardenne, 1978) 

�
,,�����(YROXomR�GRV�&RQKHFLPHQWRV�*HRPRUIROyJLFRV�GR�'LVWULWR�)HGHUDO�
� A geomorfologia é a ciência que estuda a gênese e a evolução das formas de 

relevo sobre a superfície da terra (Christofoletti, 1980). 

 O Distrito Federal situa-se no planalto central e segundo Novaes Pinto (1994) 

apresenta 3 Superfícies Geomorfológicas. A primeira corresponde ao antigo 

peneplano elaborado pelo ciclo de erosão “Sul-Americana” (Braun, 1971), cujos 

remanescentes constituem as chapadas atuais. Suas bordas são recobertas em 

quase toda extensão por espessa camada de canga laterítica (Motta et al. 2002). A 

Segunda Superfície se estende na forma de plano inclinado a partir das bordas da 

primeira em direção aos principais cursos d’água, correspondendo ao pediplano 

pleistocênico (Braun, 1971), originado pela dissecação da primeira Superfície pelo 

ciclo de erosão “Velhas” (Motta et al. 2002). A Terceira Superfície, caracterizada por 

topografia mais acidentada com relevos ondulado e forte ondulado, corresponde às 

áreas de dissecação mais recente (Motta et al. 2002).   

A compartimentação geomorfológica do território do DF possui importante 

acervo bibliográfico, com destaque para estudos de Penteado (1976), CODEPLAN 

(Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central) (1984), Novaes Pinto (1987, 

1994) e Martins e Baptista (1998). 

Penteado (1976) estabeleceu uma Compartimentação Geomorfológica 

associando as concreções ferruginosas presentes nas superfícies. A Primeira 

Superfície formada no terciário, com cotas entre 1.050 a 1.300m (Chapada da 

Contagem) desenvolveu-se sobre um material mais arenoso, apresentando 

concreções ferruginosas de dois tipos: lateritos concrecionários e maciços e 

lateritos pedogenéticos. A Segunda Superfície, chamada pediplano de Brasília, 

situada entre 950 a 1.050m, foi formada no Eoceno–Oligoceno e apresenta 
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concreções semelhantes às da primeira porém os lateritos pedogenéticos dispõem-

se sobre um material mais argiloso. A Terceira Superfície, localizada em cotas mais 

baixas, entre 870 a 950m, representa áreas mais dissecadas e que estão sofrendo 

processos erosivos atuais, onde não foram encontradas concreções ferruginosas. 

A CODEPLAN (1984), após os estudos geomorfológicos realizados no Distrito 

Federal, gerou um mapa geomorfologico do D.F. na escala 1:100.000. A 

hipsometria e os ciclos de erosão foram os parâmetros para gerar este mapa e sua 

compartimentação foi estabelecida da seguinte forma: 1) Primeira Superfície, com 

cotas entre 1.200 e 1.400m, constituída por Chapadas, Chapadões que foram 

gerados por processos erosivos ocorridos no Cretáceo Médio; 2) Segunda 

Superfície, com cotas variando de 950 a 1.200m, denominada Pediplano de 

Brasília, surgiu da mesma forma que a primeira Superfície, só que no Cretáceo 

Superior; e 3) Terceira Superfície, mais baixa, entre as cotas 800 a 950m, 

denominada de Depressão Interplanáltica e Planalto Dissecado do Alto Maranhão, 

originadas pela alternância do clima úmido e seco decorrente dos sucessivos 

processos erosivos. 

Já Novaes Pinto (1987, 1994) reconheceu três macrounidades (domínios 

geomorfológicos) no Distrito Federal que englobam 13 unidades. As 

macrounidades foram denominadas de A = Região de Chapadas; B = Área de 

Dissecação Intermediária; e C = Região Dissecada de Vale. 

5HJLmR�GH�&KDSDGD - A macrounidade Região de Chapada ocupa cerca de 34% 

da área do Distrito Federal, sendo caracterizada por uma topografia plana a plana 

ondulada, acima da cota 1.000m. As coberturas são formadas, principalmente, por 

couraças vesiculares/pisolíticas e latossolos. Corresponde ao antigo peneplano 

elaborado pelo ciclo de erosão “Sul Americano” (King, 1956). 

ÈUHD� GH� 'LVVHFDomR� ,QWHUPHGLiULD - Ocupa cerca de 31% do Distrito Federal, 

corresponde às áreas fracamente dissecadas, apresentando em seus interflúvios 

lateritos, latossolos e colúvios/elúvios delgados, com predominância de fragmentos 

de quartzo.  

5HJLmR� 'LVVHFDGD� GH� 9DOH - Ocupa cerca de 35% do Distrito Federal e é 

representada por depressões ocupadas pelos rios da região. É representada por 

uma topografia mais acidentada que as anteriores, com predominância de relevos 

ondulados e forte ondulados e corresponde às áreas de dissecação mais recente. 
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Novaes Pinto (1994) estabeleceu um modelo evolutivo morfogenético no qual 

considerou que tanto as chapadas quanto os pediplanos e pedimentos representam 

residuais de aplainamentos Cenozóicos, superimpostos, em regime de alternância 

das condições climáticas entre úmidas e áridas, sobre uma extensa superfície de 

aplainamento Cretácea. As chapadas observadas, tanto no Domínio da Região de 

Chapadas, quanto aqueles fracamente dissecados presentes no Domínio da Área 

de Dissecação Intermediária, foram elaborados por processos de etchiplanação. 

Preservando a compartimentação geomorfológica existente no território do 

Distrito Federal, realizada por Novaes Pinto (1987, 1994), Martins e Baptista (1998) 

individualizaram os compartimentos denominados de rebordos (com declividades < 

8%) e de escarpas (com declividades > 8%). Consideraram as bordas da chapada 

na área de transição entre as superfícies residuais de aplainamento e outros 

compartimentos, normalmente associadas à presença de couraças ferruginosas. As 

escarpas foram definidas como rupturas abruptas de relevo. 

Martins (2000), após comparação das compartimentações geomorfológicas 

existentes do Distrito Federal, observou que os mapas da CODEPLAN (1984), 

utilizou parametros hipsometricos e o mapa de Novaes Pinto (1994) usou critérios 

morfológicos e genéticos, concluiu que não existe uma compartimentação 

condicionada apenas por critérios morfológicos (hipsometria e a declividade). 

 

,,�����(YROXomR�GRV�&RQKHFLPHQWRV�3HGROyJLFRV�GR�'LVWULWR�)HGHUDO�
� A gênese do solo é a parte da ciência do solo denominada de pedologia, em 

associação com atividades de classificação do solo, que trata dos fatores e dos 

processos da formação do solo. Incluem a descrição e a interpretação de perfis do 

solo, pedons e polipedons na superfície da terra (Buol et al. 1973). 

Entre os atributos morfológicos dos solos, destaca-se a cor do solo, pois é um 

indicador seguro da presença de óxidos de Fe e de outras importantes propriedades 

do solo que covariam com ela (Resende, 1976; Schwertmann, 1993) e exerce papel 

fundamental na subdivisão dos Latossolos e de outras classes de solos (Fernandes 

et al. 2004). 

O mapa de solos do Distrito Federal, que é atualmente utilizado como fonte 

de trabalhos pedológicos, foi elaborado pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa, 1978), em escala 1:100.000 (Figura 3). 

Analisando o mapa de solos do Distrito Federal observa-se que a maior parte 
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é constituída por Latossolos, isto é, são solos com avançado estado de 

intemperismo, que se desenvolvem em superfícies de relevo plano ou suave 

ondulado� profundos e bem drenados. 

 

)LJXUD���±�0DSD�3HGROyJLFR�GR�'LVWULWR�)HGHUDO��(PEUDSD���������
A melhor fonte de informação existente sobre os solos encontrados no DF 

(Embrapa, 1978) mostra que ocorrem três classes de solos mais importantes, que 

são: Latossolo Vermelho, Latossolo Vermelho-Amarelo e Cambissolo, com 

representatividade territorial no DF de 85,5%. Estudos mais recentes realizados por 

Martins (2000) confirmam esta distribuição dos Latossolos. 

Os Latossolos representam 54,48% da área, divididos em Latossolo 

Vermelho (38,65%) e Latossolo Vermelho-Amarelo (15,83%). Grande parte dos 

minerais secundários existente nos Latossolos são constituintes da fração argila e 

podem ser encontrados na forma de silicatos como a caulinita ou sob a forma de 

óxidos, hidróxidos e oxidróxidos de Fe e Al como a hematita, goethita e gibbsita e 

outros (Reatto, 1999; Reatto et al. 2003) 

A classe Latossolo Vermelho ocorre, sobretudo, nos topos das chapadas, 

divisores principais de bacias com topos planos, na depressão do Paranoá e na 

Bacia do Rio Preto. A vegetação associada é geralmente de cerrado e cerradão. 

A classe Latossolo Vermelho-Amarelo ocorre, principalmente, nas bordas de 
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Chapadas e divisores, em superfícies planas, abaixo dos topos da Chapada da 

Contagem, sempre adjacente à classe dos Latossolos Vermelhos. A vegetação 

associada é geralmente de cerrado VWULFWR� VHQVX� campo limpo e campo sujo 

(Martins, 2000). 

A classe dos Cambissolos (31,02%) ocorre preferencialmente nas vertentes 

das bacias dos rios Maranhão, Descoberto e São Bartolomeu e nas encostas com 

declividades mais elevadas, na depressão do Paranoá e na Bacia do Rio Preto, 

com a vegetação associada, geralmente, de campo limpo. 

Todas as outras classes que ocorrem no DF cobrem 9,06% do total, 

representadas por: Podzólicos (Argissolos) (4,09%); Brunizéns Avermelhados 

(Chernossolos) (0,09%); Solos Aluviais (Neossolos Flúvicos) (0,19%); Solos 

Hidromórficos Indiscriminados (Gleissolos) (4,16%); Areias Quartzosas (Neossolos 

Quartzarênicos) (0,53%) e Plintossolos. O restante da área é representado por 

superfícies aquáticas e áreas urbanas (5,45%). Os Podzólicos (Argissolos) são mais 

típicos na Bacia do Maranhão, associado ao Brunizém Avermelhado (Chernossolo). 

Os Solos Aluviais (Neossolos Flúvicos) ocorrem em porções restritas dos vales dos 

Preto e Maranhão, com desenvolvimento de vegetação de matas de galeria e 

ciliares. Os Solos Hidromórficos (Gleissolos) são importantes ao longo de córregos e 

nascentes dos principais rios. A classe Areia Quartzosa (Neossolos Quartzarênicos) 

é típica do rebordo de chapadas, especialmente sobre quartzitos. Neossolos 

Litólicos são solos relacionados a afloramentos rochosos. A vegetação típica dessa 

classe é o cerrado rupestre com manchas de campos sujos.  

Os solos mais representativos do Distrito Federal serão descritos a seguir: 

/DWRVVRORV�9HUPHOKRV�
O Latossolo Vermelho, segundo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - 

SiBCS (Embrapa, 1999), compreende solo com Horizonte A moderado e horizonte B 

latossólico, rico em sesquióxidos de Fe e Al, de textura argilosa ou média. São solos 

espessos, muito porosos, álicos e fortemente ácidos, pouco férteis, com fraca 

distinção entre os horizontes e com baixa saturação de bases. O horizonte A 

apresenta espessura entre 20 a 50 cm, apresentando cor predominantemente 

bruno-avermelhada escura, com estrutura granular fraca a moderadamente 

desenvolvida, sendo friável a muito friável. O horizonte Bw apresenta cores com 

matiz 2,5YR ou mais vermelho e normalmente valor 4 ou menor devido a presença 

da hematita. São solos muito evoluídos, em estágio avançado de intemperização, 
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como resultado de intensas transformações no material de origem. Os solos são 

destituídos de minerais primários ou secundários facilmente intemperizáveis. 

Representam os Latossolos das regiões equatoriais e tropicais, ocorrendo também 

em zonas subtropicais, distribuídos, sobretudo por superfícies de erosão, em relevo 

plano e suave ondulado. 

/DWRVVRORV�9HUPHOKR�$PDUHORV��
O Latossolo Vermelho-Amarelo, segundo Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos - SiBCS (Embrapa, 1999) apresenta característica bem semelhantes com 

Latossolo Vermelho, sendo que a principal diferença está no horizonte Bw, onde os 

Latossolos Vermelho-Amarelos apresentam cor mais amarelada, possui matiz 

2,5YR, decorrente do predomínio da goethita (mineral de composição FeOOH) em 

relação à hematita (Fe2O3) no horizonte B latossólico. Outra característica destes 

solos é a presença de concreções ferruginosas, que podem constituir horizontes Bwc. 

A presença dessas concreções é devido à variação de regime hídrico nas águas 

subterrâneas formando, camadas que podem tornar o solo mal drenado, atuando na 

hidratação dos óxidos de ferro (hematita) transformando para goethita (Martins, 

2000)� Ainda Segundo Martins (2000) as concreções aparecem nos rebordos das 

chapadas. 

&DPELVVRORV 

O Cambissolo, segundo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS 

(Embrapa, 1999), é constituído por material mineral, com horizonte B incipiente (Bi)

de espessura no máximo de 10cm, subjacente a qualquer tipo de horizonte 

superficial. Esta classe comporta solos fortemente a imperfeitamente drenados, 

geralmente rasos, de cor bruna ou bruna-amarelada até vermelho escuro, com alta a 

baixa saturação por bases, em função do tipo de material de origem, 

desenvolvendo-se em declividade mais acentuada. 

 

,,�������*rQHVH�GDV�&RQFUHo}HV�)HUUXJLQRVDV�
A origem das concreções ferruginosas no Distrito Federal tem causado 

grande interesse quanto à sua formação, possuindo importante acervo bibliográfico, 

com destaque para os estudos de Rodrigues e Klamt (1978), Macedo (1988), 

Martins (2000),�Motta et al. (2002) e Gomes et al. (2004a), que demonstraram a 

correlação entre sua formação e a compartimentação geomorfológica existente no 

Distrito Federal, em função da variação dos ciclos climáticos, com alternância de 
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períodos úmidos e secos. 

As evidências estratigráficas, geomorfológicas e pedogênicas apontam para 

uma evolução paisagística, condicionada pelo regime hídrico, de tal forma que há 

alteração da mineralogia de ferro dos solos e ocorrência de distintas diferenças de 

coloração nos mesmos (Macedo e Bryant, 1989). 

 Rodrigues e Klamt (1978) estudando os solos do Distrito Federal relatam que 

em altitudes mais elevadas (1.000 a 1.200 m) ocorrem Latossolos Vermelhos e 

Latossolos Vermelho-Amarelos, associados com vegetação de cerrado, 

desenvolvidos, possivelmente, a partir de coberturas detrito-lateríticas, tal como 

descritas por Lindenmeyer (1972). Segundo tais autores, a cor do horizonte B 

desses Latossolos varia de Vermelho (3,5YR 3,5/6) a Vermelho amarelado (5YR 

5/8) com ocorrência de concreções lateríticas e contatos petroférricos no topo das 

chapadas em direção às encostas. A variação da cor e o aparecimento de 

concreções lateríticas e contatos petroférricos nos Latossolos, sentido crista ou topo 

para a encosta, parece indicar uma migração de ferro neste sentido, que 

inicialmente, devido ao acúmulo em melhores condições de oxidação, originaram 

mosqueados e concreções isoladas, as quais com a continuidade do processo 

evoluíram para a formação da camada petroférrica. Assim, a presença de Latossolos 

Vermelho-Amarelos nesse compartimento geomorfológico deve estar relacionada 

com presença de goethita, que é formada em ambientes mais úmidos que a 

hematita presente nos Latossolos Vermelhos de ocorrência nos topos. 

 Segundo Stoner et al. (1991) os Latossolos Vermelhos e Vermelho- Amarelos 

predominam nas paisagens de chapada e meia encosta com relevo plano ou suave 

ondulado na região dos cerrados, de formação semelhante em função do severo 

intemperismo do material originário, contituído por cobertura detrito-laterítica, 

argilitos, siltitos ou quartzitos. 

 Segundo Coelho e Vidal-Torrado (2000), a formação das concreções 

ferruginosas é devido às variações do estado de oxidação em ambientes que 

passam de francamente redutores a oxidantes, geralmente associados à oscilação 

do lençol freático nos baixos níveis topográficos das paisagens tropicais, onde, a 

partir do forte intemperismo, acumula-se ferro e, às vezes, manganês, na forma de 

nódulos e concreções. Esses horizontes são comumentes denominados de 

lateríticos ou ferricretes. 

Martins (2000), considera que os Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos 
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que ocorrem na primeira Superfície Geomorfológica do Distrito Federal, nas 

Chapadas Elevadas (altitudes 1.050-1.150 m), que corresponde ao antigo peneplano 

elaborado pelo ciclo de erosão “Sul-Americana” (Braun, 1971), ocorrem sobre 

rochas metapsamo-pelíticas do Grupo Paranoá. Segundo o autor, a formação dos 

Latossolos foi decorrente da variação climática ocorrida no evento Sul Americano, 

que propiciou a formação de rególitos lateríticos em decorrência das condições mais 

úmidas. O desenvolvimento do rególito laterítico promoveu a formação de zona de 

depressão hídrica nas porções medianas dos rególitos que possibilitaram a 

acumulação de hematita, gerando a couraça maciça. Ainda no evento Sul 

Americano, ocorreu mudança para condições climáticas mais secas, iniciando-se 

processos erosivos, onde afloraram as concreções ferruginosas. No Mioceno Médio 

a Plioceno, processos de intemperismo químico em condição climática úmida e 

quente, além da atividade biológica, proporcionaram a degradação das couraças e 

formação dos Latossolos sobre as chapadas com assembléias minerais hidratadas, 

goethita e gibbsita.  

Ainda segundo Martins (2000), os solos, apresentam-se distribuídos da 

seguinte forma: na porção de topo, ocorrem solos de textura muito argilosa onde 

predomina os Latossolos Vermelhos. A coloração vermelha passa lateralmente, de 

forma gradual, para materiais vermelho-amarelados nas bordas das chapadas 

formando os Latossolos Vermelho-Amarelos. 

Motta et al. (2002) consideram que a grande homogeneidade granulométrica 

dos solos na Superfície Geomorfológica mais elevada (Chapadas Elevadas), 

invariavelmente, muito argilosos, indica independência do substrato rochoso e que a 

formação dos Latossolos está condicionada, sobretudo, pela variação do regime 

hídrico ao longo das vertentes suaves. A ocorrência do Latossolo Vermelho no topo 

das chapadas e do Latossolo Vermelho-Amarelo ao redor do Latossolo Vermelho 

está relacionada a um pedoambiente mais úmido, devido à proximidade com o 

material concrecionário das bordas das chapadas ou com as zonas de surgência, 

favorável, como observado por Macedo e Bryant (1987), com a formação 

preferencial da goethita sobre a hematita, ou devido a sua maior persistência no 

sistema. 

Segundo Gomes et al. (2004a), análises micromorfológicas desses Latossolos 

Vermelhos-Amarelos mostram plasma manchado de vermelho, com vários nódulos e 

agregados dessa cor, confirmando a presença de hematita nos agregados residuais 
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da fração areia grossa. Igualmente, reforça a hipótese de que nos perfis associados 

à superfície Sul-Americana, a ocorrência de Latossolo Vermelho-Amarelo pode estar 

relacionada com um pedoambiente mais úmido, uma vez que os Latossolos 

Vermelhos ocorrem em condição geomorfológica relativamente mais elevada que os 

Latossolos Vermelho-Amarelos�(Motta et al. 2002) (Figura 4). 

 

)LJXUD� �� ±� 5HSUHVHQWDomR� HVTXHPiWLFD� GD� GLVWULEXLomR� GH� /DWRVVRORV�
9HUPHOKRV� �/9�� H� 9HUPHOKR�$PDUHORV� �/9$�� QD� SDLVDJHP� GD� SULPHLUD�
VXSHUItFLH�*HRPRUIROyJLFD�GR�OHVWH�GH�*RLiV��DGDSWDGR�GH�0RWWD�HW�DO����������
 

Ainda segundo Gomes et al. (2004a), as manchas avermelhadas observadas 

no plasma dos Latossolos Vermelhos podem ser interpretadas de dois modos 

distintos: (a) Os nódulos avermelhados seriam resquícios de um período em que 

todos, ou quase todos os solos das Chapadas eram avermelhados. Com o posterior 

surgimento de condições mais úmidas, houve xantização dos horizontes superficiais, 

mas permaneceram alguns nódulos avermelhados de maior resistência, (b) Mesmo 

sendo bem drenados, os Latossolos Vermelho-Amarelos� podem apresentar 

microssítios onde ocorrem, temporariamente, condições de redução. Por difusão, 

decorrente do gradiente então estabelecido, o Fe2+ movimentar-se-ia para sítios 

mais bem oxigenados, onde se precipitaria na forma de hematita. Esses sítios mais 

bem oxidados constituiriam os nódulos avermelhados. 

 

,,�������9DULDELOLGDGH�0LQHUDOyJLFD�GRV�/DWRVVRORV�GR�'LVWULWR�)HGHUDO�
Nas últimas décadas, diversos estudos têm relacionado a presença nos solos 

de minerais variados constituídos por óxidos de ferro com os diferentes fatores 

ambientais e processos pedogenéticos (Schwertmann e Taylor, 1989; Kämpf e Curi, 

2000; Inda Junior e Kämpf (2005). Em solos altamente intemperizados de regiões 
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tropicais e subtropicais, notadamente os Latossolos, goethita e hematita são os 

óxidos de ferro dominantes e estão relacionados com a evolução desses solos 

(Fontes e Weed, 1991; Muggler, 1998).�Os Latossolos exigem períodos longos para 

a sua formação e a sua pedogênese está freqüentemente associada a diferentes 

circunstâncias climáticas (ciclos pedoclimáticos oxidantes/hidromórficos), 

geológicas, geomorfológicas, entre outros, que certamente condicionam a história 

complexa desses solos (Muggler, 1998). 

A formação dos Latossolos está associada a intenso processo de 

intemperização nos minerais em todas as frações minerais. Na fração argila, a 

intemperização proporciona a predominância da associação mineralógica constituída 

por caulinita, gibbsita, hematita e goethita (Breemen e Buurman, 1998). 

Segundo Resende et al. (2005) os óxidos de ferro (óxidos, oxidróxidos e 

hidróxidos) são considerados como os mais abundantes óxidos metálicos dos solos. 

Os principais óxidos de ferro encontrados nos solos são goethita (responsável pela 

coloração amarelada dos solos) e hematita (cores vermelhas). Os óxidos de ferro 

pedogenéticos refletem as condições pedoambientais (temperatura, umidade, pH, 

eH, entre outros). 

Assim sendo, a caulinita (Ct), gibbsita (Gb), goethita (Gt) e hematita (Hm) são 

os principais minerais da fração argila dos Latossolos brasileiros, apresentando 

diferentes concentrações e características físico-químicas (Curi e Franzmeier, 1984; 

Singh e Gilkes, 1992a,b; Melo et al.; 2001a,b). 

A íntima relação entre os óxidos de Fe e a cor do solo pode fornecer 

informações de grande utilidade em diversas áreas da pedologia, além de permitir a 

identificação ou mesmo a quantificação destes minerais. No caso de solos muito 

intemperizados, como é o caso dos Latossolos, a predominância quase absoluta dos 

óxidos hematita e goethita é uma garantia adicional da viabilidade e potencial de uso 

dos dados proporcionados pela cor na quantificação destes dois constituintes 

mineralógicos (Fernandes et al. 2004). 

Em muitos Latossolos, a goethita está associada à hematita. No entanto, a 

hematita colore os solos de vermelho e tem um grande efeito pigmentante mesmo 

em baixa concentração e este efeito é tanto maior quanto mais finamente estiver 

dispersa (Tremocoldi, 2003). 

Segundo Macedo (1988), solos de alta permeabilidade desenvolvidos em 

condições de baixa declividade apresentam dominância de hematita. As diferenças 
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mineralógicas de ferro foram atribuídas à condição ambiental topográfica do solo 

que afetou sua mineralogia devido à liberação e oxidação de ferro dos minerais 

primários. Estudos recentes, a respeito da cor dos solos e a flutuação do lençol 

freático de uma hidrosseqüência de Latossolos de chapadas, no Distrito Federal, 

mostraram evidências que favoreceram a hipótese de um ajustamento na 

mineralogia de ferro (Hematita *RHWKLWD�� SDUD� SXUD� JRHWKLWD� HP� UHVSRVWD� a uma 

mudança de regime mais úmido decorrente das mudanças do clima e evolução 

panorâmica. As exigências para condições de redução no solo são a falta de 

oxigênio, presença de recursos energéticos (usualmente material decomposto) e 

atividade de microrganismos anaeróbios. A proporção hematita: goethita é resultante 

da umidade e liberação de ferro ocasionada por diversos fatores, como a liberação 

média de ferro dos minerais primários, matéria orgânica, pH, sendo a temperatura e 

a umidade do solo de particular importância (Schwertmann, 1985). 

Segundo Martins (2000), os Latossolos Vermelho-Amarelos do Distrito 

Federal apresentam uma composição mineralógica semelhante a dos Latossolos 

Vermelhos, entretanto, ocorre uma maior concentração goethita e gibbsita, sendo 

hematita e caulinita subordinadas. A formação da hematita foi favorecida em solos 

muito permeáveis, com melhor drenagem interna e com topografia mais plana. A 

formação da goethita e gibbsita nas bordas das chapadas se deu por processos 

intempéricos químicos, em condições climáticas úmidas e quentes, onde os minerais 

mais desidratados como a hematita e caulinita, sofreram processos de dissolução 

seguida por cristalização de minerais mais hidratados, a goethita e a gibbsita. 

 Segundo Motta et al. (2002), os solos das chapadas mais elevadas da 

Região do Planalto Central Brasileiro apresentam uma grande homogeneidade 

granulométrica com domínio da fração argila. Apresentam uma distribuição 

condicionada, sobretudo, pela variação do regime hídrico ao longo das vertentes 

suaves. A ocorrência de Latossolo Vermelho nos topos das chapadas estaria 

relacionada as condições de melhor drenagem interna, favorecendo a presença de 

hematita na fração argila, óxído típico de ambiente oxidantes (Schwertmann, 1988). 

Por sua vez, a presença de Latossolos Vermelho-Amarelos nas bordas das 

chapadas estaria relacionada ao pedoambiente mais úmido, devido à presença de 

material concrecionário nas bordas ou em zonas de surgência favorável à formação 

da goethita em relação à hematita. 

Reatto (1999) realizou estudos nos Latossolos da Bacia do Rio Jardim, DF�
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onde os principais minerais observados podem ser encontrados na forma de 

silicatos, como a caulinita ou sob a forma de óxidos, hidróxidos e oxihidróxidos de 

ferro e alumínio, como a hematita, goethita e gibbsita. 

 

,,��� �� 5HODo}HV� HQWUH� *HRORJLD�� *HRPRUIRORJLD� H� 'LVWULEXLomR� GH� 6RORV� QR�
'LVWULWR�)HGHUDO�

Os estudos das relações entre solos, geologia e superfícies geomórficas são 

importantes para a compreensão da ocorrência dos solos na paisagem, permitindo a 

predição dessa distribuição e por isso constituem importantes ferramentas para 

atividades de mapeamento de solos e de planejamento de uso do solo (Teramoto et 

al. 2001). 

Segundo Campos (2004), o substrato litológico apresenta um notável controle 

da compartimentação e evolução geomorfológica no Distrito Federal. Todas as 

Chapadas Elevadas são controladas pela presença de tipos petrográficos atribuídos 

às Unidades Metarritmito arenoso e Quartzito� do Grupo Paranoá. As Regiões de 

Dissecação Intermediárias são controladas por rochas pelíticas (por exemplo: 

unidade das Ardósias do Grupo Paranoá e Grupo Bambuí). Os Vales Dissecados 

são condicionados por unidades muito impermeáveis, com pequena capacidade de 

infiltração e maior potencial erosivo, condicionados por rochas dos grupos Canastra, 

Araxá e Unidade Psamo Pelito Carbonatada do Grupo Paranoá.  

Para o processo evolutivo do solo, a participação do relevo também é 

importante, visto que o relevo, de maneira geral, influencia a quantidade de água 

incorporada no solo, acelerando as reações químicas do intemperismo, promovendo 

o transporte de sólidos ou de materiais em solução, produzindo efeitos que se 

traduzem em diferentes tipos de solos, nas diversas posições das Toposseqüências 

(Carvalho, 1981). 

O modelo de evolução da paisagem do Distrito Federal apresentado por 

Martins (2000) está relacionado ao controle geológico estrutural e pela composição 

das rochas. A primeira Superfície Geomorfológica, denominada de Chapadas 

Elevadas, é controlada pela presença de uma camada de quartizito que separa esse 

compartimento geomorfológico das bordas das chapadas, sobre os metarritmitos. As 

couraças ferruginosas também são importantes estratificadores da paisagem, 

limitando as bordas das chapadas com as escarpas. Os quartzitos representam as 

litologias mais resistentes ao intemperismo em relação aos processos 
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pedogenéticos, formando limites importantes de rupturas de declive. A formação dos 

Latossolos foi proporcionada pelas variações climáticas no ciclo Sul Americano. 

Motta et al. (2002) propôs um modelo de evolução da paisagem do Planalto 

Central Brasileiro relacionado à extensão da superfície de aplainamento referente ao 

ciclo de erosão Sul-Americano (King, 1956), em ambiente de extrema aridez que 

perdurou por muito tempo. Posteriormente, em condições climáticas mais úmidas, 

que propiciaram o aprofundamento do manto de intemperismo e num processo 

semelhante ao atual, ciclos alternados de oxidação e redução devem ter 

determinado, em áreas deprimidas, a segregação de ferro e formação de plintita em 

subsuperfície, precursora das concreções ferruginosas, que agora persistem nas 

bordas das chapadas. Completando, o aplainamento Sul-Americano ocorreu 

rebaixamento do nível de base de erosão pelos soerguimentos do Terciário médio. A 

crosta de material petroplíntico das bordas das Chapadas resistiu ao processo 

erosivo natural, contribuindo para a manutenção das chapadas. Essas bancadas 

lateríticas constituíram, também, obstáculo ao livre movimento da água infiltrada na 

chapada, fazendo com que o tempo de residência de água nos solos mais próximos 

das bordas se tornasse mais extenso, estabelecendo-se um gradiente de regime 

hídrico entre o centro (ligeiramente mais elevado) e as bordas do planalto, o que 

induziu à distribuição de Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos, atualmente 

observados nas chapadas mais amplas da região. A grande homogeneidade 

granulométrica dos Latossolos da Superfície Geomorfológica mais elevada 

(Chapadas), com perfis invariavelmente muito argilosos, indica independência do 

substrato rochoso, com a distribuição condicionada à variação do regime hídrico ao 

longo das Toposseqüências. 

Lacerda et al. (2006), em estudos da distribuição de solos na Estação 

Ecológica de Águas Emendadas – DF, propuseram relações entre os solos e as 

formas da paisagem ou geoformas, largamente utilizadas como base de 

levantamento pedológico, denominadas de pedoformas. Os dados utilizados foram a 

hipsometria, a declividade, os tipos de solos e o substrato geológico e as 

pedoformas estabelecidas foram: 

&KDSDGDV�(OHYDGDV�(1.160 m a 1.195 m), relevo plano a suave ondulado (0 a 2% 

de declividade): Latossolos Vermelhos Distróficos típicos (LVd). Nas porções 

nordeste e sudeste desta pedoforma o substrato geológico deve ser correlacionado, 

em função da ocorrência mais superficial de quartzitos Q3 e Metarritmito Arenoso R3 
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do Grupo Paranoá, onde se verifica a ocorrência de Neossolos Quartzarênicos. Nas 

porções dessa pedoforma com classes de declividade de 2 a 5% ocorrem 

Latossolos Vermelhos-Amarelos Distróficos típicos (LVAd). 

5HERUGR�6XDYH��1.045 m a 1.160 m), declividade de 2 a 5%: Associação Latossolos 

Vermelhos Distróficos típicos (LVd) + Latossolos Vermelhos-Amarelos Distróficos 

típicos (LVAd). 

5HERUGR�(QWDOKDGR��1.045 m a 1.160 m)� declividade entre 5 a 8%, podendo atingir 

12%: Latossolos Vermelhos-Amarelos Distróficos típicos (LVAd) + Latossolos 

Vermelhos-Amarelos Distróficos plíntico (LVAdf). 

(VFDUSD��1.160 m a 1.195 m), declividade de 12% a > 45:�Associação Cambissolos 

Háplicos Tb Distróficos (CXTbd) + Neossolos Litólicos Distróficos (RLd) + 

Afloramentos Rochosos (AR). 

3ODQR� ,QWHUPHGLiULR� �935 a 1.045 m)� declividade entre 0 e 2%: Latossolos 

Vermelhos Distróficos típicos (LVAd). 

3ODQR�,QWHUPHGLiULR�(935 m e 1.045 m), relevo suave ondulado�(declividade de 2 a 

8%):� Associação Latossolos Vermelhos Distróficos típicos (LVd) + Latossolos 

Vermelhos-Amarelos Distróficos típicos (LVAd). 

9DOH�GD�9HUHGD�(1.035 m), declividade entre 0 e 2%, podendo atingir 5%: Gleissolos 

Háplicos Distróficos típicos (GXd) ou plínticos (GXdf) (por vezes associados a 

Gleissolos Melânicos - GM) + Organossolos Háplicos (OX). 

(QFRVWDV� GRV� YDOHV�� declividades podendo atingir 45%: Associação Plintossolos 

Háplicos Distróficos típicos (FX) + Plintossolos Pétricos Litoplínticos típicos (FF) a 

Concrecionários Distróficos típicos + Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos 

plínticos (LVAdf) + Cambissolos Háplicos Tb Distróficos (CXTbd).�
0RUURV�UHVLGXDLV (1.065 m) declividade variando de 2 a 5%: Cambissolos Háplicos 

Tb Distróficos (CXTbd) + Neossolos Litólicos Distróficos (RLd) + Afloramentos 

Rochosos (AR) + Couraças Ferruginosas (CFe). 

 

,,�����*HRSURFHVVDPHQWR�
� O Geoprocessamento pode ser entendido como sendo o conjunto de 

tecnologias destinadas à coleta e tratamento de informações espaciais, assim como 

o desenvolvimento de novos sistemas e aplicações, com diferentes níveis de 

sofisticação (Rosa, 1995). O Geoprocessamento denota a disciplina do 

conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento 
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da informação geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas 

de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia 

e Planejamento Urbano e Regional (Câmara e Davis, 2002). 

Os instrumentos computacionais do Geoprocessamento, chamados de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), permitem a realização de análises 

complexas ao integrar dados de diversas fontes na criação de banco de dados 

georreferenciados. Torna, ainda, possível a automatização da produção de 

documentos cartográficos (Assad e Sano, 1998). 

� O SIG é, na realidade, uma tecnologia do mundo contemporâneo, tendo como 

característica principal a capacidade de integrar e transformar dados espaciais 

(Silva, A. 2003).  

São constituídos por um grupo de “ferramentas” específicas para coleta, 

tratamento, recuperação, visualização, armazenamento e análise de informações 

georreferenciadas visando obter novas informações nas mais diversas áreas do 

conhecimento científico (Câmara e Davis, 2002). 

 Os SIGs utilizam dados nos formatos vetoriais e matriciais. Os dados vetoriais 

constituem a representação de um elemento ou objeto, reproduzidos em três formas 

básicas: pontos, linhas ou polígonos. Os dados matriciais representam dados em 

forma matricial, onde as células unitárias são chamadas de pixel. Cada pixel possui 

coordenadas geográficas x e y. 

� As principais características dos SIGs são: - a capacidade de inserir e 

integrar, numa única base de dados, informações espaciais provenientes de dados 

cartográficos, dados censitários e cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes 

e modelos numéricos de terreno; e oferece informações espaciais (mapas, tabelas, 

relatórios, estatísticas, gráficos, entre outros) para auxiliar o usuário no 

desenvolvimento de seus projetos. 

Para entender a relação dos modelos de paisagem e suas influências na 

variabilidade dos atributos do solo, com vistas a sua aplicação em levantamentos 

pedológicos, faz-se necessário o uso de técnicas de geoprocessamento para 

construção de modelos digitais de terrenos (MDTs). Os MDTs podem ser definidos 

como uma representação espacial da superfície do solo, a partir de pontos que 

descrevem a topografia do terreno (Montgomery, 2003). 

O software $UF*LV� ���� foi criado pela empresa americana ESRI 

(Environmental Systems Research Institute.Inc) e constitui uma poderosa ferramenta 
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para visualização, consulta, pesquisa e análise de dados.�
Esse software, conhecido como “Desktop Mapping (DM)”, tinha como objetivo 

disseminar nas organizações o uso de dados geográficos, que antes estavam 

restritos a laboratórios bem equipados, de custo elevado. Com os DMs os usuários 

passaram a acessar bancos de dados geográficos de seus próprios equipamentos 

pessoais, podendo gerar consultas, mapas e relatórios que antes precisavam ser 

“encomendados” em um centro de processamento de dados (Moretti, 2000). 

 Atualmente a versão $UF*LV� ���� possui as seguintes funções principais: 

utilização de várias projeções cartográficas, sem necessidade de transformações 

físicas nos dados originais; interface customizável que pode ser adaptada às 

necessidades dos usuários; disponibilidade de uma linguagem de programação 

orientada para objetos; edição de dados tabulares; geração de mapas de alta 

qualidade; digitalização de dados vetoriais; geração de análises espaciais com 

dados vetoriais e UDVWHU ou matricial e outros. 

 No $UF*LV������para cada tema de informação, pode ser gerado um banco de 

dados com as informações espaciais e técnicas de cada atributo. Em estudos 

pedológicos, dependendo dos objetivos, podem ser agregados ao tema, solos, um 

banco de dados com análises químicas, descrição morfológica de horizontes, 

localização, dados de qualidade do solo, entre outros. 

 

,,�������8WLOL]DomR�GR�*HRSURFHVVDPHQWR�QD�'LVWULEXLomR�GH�6RORV�QD�3DLVDJHP�
 As relações entre os solos e as formas da paisagem têm sido, por longo 

tempo, a base dos mapeamentos pedológicos. A análise digital do terreno introduz 

algumas vantagens em relação ao método tradicional para a separação das 

unidades de mapeamento pedológico. É uma alternativa rápida e econômica que 

pode ser aplicada para a quantificação e classificação do relevo, permitindo a 

definição automática ou semi-automática das unidades morfológicas da paisagem. 

Em geral, os métodos que organizam a superfície terrestre de acordo com um 

modelo morfológico mostram potencial para melhorar a predição de ocorrência dos 

tipos de solos, visto que a posição na paisagem influencia os processos de formação 

e os atributos pedológicos (Ippoliti et al. 2005). 

 Silva (2003) utilizou a geotecnologia no levantamento dos solos e adequação 

do uso das terras na bacia do rio João Leite em Goiânia-GO. O trabalho teve como 

objetivo a aplicação de SIG (SPRING) na distinção de classes de solos, por meio de 
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modelagem geomorfo-geo-pedológica e na adequação do uso das terras, com a 

utilização de cartas planialtimetricas, imagens de satélite Landsat 7 e mapa 

geológico. Com as cartas planialtimetricas foi gerado o mapa de declividade e o 

cruzamento deste com o mapa geológico permitiu a geração do mapa de solos. No 

segundo momento, foram realizados cruzamentos de informações entre o mapa de 

aptidão agrícola com o mapa de uso atual das terras (produto da classificação da 

imagem Landsat 7) para avaliar a adequabilidade do uso das terras. 

Lacerda et al. (2005) estudaram as relações entre solos, geomorfologia, 

geologia e vegetação nativa do DF, com objetivo de realizar o detalhamento e maior 

hierarquização das classes de solos do mapa pedológico do Distrito Federal 

disponível (Embrapa, 1978). Foi elaborado o mapa de solos de uma área-piloto do 

DF, em escala 1:25.000, por intermédio de técnicas de geoprocessamento, 

envolvendo classes de relevo (declividade) e geologia.  Foram, também, avaliadas 

as classes de vegetação nativa associada às diferentes classes de solo, fornecendo 

dados para caracterização de pedo-ambientes, por intermédio de análise de 

imagens orbitais. 

Ippoliti et al. (2005) utilizaram a análise quantitativa da superfície de uma 

microbacia na Região de "Mar de Morros", visando à identificação e classificação 

das geoformas da paisagem e a sua posterior associação aos diferentes tipos de 

solos. Foram utilizados atributos primários derivados do MNT (Modelo Numérico do 

Terreno) que permitiram a caracterização de elementos da paisagem (elevação, 

declividade e curvatura em cada ponto da superfície) que se encontravam 

relacionados com os processos de formação do solo, segundo técnicas adotadas 

por Moore et al. (1991). O mapa de geoformas foi obtido por meio da união dos 

planos de informação: (a) leito maior; (b) terraço; (c) topos de morros; (d) áreas 

onduladas e fortemente onduladas, côncavas e convexas e (e) áreas íngremes. A 

classificação das geoformas, em correspondência com os tipos de solos 

(pedoformas), correspondem à superfície ocupada por cada pedoforma. 

Bernardes (2006) realizou um diagnóstico do meio físico do Complexo Serra 

Negra, MG, incluindo o mapeamento dos solos, o estudo da evolução da ocupação 

das terras, o zoneamento ambiental da área em unidades de paisagem e a definição 

de áreas destinadas à preservação, com o auxílio de geotecnologia. Foram 

utilizadas imagens de quatro décadas, a partir de 1973, para uma avaliação 

temporal do uso das terras. Foi elaborado um modelo de correlação geopedológica 
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para a área, baseado nas classes de declividade e geologia, que foi utilizado para a 

geração do mapa de solos, por meio de geoprocessamento. 

Campos et al. (2006) em seu trabalho teve como objetivo fornecer um melhor 

entendimento das relações solo e geomorfologia, com vistas ao uso em 

levantamentos pedológicos, apresentando os vários aspectos ligados ao uso de 

modelos de paisagem em levantamentos e mapeamentos de solos  utilizando o 

geoprocessamento. Assim sendo, vários modelos de paisagem se propõem a 

estudar e entender as relações entre as condições do solo e a topografia. O uso do 

modelo de elevação digital (MED) e das técnicas geoestatísticas permite a 

compreensão do comportamento dos atributos do solo, de forma a favorecer os 

levantamentos pedológicos, assim como o estabelecimento de práticas de manejo 

de solo e de culturas adequadas. 

 ,,�����'LIUDWRPHWULD�GH�5DLRV±;��'5;��
� A difratometria de raios-X é a principal técnica para identificação de 

compostos cristalinos, particularmente quando há mais de uma fase cristalina (mais 

de um mineral), situação comum nos solos, principalmente na fração argila 

(Resende et al. 2005). 

Dentre as várias técnicas de caracterização de materiais, a técnica de 

difração de raios-X é a mais indicada na determinação das fases cristalinas em 

sólidos. Isto é possível porque na maior parte dos cristais (minerais), os átomos se 

ordenam em planos cristalinos separados entre si por distâncias da mesma ordem 

de grandeza dos comprimentos de onda dos raios-X. Ao incidir um feixe de raios-X 

em um cristal, o mesmo interage com os átomos presentes, originando o fenômeno 

de difração. A difração de raios-X ocorre, segundo a Lei de Bragg, a qual estabelece 

a relação entre o ângulo de difração e a distância entre os planos que a originaram 

(característicos para cada fase cristalina) sem alteração do comprimento de onda 

(Albers et al. 2002). O resultado dessa interação é coletado em um detector que 

transforma os sinais elétricos em formas digitais e analógicas, nomeadas de 

difratogramas. O conjunto de picos característicos de cada mineral representa a 

assinatura difratográfica desse mineral, permitindo a determinação dos tipos de 

minerais existentes na amostra em análise, tais como materiais da fração argila dos 

solos, sedimentos e rochas. 

Dentre as vantagens da técnica de difração de raios-X para a caracterização 
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de fases cristalinas, destaca-se a simplicidade e rapidez do método, a confiabilidade 

dos resultados obtidos (pois o perfil de difração obtido é característico para cada 

fase cristalina), a possibilidade de análise de materiais compostos por uma mistura 

de fases e a análise quantitativa destas fases (Albers et al. 2002) 

Resende et al. (2005) relatam que, além dos aspectos de identificação, a 

DRX presta-se para a determinação do grau de cristalinidade e tamanho das 

partículas. Quanto mais largo o pico do difratograma, menor o tamanho da partícula 

(cristal) ou pior o grau de cristalinidade. Os minerais de solo oferecem uma maior 

dificuldade de estudo por apresentarem tamanho muito pequeno, serem mal 

cristalizados ou de cristalinidade mal definida e, freqüentemente, com muita 

substituição isomórfica. A substituição isomórfica de Fe e Al na goethita e hematita 

têm sido muito estudada em solos brasileiros (Resende, 1976; Soares, 1980; 

Resende, 1980; Kämpf, 1981; Curi, 1983; Santana, 1984; Ker, 1995; Kämpf e Curi, 

2000). 

Lacerda (2002), no estudo da correlação geo-pedológica em solos B texturais 

na região de Lavras, utilizou a difração de raios-X para a identificação da 

mineralogia da fração argila, numa discussão envolvendo material de origem versus 

processos de alteração pedogenética, possibilitando o estabelecimento da ordem de 

intemperização dos minerais primários. 

Reatto (1999) estudou a variabilidade mineralógica de Latossolos na Bacia do 

rio Jardim, DF, utilizando a difratometria de raios-X para a identificação mineralógica 

na fração silte e argila dos solos (argila natural, argila glicolada e argila aquecida). 

Os minerais encontrados foram na forma de silicatos como a caulinita ou sob a 

forma de óxidos, hidróxidos e oxihidróxidos de Fe e Al como a hematita, goethita e 

gibbsita, além de óxido de titânio (anatásio). 

O trabalho de Fava et al. (1999) objetivou caracterizar e quantificar argilo-

minerais em perfis de solos do Distrito Federal e entorno a serem utilizados pela 

Indústria de Cimento como material pozelânico, utilizando difratometria de raios-X e 

termogravimetria Os difratogramas gerados permitiram caracterizar qualitativamente 

as diversas fases minerais presentes, as quais incluem, essencialmente, caulinita, 

haloisita 10Å, quartzo, e subordinadamente illita, gibbsita, anatásio, rutilo e goethita.  

O estudo da variabilidade de goethita e hematita via dissolução redutiva em 

solos de região tropical e subtropical, realizado por Inda Junior e Kämpf (2005), 

também foi realizado por intermédio de difratometria de raios-X com avaliação do 
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diâmetro médio do cristal (DMC), área superficial específica (ASE) e substituição do 

ferro por Al (substituição por Al3+) da goethita e da hematita. 

 

,,�����(VSHFWURPHWULD�GH�(PLVVmR�$W{PLFD�FRP�3ODVPD�,QGXWLYDPHQWH�$FRSODGR�
� �,&3�$(6��

A Espectroscopia de Emissão Atômica com Plasma de Acoplamento Indutivo- 

ICP-AES) é uma metodologia moderna de análises geoquímicas, utilizada para a 

determinação de multielementos, onde o objetivo é verificar a constituição química 

de determinada amostra. 

Os principais componentes do instrumento de Espectrometria de Emissão 

Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP–AES) são: Sistema de 

introdução de amostras, fonte ICP, gerador de radiofreqüência e Espectrômetro. 

Em ICP–AES, a amostra é geralmente introduzida na forma líquida. A 

produção do espectro se dá pela nebulização da amostra em solução no interior de 

um plasma de argônio, que é sustentado por um campo magnético gerado por uma 

bobina de radiofreqüência. Para formar o plasma, no início da operação, o argônio é 

ionizado, para tornar-se condutor, com auxílio de uma centelha de alta voltagem, o 

que desencadeia uma avalanche de colisões com um rápido aumento da 

temperatura. O plasma se forma, tornando-se auto-sustentado (Dutra, 1984). 

Por definição, um plasma é uma mistura gasosa condutora de eletricidade, 

que contém uma concentração significativa de cátions e elétrons (as concentrações 

dos dois são tais que a carga total aproxima-se de zero) (Manning e Grow,1997). Em 

um plasma de argônio, freqüentemente empregado para análises por emissão, os 

íons argônio e elétrons são as principais espécies condutoras, embora os cátions da 

amostra também estejam presentes em menores quantidades. Os íons argônio, uma 

vez formados em um plasma, são capazes de absorver energia suficiente para 

manter a temperatura em um nível no qual ionizações adicionais sustentam o 

plasma, indefinidamente; temperaturas maiores que 10.000 K são encontradas 

(Haraguchi et al. 1988). Um plasma indutivamente acoplado (ICP) é um tipo de fonte 

do plasma em que a energia é fornecida pelas correntes elétricas que são 

produzidas pela indução eletromagnética (Montaser e Golightly, 1992) 

Segundo Montaser e Golightly (1992), multielementos químicos sob excitação 

conveniente (correntes elétricas) emitem radiações de comprimento de onda 

característico. Alguns elementos, quando submetidos à excitação, originam 
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espectros simples, consistindo em apenas uns poucos comprimentos de onda; 

enquanto que outros estão presentes centenas de comprimentos de ondas distintos 

e reproduzíveis Na espectrometria de emissão atômica óptica ($WRPLF� (PLVVLRQ�
6SHFWURPHWU\ – AES), os atomizadores não somente convertem os componentes 

das amostras em átomos ou íons elementares, mas também, nesse processo, 

excitam uma fração dessas espécies a altos estados eletrônicos (Montaser e 

Golightly, 1992). 

Fava et al. (1999) em seu estudo sobre caracterização e quantificação de 

argilo-minerais por difratometria de raios-x e termogravimetria, também utilizaram 

espectrometria de emissão atômica com plasma de acoplamento indutivo (ICP-AES) 

para determinação dos elementos Si, Al, Fe e Ti, em auxílio à interpretação 

mineralógica. 

No estudo pedogeoquímico de elementos maiores em perfis de alteração na 

região de Lavras (MG) realizado por Lacerda et al. (2002) foi utilizado a 

espectrometria de emissão atômica com plasma de acoplamento indutivo (ICP-

AES), permitindo avaliar o balanço geoquímico dos elementos ao longo dos 

processos de alteração pedogenética. 

Já Cecon (2003) teve como objetivo principal o estudo da transferência de 

elementos traços (Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Cr e Hg) da atmosfera para o solo, via 

serrapilheira. O principal solo encontrado nas áreas de estudo, na floresta da Mata 

Atlântica, foram os Latossolos Vermelho-Amarelos. A concentração dos metais dos 

solos foi determinada por Espectroscopia Atômica com Plasma de Acoplamento 

Indutivo (ICP-AES). 

 

,,,�±�2%-(7,926�
,,,����2EMHWLYR�*HUDO�

O objetivo geral deste trabalho é a caracterização dos solos nas Chapadas 

Elevadas do Distrito Federal, e das relações entre geologia, geomorfologia e solos, a 

fim de gerar um modelo da distribuição pedológica neste fragmento da paisagem do 

DF.  

,,,����2EMHWLYRV�(VSHFtILFRV�
- Caracterizar os solos em toposseqüências representativas da distribuição 

pedológica na região das Chapadas Elevadas do Distrito Federal e estudar as 

relações dos solos com a geologia, geomorfologia (classes de declividade e classes 
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de hipsometria). 

- Avaliar as distinções entre atributos físicos, químicos, mineralógicos e 

geoquímicos dos solos estudados. 

- Estabelecer o “modelo” de distribuição dos solos na região de Chapadas 

Elevadas do Distrito Federal, por meio de geoprocessamento. 
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Os estudos das relações entre geologia e superfícies geomórficas são importantes 

para a compreensão da distribuição dos solos na paisagem. Este trabalho teve como 

objetivo a caracterização dos solos nas Chapadas Elevadas do Distrito Federal (DF), 

e as relações entre geologia, geomorfologia e solos, a fim de gerar um modelo da 

distribuição pedológica neste fragmento da paisagem do Distrito Federal por meio de 

ferramentas de geoprocessamento. A área de estudo localiza-se na porção Centro-

Oeste do Distrito Federal compreendida, entre as coordenadas geográficas 15°31’ e 

16°03’ de latitude sul e 47°42’ e 48°14’ de longitude oeste. O trabalho foi realizado 

por meio de seleção de duas toposseqüências representativas da distribuição 

pedológica nas Chapadas Elevadas do Distrito Federal. Os solos delecionados das 

duas toposseqüências representativas são formados a partir de rochas 

metassedimentares do Grupo Paranoá e são constituídos por Latossolos Vermelhos, 

Latossolos Vermelho-Amarelo e os Cambissolos do topo para a escarpa. Foram 

selecionados, descritos e amostrados seis perfis de solos distribuídos nas duas 

toposeqüências. Os solos foram caracterizados através de análises morfológicas, 

físicas, químicas, mineralógicas e geoquímicas. Para a análise da composição 

mineralógica, foi utilizado difratometria de Raios-X e paras as análises de 

geoquímica foi utilizado (ICP – AES). Para a geração do Mapa de Geoformas ou de 

Formas da Paisagem foi utilizado o software ArcGis 9.1 bem como seus módulos de 

extensão 3D analyst e Spatial Analyst. A composição mineralógica apresentou-se 

semelhante para os solos estudados das duas toposseqüências, constituída por 
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caulinita, gibbsita, goethita e hematita, com variações nas proporções entre Ct/Gb e 

Hm/Gt. Verificou-se a variação dos minerais de ferro em função do teor de Fe2O3 no 

material de origem e condições de drenagem influenciada pela presença de 

horizonte litoplíntico nos Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos plínticos a 

petroplínticos. O modelo estabelecido de distribuição dos solos nas Chapadas 

Elevadas do Distrito Federal mostrou-se representativo na área do estudo. O estudo 

permitiu estabelecer as relações entre as classes de solos estudados com a 

geologia e geomorfologia, com a definição das classes de altimetria e declividade de 

ocorrência dos solos estudados. 

�
3DODYUDV�&KDYHV: gênese dos solos, modelagem, geoprocessamento, pedoformas, 

SIG, mineralogia, geoquímica,geopedologia, geomorfopedologia. 

 

&+$5$&7(5,67,&6�$1'�',675,%87,21�2)�62,/6�$7�7+(�+,*+3/$7($8�2)�',675,72�)('(5$/� 
$%675$&7�

�
The studies about the relationships between geology and geomorphic surface are 

important to the compreension of the soil distribution in the landscape. This work had 

the objective to evaluate the soils at the highplateau of Distrito Federal (DF), and the 

relations between geology, geomorphology and soils, aiming to gerate a pedologic 

distribution model in this part of the DF landscape, using geoprocessing tools. The 

study area is located at  the Center and West portion of Distrito Federal, between the 

geographic coordinates 15°31’ e 16°03’ latitude south and 47°42’ e 48°14’ longitude 

West. This work was made by selecting two representative Topossequencies of the 

pedological at the HighPlateau of Distrito Federal. The representative solis of the two 

Toposequencies are the Red Oxissols and Cambissols. It was selected, described 

and sample six soils profiles at the two toposequencies. The soils samples were 

taken to the morphological descriptions, chemical, physical, mineralogical and 

geochemical analyses. To the mineralogical composition it was used an X-Ray 

Diffractometry and to the geochemical analisys it was used a (ICP – AES). To gerate 

the Geoforms Map or the Landscape Map it was used the software ArcGis 9.1, and 
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the extensions 3D analyst e Spatial Analyst. The mineralogycal composition was 

similar to the studied soils of the Toposequencies, constituited of kaolinite, gibbsit, 

goethite e hematite with some variations of proportions between Ct/Gb e Hm/Gt. It 

was verified variations of the iron minerals in function of the amount of Fe2O3, in the 

parental material and the conditions of water infiltration, sufering the influence of the 

litoplintic horizon of the Yellow Red Oxissols. The model stablish to the distribution of 

soils at the highplateau of Distrito Federal, was shown representative of the studied 

area. With this study it was possible to stablish the relations between the studied 

soils class with the geomorphology with the definition of two class of altimetry e slope 

of the occurrence of the studied soils. 

�.H\ZRUGV: soil genesis, modeling, geoprocessing, pedoforms, GIS, mineralogy, 

geochemical, geopedologic, geomorfopedologic. 

�
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O solo é o produto da interação entre seus diversos fatores de formação, 

representados por material de origem, clima, relevo, tempo e organismos, onde 

estes fatores são considerados como variáveis interdependentes. Portanto, o solo é 

um importante estratificador de ambientes, pois influencia diretamente na 

organização dos ecossistemas devido às suas interações com o substrato rochoso, 

a água, o clima e principalmente com a vegetação (Resende et al. 2005). 

São muitos os fatores que auxiliam na classificação do solo, dentre eles, a 

topografia e a posição da paisagem que são relevantes, uma vez, que geram 

variadas influências nas propriedades dos solos, mesmo quando esses são 

fortemente intemperizados e possuem um elevado grau de homogeneidade (Curi e 

Franzmeier, 1984). 

No Distrito Federal (DF) vêm sendo desenvolvidos trabalhos no sentido de 

estudar a gênese e a morfologia dos solos, entretanto, de uma forma pontual e 

fragmentada. A melhor fonte de informações vem do levantamento de 

reconhecimento de solos realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa,1978), com a elaboração do mapa pedológico na escala 

1:100.000. Esta escala de levantamento pedológico não evidência feições 

localizadas, necessitando, então, de mapeamentos mais detalhados de solos do 

Distrito Federal, para auxiliar a demanda crescente de diversos estudos, 

particularmente, no planejamento de ocupação sustentável das terras, tanto por 

atividades agropecuárias quanto urbanas. 

Os estudos das relações entre solos, geologia e superfícies geomórficas são 

importantes para a compreensão da ocorrência dos solos na paisagem, permitindo a 

predição dessa distribuição, e por isso constituem-se em importantes ferramentas 

para auxiliar as atividades de mapeamento de solos e de planejamento de uso das 

terras (Teramoto et al. 2001) 

Segundo Campos (2004), o substrato litológico apresenta um notável controle 

da compartimentação e da evolução geomorfológica no Distrito Federal. Todas as 

Chapadas Elevadas são controladas pela presença de tipos petrográficos atribuídos 

às Unidades Metarritmito Arenoso e Quartzito�do Grupo Paranoá.  

Para o processo evolutivo do solo, a participação do relevo também é 

importante, visto que o relevo, de maneira geral, influência a quantidade de água 
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incorporada no solo, acelerando as reações químicas do intemperismo, promovendo 

o transporte de sólidos ou de materiais em solução, produzindo efeitos que se 

traduzem em diferentes tipos de solos, nas diversas posições das Toposseqüências 

(Carvalho, 1981). 

Para Martins (2000) o modelo de evolução da paisagem do Distrito Federal 

está relacionado ao controle geológico estrutural e pela composição das rochas. A 

primeira Superfície Geomorfológica, denominada de Chapadas Elevadas, é 

controlada pela presença de uma camada de quartzito que separa esse 

compartimento geomorfológico das bordas das Chapadas, sobre os metarritmitos. 

As couraças ferruginosas também são importantes estratificadores da paisagem, 

limitando as bordas das Chapadas na forma de escarpas. 

Motta et al. (2002) propôs um modelo de evolução da paisagem do Planalto 

Central Brasileiro relacionado à extensão da superfície de aplainamento referente ao 

ciclo de erosão Sul-Americano (King, 1956), em ambiente de extrema aridez que 

perdurou por muito tempo. Posteriormente, em condições climáticas mais úmidas, 

que propiciaram o aprofundamento do manto de intemperismo e num processo 

semelhante ao atual, ciclos alternados de oxidação e redução devem ter 

determinado, em áreas deprimidas, a segregação de ferro e formação de plintita em 

subsuperfície, precursora das concreções ferruginosas, que agora persistem nas 

bordas das Chapadas e são resistentes ao processo erosivo natural. Essas 

bancadas lateríticas constituíram, também, obstáculo ao livre movimento da água 

infiltrada na chapada, fazendo com que o tempo de residência de água nos solos 

mais próximos das bordas se tornasse mais extenso, estabelecendo-se um 

gradiente de regime hídrico entre o centro (ligeiramente mais elevado) e as bordas 

do planalto, o que induziu à distribuição de Latossolos Vermelhos e Vermelho-

Amarelos, atualmente, observados nas chapadas mais amplas da região. A grande 

homogeneidade granulométrica dos Latossolos da Superfície Geomorfológica mais 

elevada (Chapadas), com perfis invariavelmente muito argilosos, indica 

independência do substrato rochoso. 

Lacerda et al. (2006) em estudos da distribuição de solos na Estação 

Ecológica de Águas Emendadas – DF, propuseram relações entre os solos e as 

formas da paisagem ou geoformas, largamente utilizadas como base de 

levantamento pedológico, denominadas de pedoformas.  

&KDSDGDV�(OHYDGDV�altitudes entre 1.160 m e 1.195 m, plano a suave ondulado (0 a 
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2%): ocorrência de Latossolos Vermelhos Distróficos típicos (LVd). Nas porções 

nordeste e sudeste desta pedoforma o substrato geológico deve ser correlacionado, 

em função da ocorrência mais superficial de quartzitos (unidade Q3) e Metarritmito 

Arenoso (unidade R3) do Grupo Paranoá, onde se verifica a ocorrência de 

Neossolos Quartzarênicos. Nas porções dessa pedoforma com classes de 

declividade de 2 a 5% ocorrem Latossolos Vermelhos-Amarelos Distróficos típicos 

(LVAd). 

5HERUGR�(QWDOKDGR�altitudes entre 1.045 m e 1.160 m� declividades entre 5 a 8%, 

podendo atingir 12%: ocorrência de Latossolos Vermelhos-Amarelos Distróficos 

típicos (LVAd) + Latossolos Vermelhos-Amarelos Distróficos plíntico (LVAdf) a 

petroplíntico. 

(VFDUSD�altitude entre 1.160 m a 1.195 m, declividade de 12% a > 45:�Associação 

Cambissolos Háplicos Tb Distróficos (CXTbd) + Neossolos Litólicos Distróficos (RLd) 

+ Plintossolos Pétricos. 

A utilização das ferramentas de geoprocessamento como método de 

classificação das formas da paisagem mostra-se uma alternativa rápida e econômica 

em comparação com técnicas tradicionais de mapeamento. Assim, os Sistemas de 

Informações Geográficas mostram-se eficientes na organização da superfície 

terrestre, de acordo com um modelo morfológico pré-definido e mostram potencial 

para melhorar a predição de ocorrência dos tipos de solos, visto que a posição na 

paisagem influencia os processos de formação e os atributos pedológicos (Ippoliti et 

al. 2005).

A abordagem tridimensional das paisagens com os Modelos Digital do 

Terreno (MDT) tem propiciado a interpretação das relações entre a evolução 

pedogenética e a evolução do relevo (Campos et al. 2006). 

Para entender a distribuição desses solos na paisagem do DF a fim de 

auxiliar atividades de mapeamentos detalhados, com o auxilio do 

geoprocessamento, é preciso, primeiramente, entender os mecanismos de evolução 

pedogenética destes solos na região. 

Assim o objetivo deste trabalho é a caracterização dos solos em 

toposseqüências representativas da distribuição pedológicas nas Chapadas 

Elevadas do Distrito Federal (DF) e avaliar as relações entre os solos, a geologia e a 

geomorfologia. Pretende-se, ainda, gerar um modelo da distribuição pedológica 

neste fragmento da paisagem do DF, por meio do geoprocessamento. 
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As metodologias utilizadas estão representadas por um fluxograma resumido, 

mostrando todas as fases que foram realizadas neste trabalho (figura 1). 

Inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica sobre os estudos já realizados 

no Distrito Federal relativo aos aspectos do meio físico, tais como: geologia, 

geomorfologia e pedologia. Em seguida foi criado um banco de dados 

georreferenciados com informações secundárias sobre os recursos naturais: 

geologia (na escala 1:100.000, Freita-Silva e Campos, 1998), geomorfologia 

(CODEPLAN, 1984), solos (Embrapa, 1978), curvas de nível, pontos cotados e 

hidrografia CODEPLAN-SICAD (1991). Com base na revisão realizada foram feitas 

saídas de campo para escolha de duas toposseqüências representativas para o 

estudo. A escolha dos perfis das toposseqüências baseou-se na organização dos 

elementos naturais das paisagens, levando em consideração a geologia, a 

geomorfologia e a distribuição dos solos, além do desenvolvimento da vegetação 

nativa. As toposseqüências representativas contemplam os Latossolos Vermelhos, 

Latossolos Vermelho-Amarelo e os Cambissolos. 

 

,,�����&DUDFWHUL]DomR�GD�ÈUHD�GH�(VWXGR 
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A área de estudo localiza-se na porção Centro-Oeste do Distrito Federal 

compreendida, entre as coordenadas geográficas 15°31’ e 16°03’ de latitude sul e 

47°42’ e 48°14’ de longitude oeste (GDWXP�horizontal South American 69) (figura 2). 

Duas Toposseqüências representativas da área foram selecionadas para o estudo. 

A primeira Toposseqüência denominada “Sobradinho” localiza-se na Chapada de 

Sobradinho a nordeste do Distrito Federal, disposta ao longo da rodovia Br010 entre 

Sobradinho e Planaltina, de direção S60,27W – N 29. A segunda Toposseqüência 

denominada “FAL” (Fazenda Água Limpa) situa-se na Chapada de Brasília a sul-

sudeste do DF próxima ao bairro de Brasília denominado Park Way e Núcleo Rural 

do DF, com direção S33E - N57W nomeada Vargem Bonita na Fazenda Água Limpa 

pertecente a Universidade de Brasília. 
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Revisão 
Bibliográfica

Levantamento de Dados 
Secundários Digitais 

Atividade de Campo 

SOLO ROCHASPETROPLINTITAS 

TFSA

Amostras

Areia 
50 – 2000 µm

Silte 
2-50µm

Argila 
<2µm

Descrição Morfológica 

Granulométrica Análise Química DRX Geoquímica 
ICP-AES 

Hidrografia Curvas de 
Nível

Pontos 
Cotados

Limite da Área 

MDT 
Topo to Raster

Declividade 
0-4%, 4-8%, 
 8-12%,>12% 

Hipsometria 
1342-1170m,1170-1150m, 

1150-1050m, 1050-16m 

*HRIRUPD�
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Escolha das Áreas 
das Toposseqüências 

0DSD�GH�6RORV
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No Distrito Federal (DF), a geologia foi recentemente revista e atualizada, 

com a confecção de um mapa geológico em escala 1:100.000, sem as coberturas 

de solos, desenvolvido por Freitas-Silva e Campos (1998). A geologia da área de 

estudo é constituída predominantemente por rochas metassedimentares do Grupo 

Paranoá, de idade meso/neoproterozóica (figura 3). 

*UXSR�3DUDQRi�
Faria (1995) caracterizou a coluna estratigráfica do Grupo Paranoá na área 

de São João D´Aliança e Alto Paraíso de Goiás, tendo discriminado onze unidades 

identificadas por letras-código. É constituído por uma seqüência psamo-pelito-

carbonatada distribuída por toda a porção externa da Faixa Brasília.�
A litoestratigrafia da área de estudo está representada por unidades do Grupo 

Paranoá e correlacionáveis da base para o topo da seguinte forma: A (Ardósias de 

coloração cinza esverdeada, passando a tons roxos quando alteradas, homogêneas 

e dobradas), 5� (Metarritmitos Arenosos), 4� (Quartzito Médio, representados por 

quartzitos finos a médios, muitas vezes de textura grossa, de cor cinza escuro, 

quando inalterados, passando a branco ou cinza claros, quando alterados, bem 

selecionados), 5� (Metarritmitos Argilosos). Segundo Martins (2000) o 

compartimento geomorfológico das Chapadas Elavadas é composto de rochas no 

topo da unidade 5� (Metarritmito Arenoso). Próximo das bordas das Chapadas 

ocorre níveis espessos de quartzitos silicificados da unidade 4�, com a presença de 

Cambissolos cascalhentos. 

A localização das Topsseqüências FAL e Sobradinho no Mapa Geológico 

apresentam-se situadas nas unidades geologicas Metarritmito Arenoso e 

Metarritmito Argiloso, respectivamente (figura 3). Entrentanto, estudo realizados em 

campo foi observado a não correspondência relacionado ao Mapa Geológico. Na 

Topsseqüência FAL foi encontrada a unidade Ardósia e no Topsseqüência 

Sobradinho a unidade Metarritmito Arenoso. 
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O Distrito Federal situa-se no Planalto Central, segundo Novaes Pinto (1994) e 

apresenta 3 Superfícies Geomorfológicas. A Primeira Superfície corresponde ao 

antigo peneplano elaborado pelo ciclo de erosão “Sul-Americana” (Braun, 1971), 

cujos remanescentes constituem as chapadas atuais e suas bordas são recobertas, 

em quase toda extensão, por espessa camada de canga laterítica (Motta et al. 

2002). A Segunda Superfície se estende na forma de plano inclinado a partir das 

bordas da primeira em direção aos principais cursos d’água, correspondendo ao 

pediplano pleistocênico (Braun, 1971), originado pela dissecação da Primeira 

Superfície pelo ciclo de erosão “Velhas” (Motta et al. 2002). A Terceira Superfície é 

caracterizada por topografia mais acidentada, com relevos ondulados e forte 

ondulado e corresponde às áreas de dissecação mais recente (Motta et al. 2002). 

A área de estudo localiza-se na Primeira Superfície Geomorfológica 

denominada Chapadas Elevadas. A Compartimentação geomorfológica possui 

importante acervo bibliográfico com destaque para estudos de Penteado (1976), 

CODEPLAN (Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central) (1984), Novaes 

Pinto (1987, 1994) e Martins e Baptista (1998). 

Penteado (1976) estabeleceu uma compartimentação geomorfológica 

associando às concreções ferruginosas presentes nas superfícies. A Primeira 

Superfície, formada no terciário, com cotas entre 1.050 a 1.300m (Chapada da 

Contagem) desenvolveu-se sobre um material mais arenoso apresentando 

concreções ferruginosas de dois tipos: lateritos concrecionários e maciços e 

lateritos pedogenéticos. 

 

,,�������3HGRORJLD�
De acordo com levantamento de solos do Distrito Federal realizado pela 

Embrapa, (1978) verificou-se a ocorrência de três classes de solos mais 

importantes, na área de estudo: Latossolo Vermelho, Latossolo Vermelho-Amarelo 

e Cambissolo. Alguns solos encontrados em campos tais como: os Latossolos 

Vermelho-Amarelos das duas Toposseqüência e o Latossolo Vermelho da 

Toposseqüência FAL não apresentaram correspondentes com o mapa de solos da 

Embrapa (1978), provavelmente, devido a problema relacionado à escala do mapa 

(figura 4). 
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As concreções ferruginosas na área de estudo apresentam-se bem 

desenvolvidas nas bordas das Chapadas Elevadas. 

 Rodrigues e Klamt (1978), estudando os solos do Distrito Federal, relatam 

que em altitudes mais elevadas (1.000 a 1.200 m) ocorrem Latossolos Vermelhos e 

Latossolos Vermelho-Amarelos, associados com a vegetação de cerrado, 

desenvolvidos, possivelmente, a partir de coberturas detrito-lateríticas, tal como 

descrito por Lindenmeyer (1972). A variação na cor e o aparecimento de concreções 

lateríticas e contatos petroférricos nos Latossolos, sentido crista ou topo para a 

encosta, parece indicar uma migração de ferro neste sentido. Assim, a presença de 

Latossolos Vermelho-Amarelos nesse compartimento geomorfológico deve estar 

relacionada com presença de goethita, que é formada em ambientes mais úmidos 

que a hematita presente nos Latossolos Vermelhos de ocorrência nos topos. 

Martins (2000) considera que os Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos 

que ocorrem na Primeira Superfície Geomorfológica do Distrito Federal, nas 

Chapadas Elevadas (altitudes 1.050-1.150 m), que corresponde ao antigo peneplano 

elaborado pelo ciclo de erosão “Sul-Americana” (Braun, 1971), ocorrem sobre 

rochas metapsamo-pelíticas do Grupo Paranoá. Segundo o autor, a formação dos 

Latossolos foi decorrente da variação climática ocorrida no evento Sul Americano 

que propiciou a formação de rególitos lateríticos, em decorrência das condições 

mais úmidas. O desenvolvimento do rególito laterítico ocasionou a formação de zona 

de depressão hídrica nas porções medianas dos rególitos que possibilitaram a 

acumulação de hematita, gerando a couraça ferruginosa. Ainda no evento Sul 

Americano, ocorreu mudança para condições climáticas mais secas, iniciando-se 

processos erosivos, onde afloraram as concreções ferruginosas. No Mioceno Médio 

a Plioceno, processos de intemperismo químico em condição climática úmida e 

quente, além da atividade biológica, proporcionaram a degradação das couraças e 

formação dos Latossolos sobre as chapadas com assembléias minerais hidratadas, 

goethita e gibbsita.  

Motta et al. (2002) consideram que a grande homogeneidade granulométrica 

dos solos na Superfície Geomorfológica mais elevada (Chapadas Elevadas), 

invariavelmente, muito argilosos, indica independência do substrato rochoso e que a 

formação dos Latossolos está condicionada, sobretudo, pela variação do regime 

hídrico ao longo das vertentes suaves. A ocorrência do Latossolo Vermelho no topo 
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das chapadas e do Latossolo Vermelho-Amarelo ao redor do Latossolo Vermelho 

deve estar relacionada a um pedoambiente mais úmido, devido à proximidade com o 

material concrecionário das bordas das chapadas ou com as zonas de surgência, 

favorável, como observado por Macedo e Bryant (1987), à formação preferencial da 

goethita sobre a hematita, ou devido a sua maior persistência. 

 

,,�����±�&OLPD��
O clima predominante da região, segundo a classificação de Köppen é 

“tropical de savana”, com a concentração da precipitação pluviométrica no verão. 

A estação chuvosa começa em outubro e termina em abril, representando 84% do 

total anual. O trimestre mais chuvoso é de novembro a janeiro, sendo dezembro o 

mês de maior precipitação do ano. A estação seca vai de maio a setembro, sendo 

que, no trimestre mais seco (junho/julho/agosto) a precipitação representa 

somente 2% do total anual. Em termos de totais anuais, a precipitação média 

interanual, no Distrito Federal, varia entre 1.200 mm a 1.700 mm. (Ferrante et al. 

1998). 

A temperatura média anual varia de 18º a 22º C, sendo os meses de 

setembro e outubro os mais quentes, com médias superiores a 22º C. Considera-

se o mês de julho o mais frio, com temperaturas médias que variam entre 16º e 

18º C. As temperaturas absolutas mínimas de até 2º C e máximas de 33º C são 

registradas, respectivamente, no Inverno e no início do verão (Ferrante et al. 

1998). 

Embora o clima do DF seja classificado como tropical, a percepção térmica 

das pessoas depende da combinação dos diferentes elementos climáticos, tais 

como: temperatura, umidade relativa, ventilação e radiação solar. Assim, a baixa 

umidade relativa do ar no período seco, combinado com exposição prolongada ao 

sol, provoca sensação de desconforto. Todavia, este desconforto é atenuado pela 

exposição aos ventos (Ferrante et al. 1998). 

�
,,�����± 9HJHWDomR��
O Distrito Federal está inserido no Bioma Cerrado onde se apresenta dividido 

em categorias relacionadas aos tipos de vegetação, tais como: cerradão, cerrado, 

campo cerrado, campo sujo, campo limpo e mata galeria. 
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Eiten (1993) descreveu estas unidades como: o cerradão, que apresenta uma 

vegetação densa com espécies arbóreas alcançando em média entre 15 a 20 m de 

altura, cerrado que apresenta um maior espaçamento entre as árvores de porte 

menor com troncos e galhos de caules grossos e retorcidos, campo cerrado, 

predominantemente, herbáceo com raros arbustos e árvores espaçadas de pequeno 

porte, campo sujo onde predominam as gramíneas, que medem de 0,3 a 1m com 

raros arbustos e ausência de árvores, e campo limpo onde predomina estrato 

herbáceo-graminoso, em que as gramíneas campestres típicas se mesclam com 

outras ervas. As matas galerias que ocorrem ao longo dos cursos d’água 

apresentam largura variável dependendo do tipo de drenagem presente. 

 

,,���±�&DUDFWHUL]DomR�GRV�6RORV�GDV�7RSRVVHT�rQFLDV��
� Para a seleção das toposseqüências representativas para o estudo proposto, 

foram realizadas várias saídas de campo para verificação de toposseqüências que 

atendessem aos requisitos do trabalho, em relação à distribuição dos solos, à 

geomorfologia (latitude e as classes de declividades) e geologia. Foram 

selecionadas uma toposseqüências representativa na Chapada de Brasília e outra 

na Chapada Sobradinho. 

A Toposseqüência representativa da Chapada de Brasília foi denominada de 

FAL - Fazenda Água Limpa e localiza-se a sul-sudeste do DF próxima ao bairro de 

Brasília denominado Park Way e Núcleo Rural do DF, com direção S33E - N57W 

nomeada Vargem Bonita - Fazenda Água Limpa, pertencente à Universidade de 

Brasília. A Toposseqüência representativa da Chapada de Sobradinho foi nomeada 

de Sobradinho, localiza-se na a nordeste do Distrito Federal, disposta ao longo da 

rodovia Br010 entre Sobradinho e Planaltina, de direção S60,27W – N29, 43E. 

Foram selecionados, descritos e amostrados seis perfis de solos distribuídos 

nas duas Toposseqüências representativas selecionadas para a área de estudo. As 

descrições morfológicas dos perfis dos solos foram realizadas em campo, conforme 

Lemos e Santos (2002). Em seguida, amostras deformadas e indeformadas foram 

coletadas dos horizontes representativos de cada perfil de solo, para as análises 

químicas, físicas e mineralógicas�

,,�������$QiOLVHV )tVLFDV��
As análises físicas foram realizadas nas amostras representativas coletadas 
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nos horizontes dos solos e conduzidas ao� Laboratório de Física do Solo da 

Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. 

As amostras indeformadas dos horizontes A e B, foram coletadas pelo 

método do anel volumétrico (Kopecky) de bordas cortantes, com volume interno de 

100 cm³ e embalado em lata tampada para manter a umidade do solo. No 

laboratório, após pesagem, os solos amostrados pelo anel volumétrico foram 

levados para a estufa a 105°C, por aproximadamente 48 horas. Depois de retiradas 

da estufa foram novamente pesadas. Com estes dados pôde-se calcular a 

densidade do solo, a umidade gravimétrica e a umidade na base do volume 

(Embrapa, 1997). 

A densidade do solo (ds) mede o peso do volume de solo incluindo o espaço 

poroso. 

O cálculo da densidade do solo é feito da seguinte forma (Embrapa, 1997): 

 

Ds = Ms . Vt –1 

Onde: 
Ds = densidade do solo, em g cm–3 

Ms = massa do solo seco em estufa (g) 

Vt = volume total do solo (cm–3)

A umidade gravimétrica (U%) do solo é calculada da seguinte forma 

(Embrapa, 1997): 

U= (Ma/Ms)x100  

U: umidade gravimétrica, em porcentagem  

Ma: massa da água (g) 

Ms: massa do solo seco em estufa (g) 

M: massa do solo úmido (g). Onde Ma=M-Ms 

 

A umidade na base do volume (θ) em porcentagem, é calculada, segundo 

(Embrapa, 1997), da seguinte maneira: 

 

θ = (Ma/V)x100 

 

Para a análise da textura do solo utilizaram-se as amostras de solo na fração 
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TFSA. As amostras foram, destorroadas e passadas em peneiras de malha 2 mm 

(horizontes A, B e C). 

Para a determinação textural, foi utilizado o método de Boyoucos, com 

dispersão química com NaOH 10N e agitação mecânica (Embrapa 1997). A fração 

areia foi separada por peneiramento (peneira de 0,05mm de malha) e as frações 

silte e argila por meio da sedimentação das partículas. 

 

,,�����– $QiOLVHV�4XtPLFDV�±�&RPSOH[R�6RUWLYR�
Para a realização das análises químicas, foram utilizadas as amostras 

coletadas representativas, dos horizontes dos solos estudados. Estas análises foram 

feitas no laboratório de química do solo da Faculdade de Agronomia e Medicina 

Veterinária da Universidade de Brasília. 

As análises químicas do complexo sortivo foram realizadas em amostras, 

após o processo para obtenção da terra fina seca ao ar (TFSA), ou seja, as 

amostras foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneiras de malha 2 mm. 

Determinou-se o pH em água, Ca2+ + Mg2+ e Al3+ extraído por KCl, K+ determinado 

por espectrofotometria de chama, H+ + Al3+ por acetato de cálcio e o P2O5 por 

solução extratora de Mellich, todas análises conduzidas segundo Vettori, (1969) e 

Embrapa, (1997). 

A partir desses dados, calculou os valores das soma de Bases (S = Ca2+ + 

Mg2+ + K+ + Na+); capacidade de Troca Catiônica (T = S + H+ + Al3+); saturação de 

Bases (V% = 100 x S / T) e saturação por alumínio (m%= Al3+/S+Al3+ x 100). 

,,�����±�$QiOLVHV�0LQHUDOyJLFDV�H�*HRTXtPLFDV�
� As análises mineralógicas foram realizadas por difratometria de Raios-X 

(DRX) para a identificação dos minerais presentes nos horizontes dos solos 

avaliados.  Em auxílio à caracterização da composição mineralógica, foram feitas as 

análises de geoquímica, com a utilização do Espectrômetro de Emissão Atômica 

com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP – AES) para identificação dos elementos 

maiores, menores e traços. 

 Para as análises de difratometria de Raio-X foi utilizado o equipamento 

Geigerflex da Rigatu, do Laboratório de difratometria de Raios-X, do Instituto de 

Geociências da Universidade de Brasília (IG-UnB), que dispõe de dois goniômetros 

e um filtro em linha, ambos controlados por computador. Este equipamento 
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apresenta programas de tratamentos de dados (procura automática de picos, 

suavização das curvas, correção de background, cálculo da largura a meia altura, 

procura dos possíveis minerais e análise quantitativa (Fava et al. 1999). As 

condições de operação para análise rotineira foram padronizadas, utilizando-se tubo 

de Cu e, voltagem de 40KV, corrente de 20mA. Os difratogramas foram elaborados 

com auxílio do software Jade for Windows® 

 As análises foram feitas nas frações areia (2-0,05mm), silte (0,05-0,002mm), 

e argila (< 0,002mm), individualizadas na TFSA. A fração areia foi individualizada por 

peneiramento com peneiras de 0,05mm de malha. O mesmo material usado para 

análise textural (método de Boyoucos) foi utilizado para individualização das frações 

silte e argila. 

A fração silte+argila foi adquirida pela extração da solução silte+argila em 

volume correspondente a 10cm das provetas de 1L, após 40 segundos da agitação 

e sedimentação, baseado na Lei de Stokes. Para a separação da fração silte da 

solução silte+argila adotou-se o processo de centrifugação com rotação velocidade 

de 700ppm por 7 min por hora. A fração argila foi adquirida após extração em 

solução de argila, também em volume correspondente à 1cm das provetas de 1L, 8 

em 8 horas após agitação e sedimentação, por quatro dias, também segundo a Lei 

de Stokes. Com as frações separadas foram feitas lâminas pelo método de 

esfregação, encaminhadas para a para a leitura no difratrômetro de Raio-X. 

 A

análise de geoquímica foi realizada no Laboratório de química analítica da Embrapa-

Cerrado – CPAC. Para determinação dos constituintes maiores das amostras foi 

utilizada a fusão total com metaborato de lítio por emissão atômica em 

Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP – 

AES), marca TERMO JARREL ASH e ataque triácido (ácido fluorídrico concentrado, 

perclórico concentrado e clorídrico concentrado) para elementos menores e traços. 

Os elementos determinados foram Si, Al, Fe, Ca, Mg, Ti, K, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, 

Ni, P, Pb, V, Zn e B. 

 

,,���±�(ODERUDomR�GR�0RGHOR�GH�'LVWULEXLomR�GRV�6RORV�QDV�&KDSDGDV�(OHYDGDV�
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O modelo de distribuição dos solos na região das Chapadas Elevadas do 

Distrito Federal foi baseado nas avaliações realizadas em campanhas de campo, 
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com a caracterização expedita dos solos e suas relações com a geomorfologia e a 

geologia. Estas avaliações foram realizadas em diversos trajetos abrangendo as 

Chapadas de Brasília e Sobradinho. As duas toposseqüências estudadas foram 

selecionadas em função da representatividade das mesmas, uma para a Chapada 

de Brasília e a outra para a Chapada de Sobradinho, com base nestas avaliações de 

campo. 

A relação da geologia, relevo, unidade geomorfológica e solos de cada perfil 

das toposseqüências encontram apresentadas na Tabelas 1 e 2. 

 

7DEHOD�����7RSRVVHT�rQFLD�±)$/ 

*HRORJLD� 5HOHYR� *HRPRUIRORJLD� 6RORV�

Ardósia Relevo Ondulado e 
Fortemente Ondulado Escarpa Cambissolo 

Ardósia Suave Ondulado Borda de Chapada Latossolo Vermelho-Amarelo

Ardósia Plano e Suave Ondulado Topo de chapada Latossolo Vermelho 

7DEHOD���±�7RSRVVHT�rQFLD�6REUDGLQKR 

*HRORJLD� 5HOHYR� *HRPRUIRORJLD� 6RORV�
Mettarritmito 

Arenoso 
Relevo Ondulado e 

Fortemente Ondulado Escarpa Cambissolo 

Mettarritmito 
Arenoso Suave Ondulado Borda de Chapada Latossolo Vermelho-Amarelo

Mettarritmito 
Arenoso Plano e Suave Ondulado Topo de chapada Latossolo Vermelho 

,,����� ±� (VWDEHOHFLPHQWR� GDV� 5HODo}HV� HQWUH� 6RORV�� *HRPRUIRORJLD� H�
*HRORJLD�

O uso de unidades da paisagem, como ferramenta para auxiliar em atividades 

de levantamentos de solos, constitui uma evolução no entendimento das relações 



58

entre pedologia, geomorfologia e geologia e permite compreender a distribuição dos 

solos na paisagem. 

 O estudo detalhado das toposseqüências representativas na distribuição dos 

solos na Chapada de Brasília e Chapada de Sobradinho, visa uma perfeita 

classificação dos solos, assim como o estabelecimento das relações pedológicas 

com a geomorfologia e a geologia, para embasar a elaboração do modelo de 

distribuição dos solos nas Chapadas Elevadas do Distrito Federal. 

A geologia da área forneceu subsídios para explicar de forma adequada o 

relevo local e os tipos de solos formados nas Chapadas Elevadas. As variações 

litológicas é um fator determinante para entender a formação do relevo e a 

distribuição dos solos nas superfícies. Os solos presentes na área de estudo estão 

relacionados com o tipo de substrato rochoso e sua relação com as superfícies 

geomórficas. 

 

,,�����±�(ODERUDomR�GR�0RGHOR�GH�'LVWULEXLomR�GRV�6RORV�QDV�&KDSDGDV�
(OHYDGDV�GR�'LVWULWR�)HGHUDO�

Foi estabelecido um modelo de distribuição dos solos nas Chapadas 

Elevadas do DF, baseado nas relações estabelecidas entre geomorfologia 

(representada pela hipsometria e classe de declividade), unidades geológicas e 

classes de solos na área de estudo. 

A compartimentação geomorfológica da área de estudo, utilizou parâmetros 

morfológicos (hipsometria e a declividade). A hipsometria utilizou a 

compartimentação adotada por Penteado (1976), que está condicionada às 

concreções ferruginosas nas Chapadas Elevadas. A declividade baseou-se na 

distribuição dos solos nas Chapadas Elevadas, observando a forma do relevo com 

porções de plano e suave ondulado e forte ondulado e o tipo de solos associados. 

A geologia foi utilizada a distribuição litologica de Freitas-Silva e Campos 

(1998), associado a checagens em campo com objetivo de verificar correspondência 

relacionada ao Mapa Geológico. 

Os LV ocorrem em altitudes mais altas entre 1342-1170m, os LVA correm em 

posição um pouco abaixo do LV no relevo, entre 1170-1150m, e no final do limite 

das Chapadas elevadas observou um relevo mais movimentado onde se encontra o 

Cambissolo entre 1150-1050m sobre metarritmito arenoso até o limite do contato da 

ardósia. 
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,,�����±�*HUDomR�GR�0DSD�GH�*HRIRUPDV�RX�GH�)RUPDV�GD�3DLVDJHP�
Foi utilizado o software ArcGis 9.1 bem como seus módulos de extensão 3D 

analyst e Spatial Analyst. Primeiramente, foram verificados os prováveis erros 

existentes na base de dados digitais georreferenciados utilizada: curvas de nível 

(erro nas cotas e nas linhas das curvas de nível), pontos cotados (erro nas cotas) e 

hidrografia (direção de fluxo da rede hidrográfica), todos extraídos de CODEPLAN-

SICAD (1991). Em seguida ocorreu a edição para correção destes erros. 

 Para gerar o MDT (Modelo Digital de Terreno) da área de estudo foram 

utilizados pontos cotados, hidrografia e curva de nível (na escala 1:25.000 , extraído 

do CODEPLAN-SICAD 1991) utilizando o módulo 3D Analyst. Foi escolhida a 

extensão 3D Analyst devido à existência do interpolador Topo to Raster para gerar o 

MDT. O Topo to Raster é baseado no programa ANUDEM desenvolvido por 

Hutchinson (1989). O motivo da escolha deste método para criação do MDT 

apresenta-se em conformidade com Guimarães (2000), que considera que tal 

ferramenta, dentre as metodologias para a modelagem de terreno, apresenta maior 

eficiência quando comparada com a topografia real. 

O MDT foi reclassificado para gerar o mapa hipsométrico da área de estudo 

com as seguintes classes de altitudes: 1345 – 1170m (topos de Chapadas), 1170 – 

1150m (bordas das Chapadas), 1150 –1050m (encosta, rebordo ou escarpa das 

Chapadas) e 1050 – 816m (segunda e terceira Superfície Geomorfológica). O 

fatiamento utilizou o limite máximo e mínimo das altitudes (1345-1050m) das 

Chapadas Elevadas baseado em Penteado (1976) (Figura 5). 

A partir do MDT foi gerado o mapa de declividade da área de estudo, que foi 

reclassificado, segundo as seguintes classes: 0-4%, 4-8%, 8-12% e >12%. As áreas 

com declividade entre 0-4 % (áreas planas) correspondem ao topo da Chapada 

Elevada. A classe de declividade de 4-8% representa a transição entre o topo e a 

borda da Chapada Elevada, a classe de declividade de 8-12% representa a borda 

das chapadas e a classe de declividade >12% representa a encosta (rebordo ou 

escarpas) das Chapadas Elevadas (Figura 6). 

Para a geração do mapa de geoformas (formas da paisagem) foi realizado o 

cruzamento entre os mapas gerados de classes de declividade e hipsométrico, 

utilizando a opção Raster Calculator presente na extensão Spatial Analyst do ArcGis 

9.1. Em seguida foi feita uma reclassificação do produto gerado elaborando o mapa 

de geoforma da área de estudo. 
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,,�����±�$VVRFLDomR�GR�0DSD�GH�*HRIRUPD��*HRORJLD�FRP�DV�&ODVVHV�GH�
6ROR���0DSD�GH�6RORV�
 As avaliações realizadas nas etapas anteriores, incluindo a caracterização 

das classes de solos e estabelecimento das relações entre classes de solos, 

geomorfologia e geologia na região das Chapadas Elevadas do Distrito Federal, 

permitiram a geração do modelo de distribuição solos nas Chapadas Elevadas. Esta 

associação permitiu a definição do mapa de solos, assim como a espacialização das 

mesmas, gerando o mapa de solos nas Chapadas Elevadas do DF. 

O mapa de solos foi gerado apartir do cruzamento do mapa de geoformas 

com o mapa de geologia. Posteriormente, associado o estudo da caracterização dos 

solos, bem como atividade de campo com a verificação entre o mapa de solo gerado 

e as classes de solos dominantes além do material de origem, quando possível. 
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)LJXUD���±�0DSD�GH�+LSVRPpWULFR�GDV�&KDSDGDV�(OHYDGDV�QR�'LVWULWR�)HGHUDO��61 
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)LJXUD���±�0DSD�GH�'HFOLYLGDGH�GDV�&KDSDGDV�(OHYDGDV�QR�'LVWULWR�)HGHUDO��62 
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,,,�±�5(68/7$'26�(�',6&8662��,,,����$WULEXWRV�0RUIROyJLFRV 

As descrições morfológicas completas dos seis perfis representativos das 

Toposseqüências da FAL e Sobradinho encontram-se no anexo 1. Nos perfis de 

solos estudados foram enfatizados os horizontes diagnósticos Bw e Bi de cada perfil, 

bem como quando os horizontes C e R quando presentes, estes últimos por 

demonstrar a filiação com o material de origem. 

Os Latossolos estudados apresentam-se, muito profundos e bem 

desenvolvidos. Em relação às cores da carta de Munsell, estas se apresentam mais 

escuras nos horizontes A e os horizontes Bw apresentam cores variando, do 

vermelho-amarelo ao vermelho. A principal diferenciação dos Latossolos Vermelhos 

para os Vermelho-Amarelos está relacionada com a variação na cor. Esta variação é 

condicionada pelo tipo de material de origem ou pelo regime de drenagem interna 

dos perfis dos solos. Os Latossolos Vermelhos são bem drenados e provavelmente 

possuem hematita, enquanto os Latossolos Vermelho-Amarelos, geralmente, 

apresentam drenagem interna prejudicada, devido à presença de camadas de 

petroplintitas, que ocasiona retenção da água com a provável hidratação da 

hematita, transfomando-se em goethita dando assim, a cor amarela ao solo. 

Os Cambissolos Háplicos ocorrem nas superfícies mais declivosas, com 

exposição do horizonte C, CR e R, com horizonte B incipiente e variação de cores 

dependendo do material de origem. 

Os resultados resumidos das análises morfológicas dos perfis estudados 

encontram-se sumarizados nas Tabelas 3 e 4. 

Na Toposseqüência da FAL, o Latossolo Vermelho (LV) apresenta pouca 

diferenciação de cores entre os horizontes, com matiz igual ou mais vermelha que 

2,5 YR (foto1). O Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) apresenta horizontes Bw e BC 

separadas por horizonte petroplíntico (F). O horizonte Bw possui matiz mais 

amarelado do que 2,5YR, provavelmente decorrente do predomínio da goethita 

(mineral de composição – FeOOH - no horizonte B latossólico), enquanto o horizonte 

BC  possui matiz mais vermelho que 2,5 YR (foto 2). 
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7DEHOD���±�&DUDFWHUtVWLFDV�0RUIROyJLFDV�GD�7RSRVVHT�rQFLDV�)$/�

E��KRUL]RQWH�HQWHUUDGR��L��LQFLSLHQWH��Z��ODWRVVROyOLFR��I��SOLQWLWD��������GHVFRQWLQXLGDGH��
OLWRORJLFD���

O Cambissolo apresenta horizonte Bi de 10cm e presença do material de 

origem (ardósia). Apresenta variação marcante entre o horizonte A e o horizonte Bi

relacionada com a variação de cores com matiz variando de cinzento avermelhado 

escuro a bruno forte até amarelo-avermelhado no horizonte Bi (foto 3 e 4). 

A textura apresenta pouca variação entre os solos estudados caracterizados 

como solos argilosos a muito argiloso. Esta pouca variação até nos Cambissolos é 

função do material de origem, constituído por rochas argilosas (ardósias). 

&RU�+RUL]RQWH 3URIXQGLGDGH ~PLGD� 7H[WXUD (VWUXWXUD &RQVLVWrQFLD�
&DPELVVROR�+iSOLFR�7E�'LVWURIpUULFR�OpSWLFR����&;7EG�

A 0 – 20cm 10R 3/2 Argiloso 
fraco, pequena 
blocos subangulares 

Dura, firme, não plástica e 
não pegajosa 

Bi 20 – 42cm 7,5 YR 4/6 Argiloso 
fraco, muito pequena
blocos subangulares 

Dura, friável, ligeiramente 
plástica e 
ligeiramente pegajosa 

C 42 – 100 cm 7,5 YR 6/8 Argiloso 
fraco grande a média
blocos subangulares 

Dura, firme, plástica e 
pegajosa 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�$PDUHOR�'LVWUyILFR�SHWURSOLQWLFR���/9$GI�

A 0 - 26 10 YR 4/6 Argiloso 
Forte, muito pequena
granular 

Ligeiramente macia, friável, 
ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa 

Bw 26 – 70 cm 10 YR 4/8
Muito 

Argiloso 
Forte, muito pequena
granular 

Ligeiramente macia, friável, 
ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa 

F 70 – 103cm 10R 4/6  
Concreções grande, 
duro irregular,   

BC 103 - 170cm 2,5 YR 4/8
Muito 

Argiloso 
Forte, muito pequena
granular 

Ligeiramente macia, friável, 
ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�'LVWUyILFR�WtSLFR���/9$G�

A 0 – 24cm 10 R 3/4 
Muito 

Argiloso 
Forte, muito pequena
granular 

Ligeiramente macia, friável, 
ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa 

Bw 24 – 100cm 2,5 YR 4/6
Muito 

Argiloso 

Forte, muito pequena
granular muito 
pequena 

Ligeiramnete macia, friável, 
ligeiramente 
plástica e ligeiramente 
pegajosa 
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Foto 1 - Latossolo Vermelho 
Toposseqüência FAL  

Foto 2 - Latossolo Vermelho Amarelo 
Toposseqüência FAL  
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Foto 3 – Cambissolo da Toposseqüência FAL  Foto 4 – Cambissolo Háplico da Toposseqüência FAL. 
Horizonte CR e R mostrando o processo pedogenético 
ocorrendo na Ardósia. 

66 
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7DEHOD���±�&DUDFWHUtVWLFDV�0RUIROyJLFDV�GD�7RSRVVHT�rQFLDV�6REUDGLQKR�
&RU�+RUL]RQWH 3URIXQGLGDGH ~PLGD�

7H[WXUD�
 

(VWUXWXUD�
 

&RQVLVWrQFLD�
 

&DPELVVROR�+iSOLFR�7E�'LVWUyILFR�OpSWLFR��&;7EG�

Bi 0 - 55cm 7,5YR 5/8 Argiloso 

Fraca, pequena 
blocos 
subangulares 

Ligeiramente mácia, 
Friável, plástica e pegajosa

C 55 – 82cm 
2,5YR6/2
10YR 7/2

Estrutura original da 
rocha Firme, plástica e pegajosa 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�$PDUHOR�'LVWUyILFR�SOLQWLFR��/9$GI�

1A 0 – 35cm 10YR3/6
Franco Argilo 

Arenosa 
Moderada pequena a 
média granular 

Macia, friável, ligeiramente 
plástica e ligeiramente 
pegajosa 

1C 35 – 68cm 7,5YR5/6
Franco Argilo 

Arenoso 
Moderada média 
blocos subangulares 

Ligeiramente duro, muito 
friável, plástico e pegajoso 

2Ab 68 – 80cm 10YR3/6
Franco Argilo 

Arenoso 
Moderada muito 
pequena granular 

Macia, friável, ligeiramente 
plástica e não pegajosa 

2Bbw 80 – 195 7,5YR6/6
Franco Argilo 

Arenoso 
Moderada muito 
pequena granular 

Macia, friável, ligeiramente 
plástica e não pegajosa 

2Bbwf 195 - 225cm+ 5YR6/8 
Argilo 

Arenoso 
Moderada muito 
pequena granular 

Macia, friável, ligeiramente 
plástica e não pegajosa 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�'LVWUyILFR�WtSLFR��/9G�

A 0 – 50cm 10R 4/6 
Muito 

Argiloso 
Forte, muito pequena 
granular 

Pouco macia, friável, 
ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa 

Bw1 50 – 210cm 2,5YR4/8
Muito 

Argiloso 
Forte, muito pequena 
granular 

Pouco macia, friável, 
ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa 

Bw2 210 - 235 m+, 5YR5/6 
Muito 

Argiloso 
Forte, muito pequena 
granular 

Ligeiramente dura, friável, 
ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa 

E�� KRUL]RQWH� HQWHUUDGR�� L�� LQFLSLHQWH�� Z�� ODWRVVROyOLFR�� I�� SOLQWLWD�� ��� ��� GHVFRQWLQXLGDGH�
OLWRORJLFD��

Na Toposseqüência Sobradinho, o Latossolo Vermelho apresentou horizontes 

Bw1 e Bw2 individualizados pela variação de cores com matiz variando de vermelho 

2,5 YR a vermelho-amarelado 5YR (foto 5). Os horizontes Bw1 e Bw2 apresentaram 

uma inversão de cores de matiz de cor vermelho para vermelho amarelado, podendo 

representar flutuação do lençol freático, hidratando a hematita transformando em 

goethita, conforme foi observado por Macedo (1988) e Motta et al. (2002). No LVA 

apresenta horizontes 2Bbw e 2Bbwf individualizados devido à presença de petroplintita 

tornando um impedimento para uma boa drenagem (foto 6). Foram identificados dois 

horizontes A (1A e 2A) indicando a existência de horizontes enterrados. Isto é uma 

indicação de que este solo teve contribuição de colúvio na sua formação, ou seja, os 

horizontes 2Ab, 2Bbw e 2Bbwf provavelmente são originados “in situ” a partir do 

metarritmito arenoso e os horizontes 1A e 1C foram originados por contribuição de 
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material coluvionar (foto 7). Estes dados vêm contradizer em parte com Motta et al. 

(2002) que afirmam que devido à textura dos solos serem muito argilosos, indica 

independência do substrato rochoso. O Cambissolo da Toposseqüência Sobradinho 

apresentou-se como solo raso com muito material cascalhento no horizonte Bi. O 

horizonte A não pode ser descrito, uma vez que não está mais presente no perfil 

selecionado, por retirada de solo causada pela ação antrópica (foto 8). 

 A textura apresentou variação entre os solos da Toposseqüência de 

Sobradinho onde os LV e C apresentaram uma textura argilosa a muito argilosa e o 

LVA mostrou textura média. Essa variação textural é, provavelmente, devido ao 

material de origem ser um metarritmito arenoso. Esta litologia apresenta-se 

interestratificada, com variação nas camadas de material mais argiloso e material 

mais arenoso. O LV e o Cambissolo provavelmente foram influenciados pelas 

camadas mais argilosas e o LVA pelas camadas mais arenosas. 

 As Toposseqüências FAL e Sobradinho apresentam-se distribuídas nas 

paisagens conforme observadas nos perfis esquemáticos figuras (7 e 8), onde se 

observa a declividade do terreno e sua relação com os tipos de solos presentes. 
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Foto 5 - Latossolo Vermelho – Toposseqüência Sobradinho Foto 6 - Latossolo Vermelho-Amarelo – Toposseqüência 
Sobradinho 69 
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Foto 7 - Latossolo Vermelho-Amarelo – Toposseqüência 
Sobradinho. Presença dos horizontes 1A, 1C, 2A e 2Bw

Foto 8 – Cambissolo Háplico – Toposseqüência Sobradinho. 
Presença de dobras do Metarritmito Arenoso. 
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)LJXUD���±�3HUILO�(VTXHPiWLFR�GD�7RSRVVHT�rQFLD�)$/.

6��( � 1��:
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)LJXUD���±�3HUILO�(VTXHPiWLFR�GD�7RSRVVHT�rQFLD�6REUDGLQKR��72 
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,,,����$WULEXWRV�4XtPLFRV 

Os solos das topossseqüências estudados apresentam características 

químicas bem semelhantes. Mesmo originados de material de origem diferentes, 

ardósia (Toposseqüência FAL) e metarritmito Arenoso (Toposseqüência 

Sobradinho), que constituem rochas com baixos teores de bases trocáveis Ca2+ + 

Mg2+. Nos Cambissolos apresentaram comportamento químico semelhantes 

evidenciando pobreza química dos materiais de origem, uma vez que tanto a ardósia 

quanto o metarritmito arenoso são litologias sedimentares resultantes de pré-

intemperismos químico e físico intensos. Já não apresentando minerais primários 

portadores de elementos nutrientes conforme já evidenciados por (Chagas et al. 

1997). Os resultados das análises químicas dos perfis estudados encontram-se nos 

Tabelas 5 e 6. 

Os teores de P disponíveis são baixos em todos os solos. Estes baixos teores 

estão relacionados ao baixo teor deste elemento nos materiais de origem e à fixação 

de fósforo por cargas positivas de micelas de óxi-hidróxidos de ferro e alumínio 

(Romeiro et al. 1998) e (Novais e Smyth, 1999).  
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7DEHOD�����$QDOtVH�4XtPLFD�GD�7RSRVVHT�rQFLD�)$/�
S+� &D�����0J��� $O��� +� � $O��� .� 3 6� W� 7� 9� P�+RUL]RQWH�
+�2� FPROF�.J

��� PJ�.J��� FPRO�NJ��� ��

&DPELVVROR�+iSOLFR7E�'LVWURILFR�OpSWLFR�� CXTbd�
A 4,88 0,10 1,45 9,33 87,71 2,44 0,32 1,77 9,65 3,3 81,92 

Bi 5,33 0,10 0,15 3,26 75,06 2,09� 0,29 0,44 3,55 8,17 34,09 

C 5,53 0,00 0,10 1,23 94,03 2,09 0,24 0,34 1,47 16,32 29,41 

CR 5,56 0,00 0,35 0,78 6,30 2,09 0,02 0,37 0,8 2,50 94,59 

R 5,52 0,1 0,55 1,16 9,46 2,79 0,12 0,67 1,28 9,37 82,09 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�$PDUHOR�'LVWUyILFR�SHWURSOLQWLFR���/9$GI�
A 5,25 0,1 0,20 7,12 27,64 2,09 0,17 0,37 7,29 2,33 54,05 

Bw 5,66 0,1 0,05 0,93 0,76 2,09 0,10 0,15 1,03 9,71 33,33 

BC 5,74 0 0,10 0,28 3,93 2,09 0,01 0,11 0,29 3,45 34,48 

C 5,27 0 0,50 1,23 42,65 1,75 0,11 0,61 1,34 8,21 81,97 

Cr 5,43 0 0,50 1,005 41,07 1,75 0,10 0,60 1,15 8,70 83,33 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�'LVWUyILFR�WtSLFR���/9G�
A 5 0,1 0,85 8,55 54,51 1,75 0,24 1,09, 8,79 2,73 77,98 

Bw 5,28 0,1 0,05 3,78 10,25 1,75 0,12 0,17 3,9 3,10 29,41 

6  �VRPD�GH�%DVHV��&D�����0J�����.� � 1D����7� �FDSDFLGDGH�GH�7URFD�&DWL{QLFD��6���+� � $O�����9��� �VDWXUDomR�GH�%DVHV������[�6���7��H�� P�� �VDWXUDomR�SRU�DOXPtQLR��$O�����W���W� �6���$O��
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Os solos da Toposseqüência da FAL são ácidos com variação de pH em H2 O

4,88 a 5,74. Os valores estão relacionados, principalmente, com a dissociação do H�

e com a elevada acidez trocável (H+Al). A soma de bases, saturação de bases e 

capacidade de troca catiônica é baixa nesses solos, conforme já constatado por 

Rodrigues e Klamt, (1978), Muggler et al. (1996), Gomes et al. (2004a). O 

Cambissolo apresenta valores discretamente maiores de alguns atributos químicos, 

por ser um solo mais jovem. No entanto, ainda, apresenta valores muito baixos. O 

decréscimo da capacidade de troca catiônica com a profundidade está relacionado 

com a distribuição da matéria orgânica ao longo do perfil. A saturação de bases 

tende a aumentar com a profundidade devido ao decréscimo da capacidade de troca 

de cátions. No entanto, os valores são muito baixos, caracterizando todos os solos 

como distróficos. O K apresentou valores mais altos, provavelmente, em função do 

material de origem na Toposseqüência FAL ser a ardósia que apresenta ilita na sua 

composição mineralógica e que possui este elemento na sua estrutura. 

A saturação por alumínio foi bastante alta, em todos os horizontes da 

Toposseqüência da FAL, sendo grande parte da capacidade de troca de cátions 

CTC (T) ocupada com o Al³+, aumentando, assim, a competição de Al³+ com os 

cátions de outros elementos para os locais de troca nos minerais argilosos e matéria 

orgânica, tal como contatado por Muggler et al. (1996) que nestes tipos de solos 

apresentam CTC está saturada pelo cátion Al³+.
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7DEHOD�����$QDOtVH�4XtPLFD�GD�7RSRVVHT�rQFLD�6REUDGLQKR 

S+� &D�����0J��� $O��� +� � $O��� .� 3 6� W� 7� 9� P�+RUL]RQWHV�
+�2� FPROF�.J

��� PJ�.J��� FPRO�NJ��� ��

&DPELVVROR�+iSOLFR�WE�'LVWURILFR�OpSWLFR���CXTbd 

Bi 5,3 0,4 0,65 3,18 29,22 2,09 0,47 1,12 3,65 12,99 57,78 

C 5,26  0,1 0,55 1,46 7,09 1,75 0,11 0,66 1,57 7,01 83,33 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�$PDUHOR�'LVWUyILFR�SOtQWLFR���/9$GI 
1A 4,93 0 0,5 5,58 14,99 1,75 0,04 0,54 5,62 0,68 92,86 

1C 4,94 0 0,15 3,855 77,43 1,75 0,20 0,35 4,05 4,90 43,04 

2Ab 4,84 0 0,45 5,28 26,85 2,09 0,07 0,52 5,35 1,29 86,73 

2Bbw 4,52 0 0,15 3,255 11,04 1,75 0,03 0,18 3,28 0,86 84,12 

2Bbwf 5,59 0 0 1,005 0,76 1,75 0,00 0,00 1,01 0,19 0,00 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�'LVWUyILFR�WtSLFR���/9G 

A 4,82 0,05 0,45  8,055 26,85 2,09 0,12 0,57 8,17 1,45 78,95 

Bw1 4,52 0,05 0 2,43 10,25 2,09 0,08 0,08 2,51 3,04 0,00 

Bw2 5,58 0,1 0 1,08 5,51 2,44 0,11 0,11 1,19 9,56 0,00 

6  �VRPD�GH�%DVHV��&D�����0J�����.� � 1D����7� �FDSDFLGDGH�GH�7URFD�&DWL{QLFD��6���+� � $O�����9��� �VDWXUDomR�GH�%DVHV������[�6���7��H�� P�� �VDWXUDomR�SRU�DOXPtQLR��$O�����W���W� �6���$O��
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Os solos da topossseqüência Sobradinho apresentam comportamento 

químico semelhante ao da topossseqüência FAL, são solos ácidos com variação de 

pH em H2O entre 4,52 a 5,59. A soma de bases, saturação de bases e capacidade 

de troca catiônica também são baixas nesses solos.  

 

,,,���$WULEXWRV�)tVLFRV�
� Os atributos físicos do solo sofrem influência do grau de evolução da 

pedogenética, da mineralogia da fração argila e do manejo da área, podendo 

interferir no processo de compactação do solo.  

As caracterizações dos parâmetros físicos dos solos dos perfis nas 

Toposseqüências estudada na FAL e em Sobradinho encontram-se nas Tabelas 7 e 

8. 

 

7DEHOD����$QDOLVH�)tVLFD�GD�7RSRVVHT�rQFLD�)$/�
$UHLD� 6LOWH� $UJLOD 6LOWH�$UJLOD 

*UDGLHQWH7H[WXUDO� 8 �� 'V�+RUL]RQWHV
J�NJ�ï� �� %�$� J�J�ï� J�FP�ñ� J�FP��ñ�

&DPELVVROR�+iSOLFR�7E�'LVWUyILFR�OpSWLFR���CXTbd�
A 284,2 280,3 435,5 0,643 # 24,743 24,259 0,980 
B 174,6 377,1 448,3 0,792 1,109 19,543 22,639 1,158 
C 192,0 286,0 522,0 0,55 # # # # 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�$PDUHOR�'LVWUyILFR�SHWURSOLQWLFR���/9$GI�
A 235,2 279,6 485,2 0,576 # 28,668 24,849 0,874 
Bw 115,0 231,7 653,3 0,354 1,393 34,257 25,385 0,868 
BC 86,2 285,2 628,6 0,453 1,356 36,188 46,507 1,285 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�'LVWUyILFR�WtSLFR���/9GW�
A 106,1 96,8 797,1 0,121 # 28,450 24,622 0,865 

Bw 56,1 53,5 890,3 0,060 1,166 28,189 25,197 0,894 
'V�±�'HQVLGDGH�GR�VROR���8�����8PLGDGH�*UDYLPpWULFD���T� ��XPLGDGH�QD�EDVH�GR�YROXPH���

Os solos da FAL são fisicamente bastante semelhantes com textura argilosa 

com valores no LV variando de 797 a 890 g kg-¹de argila conforme encontrado nos 

estudos de Rodrigues e Klamt , (1978) e Gomes et al. (2004a). Os LVA apresentam 

uma quantidade de argila variando de 485 a 653 g kg-¹ e um aumento na quantidade 

de silte em relação ao LV. O teor de argila tende a aumentar com a profundidade em 

direção ao horizonte B diagnóstico. Na Toposseqüência FAL ocorre nos Latossolos 

redução discreta nos teores de argila do solo, do topo para a borda da chapada 

conforme observado por Macedo e Bryant (1987). A relação silte/argila no LVA 

indica menor grau de intemperismo em relação ao LV é definição do SiBCS da 
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Embrapa, 1999. O valor da relação silte/argila no horizonte Bw do LV de 0,131 

demonstram um solo com estágio de intemperismo alto.  

 O Cambissolo apresenta um valor do silte variando de 286 a 377,1 g kg-¹ e de 

areia de 174,6 a 284,2 g kg-¹. 

 O gradiente textural nos três solos apresentou valor menor que 1,5 em todos 

os solos com mais de 40% de argila, descartando processo de translação de argila 

que caracteriza o horizonte B textural. 

Os teores de umidade, tanto em relação ao peso (U) quanto em relação ao 

volume (Ø), dos horizontes Bw do LVA apresentaram-se discretamente superiores 

aos dos horizontes Bw dos LV, provavelmente devido à influência do lençol freático, 

que permaneceu um maior tempo em contato com o perfil do LVA, em função da 

ocorrência de horizontes petroplíntico. Entretanto, esperavam-se valores de umidade 

no horizonte do Bw do LVA superiores ao Bw do LV pela presença do horizonte 

petroplíntico que prejudica drenagem interna nos perfis de solos. Ressalta-se que 

amostragem foi realizada no período da seca, pois, no período chuvoso, estes solos 

ficam saturados de água. O Cambissolo apresentou valores semelhantes aos dos 

LV indicando um solo bem drenado. 

A densidade do solo é um importante atributo físico dos solos, por fornecer 

indicações a respeito do estado de sua conservação, sendo uma das primeiras 

propriedades a ser alterada pelos diferentes usos (Silva, 2003). 

A análise de textura serve na inferência do potencial de compactação, da 

disponibilidade de água, da aeração, da condutividade do solo ao ar, à água e ao 

calor, da infiltração e da redistribuição de água (Prevedello, 1996). 

Segundo Goedert et al. (2002), valores de densidade do solo entre 0,7 e 

1,0 g cm-3 podem ser considerados normais em Latossolos Vermelhos tropicas de 

textura argilosa, propondo que 0,9 g cm-3 seja o máximo permitido quando se deseja 

a sustentabilidade no uso de Latossolos. O aumento na densidade do solo informa a 

modificação física ao longo de perfis de cada tipo de solo, tais como: diminuição da 

porosidade total, da aeração, da condutividade hidráulica, entre outros. 

Os solos estudados com graus de evoluções distintas apresentaram 

diferentes valores de densidade em áreas de vegetação natural. Os Latossolos com 

textura argilosa a muito argilosa apresentaram densidade do solo abaixo de 1 g cm³.  

Já o Cambissolo apresenta Ds mais alta, justificável pelo menor grau de 

desenvolvimento da estrutura e porosidade em relação aos Latossolos. Os baixos 
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valores de densidade do solo dos Latossolos estão relacionados ao grande volume 

total de poros (Chagas et al. 1997). 

 

7DEHOD�����$QDOLVH�ItVLFD�GR�7RSRVVHT�rQFLD�6REUDGLQKR�
$UHLD� 6LOWH� $UJLOD 6LOWH�$UJLOD 

*UDGLHQWH7H[WXUDO� 8� �� 'V�+RUL]RQWHV
J�NJ�ï� � %�$� J�J�ï� J�FP�ñ� J�FP�ñ�

&DPELVVROR�+iSOLFR�7E�'LVWURILFR�OpSWLFR���CXTbd�
Bi 388,7 195,1 416,1 0,46 # # # # 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�$PDUHOR�'LVWUyILFR�SOtQWLFR���/9$GI�
1A 729,7 40,1 230,2 0,17 # 13,24 17,83 1,34 
1C 687,3 51,0 261,7 0,19 # # # # 
2Ab 76,60 32,0 202,0 0,16 # 12,33 16,15 1,31 
2Bbw 644,4 42,9 312,7 0,14 1,595 16,12 22,30 1,38 
2Bbwf 589,5 41,1 369,4 0,11 1,892 16,59 20,33 1,22 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�'LVWUyILFR�WtSLFR���/9GW�
A 220,2 84,4 695,4 0,12 # 9,98 9,87 0,98 

Bw1 162,7 132,1 705,2 0,19 0,92 22,41 21,06 0,93 
Bw2 131,2 113,4 755,4 0,15 1,08 31,94 29,02 0,90 
'V�±�'HQVLGDGH�GR�VROR���8�����8PLGDGH�*UDYLPpWULFD���T� - XPLGDGH�QD�EDVH�GR�YROXPH�

A variação granulométrica dos Latossolos da Toposseqüência Sobradinho 

apresentou maior variação com teor de areia mais alta no LVA, provavelmente, 

devido ao material de origem possuir camadas arenosas e argilosas (Metarritmito 

arenoso). Os valores do silte nos Latossolos se mostraram baixos em todo o perfil 

evidenciando que as principais frações que determinam a composição do solo são 

areia e a argila, em função do elevado estágio de evolução desses solos.�
A quantidade de areia no LVA é superior a 50% em todos os horizontes. Este 

valor está ligado ao material de origem que é o metarritmito arenoso. Essa alta 

percentagem de areia, provavelmente, diminui a capacidade dos solos em reter 

água, uma vez que estes solos com valores de Umidade (U e Ø) apresentam-se 

inferiores aos Latossolos Vermelhos, no horizonte Bw.

A relação silte/argila não foi um bom indicador para determinar o grau de 

intemperismo do solo, já que o silte não apresenta quantidade significativa no 

material de origem para influenciar na formação do solo, até mesmo nos 

Cambissolos. Almeida et al. 1997 observou que a variação do material de origem no 

Cambissolo torna a relação silte/argila um indicador ruim para sua diferenciação. 

O gradiente textural nos Latossolos Vermelho apresentou valor abaixo de 1,5 

em horizonte com mais de 40% de argila. O LVA apresentou valor abaixo de 1,7 

com 15 a 40% de argila no solo. Estes valores descartam a caracterização de 
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horizonte B textural. 

O LVA da FAL apresenta maior valor de umidade no horizonte Bw em relação 

ao LVA da Toposseqüência Sobradinho devido à presença de camadas de 

petroplintitas, limitando uma drenagem mais eficiente, além da textura mais arenosa. 

Na Toposseqüência Sobradinho, o LVA apresenta uma textura argilo-franco-

arenosa apresentando densidade maior. Comumente, os solos mais arenosos 

apresentam-se com densidade superior a 1,4 g/cm³, sendo que os solos mais 

argilosos são freqüentemente menos densos que esse valor (Reichardt e Timm, 

2004). Já em condições naturais de solo, essa densidade também tende a aumentar 

ao longo da profundidade, considerando o peso das camadas sobrejacentes e/ou a 

redução de matéria orgânica.  

Com os dados das análises morfológicas, físicas e químicas realizadas, foi 

possível classificar os solos estudados no 4º nível categórico do Sistema Brasileiro 

de Classificação dos Solos (Embrapa, 1999), tal como apresentado a seguir: 

Toposseqüência FAL: Latossolo Vermelho Distrófico típico, Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico petroplintico e Cambissolo Háplico Tb Distrofico. 

Toposseqüência Sobradinho: Latossolo Vermelho Distrófico típico, Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico plintico e Cambissolo Háplico Tb Distrofico. 

�
,,,�����0LQHUDORJLD�

As análises mineralógicas foram feitas nas frações areia, silte e argila por 

difratometria de Raios-X (DRX) de todas as amostras dos horizontes dos perfis das 

duas Toposseqüências da área de estudo. 

Nos Latossolos brasileiros, a caulinita (Ct), gibbsita (Gb), goethita (Gt) e 

hematita (Hm) são os minerais mais freqüentes na fração argila, variando apenas 

nas suas proporções (Melo et al. 2001a,b e Resende et al. 2005). A análise na 

fração argila, por difração de raios-X, evidencia a presença generalizada de minerais 

resultantes do intenso intemperismo sofrido por esses solos (Donagemma et al. 

2003). 

Os resultados encontrados das composições mineralógicas nas frações areia, 

silte e argila dos horizontes dos perfis das Toposseqüências FAL e Toposseqüência 

Sobradinho relatam o processo de intemperismo e a pedogênese e serão 

apresentados a seguir. 
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Nas duas Toposseqüências avaliadas, as análises de difração de raios-X da 

fração areia de todos os horizontes dos solos estudados, mostraram que o quartzo é 

o mineral dominante. Verificou-se, também, a diminuição da intensidade deste 

mineral nas frações silte e argila em todos dos horizontes A, B diagnóstico e C, este 

último quando presente. Estes resultados encontram-se em conformidade com os 

constatados por Melo et al. (2000), Gomes et al. (2004b), Resende et al. (2005) e 

Muggler et al. (2006) que também encontram a composição mineralógica dos solos 

altamente intemperizados é dominada por quartzo na fração areia. 

 

- 7RSRVVHT�rQFLD�)$/ 

O Latossolo Vermelho apresentou o predomínio de gibbsita em relação à 

caulinita, demonstrando o alto grau de intemperismo deste solo. A relação Hm/Gt 

apresentou uma quantidade de hematita similar à de goethita. Entretanto, quando 

confrontada com a Toposseqüência Sobradinho, apresentou Hm>Gt (figuras 9 e 10), 

provavelmente, devido ao material de origem (ardósia) da Toposseqüência FAL 

apresentar maior teor de ferro que o da Toposseqüência Sobradinho, que é formado 

por metarritmito arenoso.  

No horizonte C do Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) verifica-se a presença 

de illita juntamente com a ocorrência da caulinita e indícios de gibbsita. Já no 

horizonte BC, o mineral illita ocorre somente na fração silte, no entanto, verifica-se 

decréscimo de caulinita em relação ao horizonte C, o que pode caracterizar 

presença de caulinita de origem primária neste horizonte. A avaliação da relação 

Gb/Ct demonstrou que Gb>Ct nos horizontes A e Bw, nas frações silte e argila�
(figuras 11, 12, 13, 14 e 15). Quando o material de origem é constituído por rochas 

de origem sedimentar, que é o que ocorre nos solos estudados, a caulinita pode 

permanecer nos solos como mineral primário (Nahon, 1991). A caulinita presente 

nos horizontes C e Bw pode, também, ser formada por pseudomorfismo dos minerais 

micáceos (Muggler et al. 2006). 

A relação Hm/Gt do LVA demonstrou que a goethita tem maior ocorrência que 

hematita ao longo do perfil de alteração, em todos os horizontes e frações 

granulométricas. Ressalta-se que o perfil estudado apresenta horizonte litoplíntico, 

enriquecido em hematita, além da presença de quartzo e illita. A maior ocorrência da 

goethita no LVA, provavelmente está relacionada ao pedoambiente mais úmido, 

decorrente da presença do horizonte litoplíntico (material petroplíntico), que 
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prejudica a drenagem interna no perfil e favorece a formação preferencial da 

goethita sobre a hematita, tal como observado por Macedo e Bryant (1987), e 

Macedo (1988). De acordo com Macedo (1988) e Motta et al. (2002), os processos 

de formação da goethita envolvem variação do lençol freático, onde a hematita 

forma-se primeiro e com a mudança para regime mais úmido, decorrente das 

mudanças do clima e evolução panorâmica, a hematita é hidratada transformado-se 

em goethita. 

O Cambissolo apresentou quartzo, caulinita e illita nos horizonte R e CR e 

aparecimento da gibbsita e da goethita nas frações silte dos demais horizontes. A 

relação Gb/Ct demonstrou que a gibbsita aumenta nos horizontes Bi, em relação à 

caulinita (figuras 16, 17, 18, 19 e 20). A presença da caulinita na fração silte, 

possivelmente é função de processos de minerais micáceos, tal como descrito 

anteriormente. A goethita é o óxido de ferro predominante neste solo, também no 

horizonte C, como observado no Cambissolo da Toposseqüência Sobradinho.   

A caulinita pode ser considerada um dos argilominerais com uma ampla 

ocorrência em solos, sobretudo naqueles de domínios tropicais (Resende et al. 

2005). Nos solos estudados, a caulinita presente pode ser por um produto de 

intemperismo, onde ocorre a retirada de sílica e de bases da estrutura de um 

argilomineral 2:1, no caso a illita. Pode, ainda, constituir um mineral herdado das 

rochas sedimentares que representam seus materiais de origem. 

 De acordo com estudos realizados por Macedo e Bryant (1987) e Motta et al. 

(2002) nos perfis associados à superfície Sul-Americana, a ocorrência de LVA nas 

bordas das Chapadas Elevadas ao redor dos LV, pode estar relacionada com um 

pedoambiente mais úmido. O LV ocorre no topo das Chapadas Elevadas do Planalto 

Central do Brasil, incluindo o Distrito Federal, em relação ao LVA. Este último 

apresenta uma drenagem lateral reduzida pela proximidade da faixa de material 

petroplíntico que, normalmente, contorna a chapada. Tais aspectos são favoráveis à 

formação de goethita sobre hematita, ou à persistência da primeira. 

� 7RSRVVHT�rQFLD�6REUDGLQKR��
Nos solos da Toposseqüência Sobradinho, observou-se predomínio de 

quartzo em associação discreta com a gibbsita na fração areia. Já na 

Toposseqüência FAL além do quartzo, ocorrem outros minerais como a caulinita e 

gibbsita. Esta diferença na composição mineralógica na fração areia dos solos das 

Toposseqüências estudadas, provavelmente é função do tipo de material de origem, 
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uma vez que na Toposseqüência Sobradinho o substrato rochoso (Metarritmito 

Arenoso) é mais rico em quartzo, enquanto que na Toposseqüência FAL, o material 

de origem é argiloso, constituído por ardósias . 

Na Toposseqüência Sobradinho, em todos os solos estudados (LV, LVA e 

CX) observou-se que os minerais predominantes nas frações silte e argila, tanto nos 

horizontes A quanto nos Bw são a caulinita (Ct), gibbsita (Gb), goethita (Gt) e 

hematita (Hm). 

No Latossolo Vermelho (LV) a relação Gb/Ct mostrou predomínio da gibbsita 

em relação à caulinita nas frações silte e argila, nos horizontes A e Bw. (figuras, 21 

22 e 23). Este predomínio da gibbsita evidencia um intenso processo de 

intemperização deste solo, onde o processo de dessilicatização da caulinita foi 

efetivo na transformação para gibbsita. A relação Hm/Gt observada demonstrou 

predomínio da hematita em relação à gibbsita ao longo do perfil, o que é comum em 

Latossolos Vermelhos. Entretanto, os difratrogramas destes horizontes Bw1 e Bw2 do 

LV, não mostram intensidade relevante de picos destes minerais, particularmente da 

hematita, em relação à quantidade de hematita e goethita normalmente existentes 

neste solo. 

Ressalta-se que as amostras foram analisadas sem tratamentos para 

concentração dos óxidos de ferrro, o que pode justificar este comportamento. Os 

óxidos de ferro devido ao seu pequeno tamanho, muitas vezes requerem, para seu 

estudo, técnicas mais sofisticadas, em adição à difração de Raio-X (Resende et al. 

2005). Deve-se destacar, também, que o Fe pode participar da estrutura da gibbsita 

e caulinita por processos de substituição isomórfica. Muggler et al. (2006) 

observaram que uma quantidade de ferro pode estar na estrutura da caulinita por 

substituição isomórfica do Fe pelo Al, onde o processo de ferruginização da caulinita 

ocorre com a substituição epigenética das camadas da caulinita através de cristais 

de hematita, por dissolução da caulinita, como resultado da ferrrólise (Brinkman, 

1979). o Fe³+ é reduzido quando o solo está saturado por água. A solução com Fe²+

pode, então, fluir entre as camadas da caulinita, que é dissolvida no processo de 

redução. Quando a caulinita se cristaliza novamente, acomoda um pouco de ferro 

dentro da sua estrutura. 

Esta composição mineralógica do Latossolo Vermelho foi encontrada por 

Gomes et al. (2004b) em uma Toposseqüência representativa da Primeira Superfície 
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Geomorfológica no Planalto Central, em que os Latossolos apresentam uma mistura 

de quartzo, gibbsita, Hematita, caulinita e goethita. 

Na fração argila de alguns Latossolos é normal ocorrer uma variação da 

quantidade de caulinita ou de gibbsita e esta variação depende do estado de 

intemperização dos solos (Motchi, 1977). Quanto maior o grau de intemperização, 

maiores os teores de gibbsita. As condições de baixa concentração de SiO2 e os 

altos teores de Al2O3 favorecem a formação de gibbsita (Rodrigues e Klamt, 1978). 

No Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA), apesar da descrição morfológica 

constatar duas seqüências sotopostas, com horizontes definidos como 1A e 1C para 

a primeira e 2Ab, 2Bbw e 2Bwfb para a segunda, a relação Gb/Ct  nas frações silte e 

argila dos horizontes 2A e 2Bw apresentou padrão similar ao do LV. No entanto, 

mostrou intensidades maiores da gibbsita na fração argila. A relação Hm/Gt 

demonstrou variação em relação ao LV, onde se observou que a goethita predomina 

em relação à hematita, refletindo no matiz de cor mais amarelada deste solo (figuras 

24, 25, 26 27, e 28). Este padrão se mantém ao longo da evolução pedogenética do 

perfil do solo enterrado. Já no horizonte 1C deste solo, destaca-se o predomínio do 

quartzo. 

No Cambissolo a relação Gb/Ct demonstrou que a caulinita predomina sobre 

a gibbsita, provavelmente devido à presença de caulinita primária (figuras 29, 30 e 

31). Nos horizontes C e CR não se verificou a ocorrência de gibbsita, já no horizonte 

Bi a gibbsita está presente, entretanto em menor quantidade que a caulinita. O 

aparecimento da gibbsita é devido ao processo pedogenético de alitização onde a 

caulinita se transforma em gibbsita. A illita apresenta ocorrência nos horizonte C e 

Cr e nas frações silte dos horizontes Bi e A, provavelmente, pelo processo 

pedogenético de monossialitização ao longo do perfil de alteração, com a 

transformação para caulinita. Juntamente com esta transformação mineralógica 

ocorre a perda de potássio. As illitas são os argilominerais mais abundantes em 

rochas argilosas originadas de sedimentos marinhos e litologias de baixo grau 

metamórfico derivado destas rochas (Loughnan, 1969). 

Entre os óxidos de ferro, no Cambissolo constatou-se ocorrência somente de 

goethita em todos os horizontes, demonstrando o estágio inicial de intemperização, 

onde o primeiro mineral de ferro a se formar é a goethita. No processo de 

intemperismo das rochas ocorre liberação mais lenta dos íons Fe, ocasionando o 

crescimento de cristais de goethita, conforme relatam Kämpf e Schwetmann, (1995). 
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,,,�����*HRTXtPLFD�
As análises dos elementos maiores realizadas por meio de ICP-plasma dos 

solos das Toposseqüências FAL e Sobradinho e elementos menores e traços são 

apresentados nas tabelas (9, 10, 11, 12) 

Nas Toposseqüências estudadas, as variações nos teores dos elementos, 

tanto maiores quanto menores, provavelmente, refletem a diferenciação dos seus 

materiais de origem. Os solos da Toposseqüência FAL se originaram da Ardósia e a 

Toposseqüência Sobradinho o material de origem é o Metarritmito Arenoso. 

,,,�������6L2� H $O�2�

Nos solos da Toposseqüência FAL (LV, LVA e CX) observa-se um aumento 

de Al2O3 e SiO2 ao longo dos perfis de alteração. Tal constatação é considerada 

incomum na pedogênese, onde normalmente nestes tipos de solos observa-se uma 

diminuição dos teores de SiO2 e um aumento no teor de Al2O3 ao longo dos 

horizontes dos perfis de alteração.  

Este comportamento anômalo de SiO2, provavelmente está relacionado à 

concentração de quartzo nas frações areia, além da presença de caulinita primária, 

que mesmo com o processo intempérico está se mantendo como mineral estável. 

Pode, também, ter ocorrido um processo de enriquecimento relativo, uma vez que os 

solos em estudo, particularmente os Latossolos, sofreram intemperização intensa, 

originando solos com porosidade atingindo 70 cm3cm-3. Esta porosidade elevada 

mostra a grande perda de massa de constituintes sólidos que proporciona o 

enriquecimento relativo dos minerais silicatados, principalmente em função do 

material de origem (ardósia) constituído basicamente por illita e caulinita. 

O Cambissolo demonstra o mesmo processo, entretanto, com menor 

intensidade devido ao processo intemperismo ser menos intenso que nos 

Latossolos. 

Na Toposseqüência Sobradinho ocorre diminuição de SiO2, que é 

pedogeneticamente normal, em função dos processos de dessilicatização, mas 

também ocorre uma diminuição do Al2O3. Esta diminuição Al2O3 é, considerada 

pedogeneticamente anômala. No entanto, tratando-se dos solos estudados, tal como 

descrito anteriormente, o grau de intemperização dos mesmos é tão elevado que 

provoca acidez significativa e altos valores de saturação de Al3+ (Tabela 6), tornando 

os solos álicos. Os valores de saturação de Alumínio (m) podem alcançar 70 a 80%, 

particularmente nos horizontes A, pela complexação do Al3+ pela matéria orgânica. 
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Como a gibbsita representa o mineral portador de Al nestes solos, pode ser que 

esteja ocorrendo a dissolução deste mineral e a liberação deste elemento para a 

solução do solo, proporcionando diminuição dos teores de Al2O3 nos constituintes 

sólidos analisados. 

,,,�����±�)H�2�

O teor de Fe2O3 possibilita uma melhor separação das classes de solo. 

Assim, teores <8% caracterizam solos hipoféricos, teores variando entre 8% a <18% 

discriminam solos mesoféricos e teores de 18 a 36% diferenciam os solos férricos, 

conforme Embrapa, (1999). 

Os teores de Fe2O3 nos Latossolos das Toposseqüências estudadas 

apresentam acréscimo nas concentrações ao longo dos perfis de alteração, 

principalmente nos solos da Toposseqüência FAL. 

A Toposseqüência FAL apresentou teores mais elevados de Fe2O3 devido ao 

material de origem, onde o horizonte R do Cambissolo apresentou teor de 63,8 gkg-¹, 

ocorrendo aumento nos teores ao longo dos perfis de alteração dos Latossolos e 

Cambissolo, atingindo 132,90 g kg-¹ no horizonte Bw do Latossolo Vermelho-

Amarelo. A composição mineralógica mostra predomínio de goethita em relação à 

hematita no LVA, em função dos problemas de drenagem interna provocados pelo 

horizonte litoplíntico, que atinge teor de Fe2O3 de 440 g kg-¹. 

Já o Cambissolo da Toposseqüência Sobradinho apresenta valores menores 

dos teores de Fe2O3 (21,1 g k-¹) em relação à Toposseqüência FAL, em função da 

diferença dos materiais de origem dos solos de cada Toposseqüência. Baseando-se 

no horizonte R do Cambissolo Sobradinho, que representa o material de origem 

destes solos, verificou-se a concentração de Fe2O3 ao longo dos perfis dos solos 

estudados. Os teores de Fe2O3 atingem valores superiores a 81 g k-¹ no horizonte 

Bw do LV. A mineralogia deste horizonte concorda com estes teores, com 

predomínio de hematita sobre a goethita.  

A quantidade de Fe2O3 no horizonte R do Cambissolo da Toposseqüência 

FAL se mostrou alto e com a ocorrência de um enriquecimento ao longo do perfil, 

confirmando a ardósia como material de origem. O teor de Fe2O3 encontrado se 

mostrou semelhante ao encontrado por Marques et al. (2004a) nos estudos 

realizados na Superfície Sul-Americana na região de Luziânia e Silvânia, relacionada 

à Primeira Superfície Geomorfologica, que corresponde à região de Chapadas 

Elevadas no Distrito Federal. 
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O maior teor de Fe2O3 foi encontrado no horizonte Bw do LVA, porém a 

mineralogia mostra predomínio da goethita em relação à hematita. Neste perfil 

ocorre um horizonte litoplíntico, que constitui uma barreira na drenagem do solo, 

proporcionando a variação do regime hídrico do lençol freático. Assim, ocorre 

hidratação da hematita e sua transformando para goethita, tal como observado por 

Macedo (1988) e Motta et al. (2002).  

 Na Toposseqüência Sobradinho, os solos estudados mostraram teores 

menores de Fe2O3 à exceção do LV, que apresentou teores compatíveis com os da 

FAL. Estes teores estão, provavelmente, relacionados às camadas mais argilosas 

dos Metarritmitos Arenosos que podem conter teores de Fe2O3 mais altos. 

,,,�������1D��.��0J�H�&D�
A análise geoquímica mostrou valores significativos nos teores Na, K, Mg e 

Ca, destacando os teores de K, provavelmente decorrente da presença do 

argilomineral illita que possui este elemento na sua estrutura cristalina. O Na, Mg e 

Ca apresentam-se associados ao K. Estes valores foram considerados significativos 

para os Latossolos, que são solos altamente intemperizados, com alta taxa de 

lixiviação destes elementos, que apresentam mobilidade alta. Os teores maiores 

apresentaram-se nos Cambissolos exatamente por ser um solo jovem, onde o 

processo de intemperismo não foi ainda fortemente atuante. Segundo Melo et al. 

(2000), mesmo em baixa quantidade, a illita é responsável pelos teores totais de K, 

normalmente encontrados na fração areia de solos altamente intemperizados. 

,,,�������7L2�� �0Q��&X��=Q��&R�H�1L��
 Na Toposseqüência FAL, os teores de TiO2, Mn, Cu, Zn, Co e Ni aumentam 

ao longo dos perfis de alteração estudados. São elementos normalmente associados 

ao Fe2O3. Os valores destes elementos foram considerados significativos para as 

duas Toposseqüências estudadas, onde os materiais de origem são representados 

por rochas metassedimentares. Assim, estas rochas são pré-intemperizadas química 

e fisicamente, podendo ter ocorrido à contribuição de vários elementos. Ressalta-se 

que as rochas sedimentares são resultantes de fenômenos de meteorização, erosão 

e transporte de rochas pré-existentes (rochas magmáticas, metamórficas ou 

sedimentares). 
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7DEHOD�����$QiOLVH�*HRTXtPLFD�GRV�(OHPHQWRV�0DLRUHV�GD�7RSRVVHT�rQFLD�)$/�

 

(OHPHQWRV�0DLRUHV�
(OHPHQWR 6L� 6L2� $O� $O�2� )H� )H�2� &D� &D2 0J� 0J2 1D� . .�2 7L� 7L2� 0Q� 3 6
+RUL]RQWHV� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï�

&DPELVVRORV�+iSOLFRV�7E�'LVWUyILFRV�OpSWLFR���&;7EG�
A 323,9 0,7 77125,0 145,7 40750,0 58,3 94,9 0,1 1023,0 1,7 180,1 4315,0 5,2 5401,0 9,0 4,3 72,6 182,2 

Bi
5594,0 12,0 88525,0 167,3 55950,0 80,0 173,5 0,2 1116,0 1,9 372,7 5560,0 6,7 5680,0 9,5 0,0 54,1 135,0 

C 5958,0 12,7 80525,0 152,2 100175,0 143,2 138,3 0,2 1133,0 1,9 359,9 5692,5 6,9 5359,0 8,9 0,8 5,3 90,7 

CR 2680,0 5,7 54775,0 103,5 25550,0 36,5 137,7 0,2 1107,0 1,8 308,0 4477,5 5,4 2986,0 5,0 19,2 30,4 73,8 

R 3017,0 6,5 76850,0 145,2 44600,0 63,8 166,4 0,2 1602,0 2,7 504,5 9882,5 11,9 4854,0 8,1 34,3 28,4 94,8 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�$PDUHOR�'LVWURILFR�SHWURSOLQWLFR���/9$GI�
A 4789,0 10,2 134300,0 253,8 80675,0 115,3 111,9 0,02 638,5 1,1 221,4 1906,8 2,3 8681,0 4,5 0,0 79,2 179,6 

Bw
6367,0 13,6 151950,0 287,1 92925,0 132,9 72,2 0,01 748,8 1,2 229,4 2369,8 2,9 10095,0 16,8 0,0 80,3 128,9 

F 8769,0 18,8 64450,0 121,8 308000,0 440,3 105,0 0,01 2500,0 4,1 493,7 11955,0 14,4 4256,0 7,1 32,5 37,1 226,9 

BC 7456,0 15,9 133400,0 252,1 83900,0 120,0 80,1 0,01 1301,0 2,2 342,8 5167,5 6,2 8732,0 14,6 23,5 46,1 105,7 

C 4013,0 8,6 91625,0 173,1 53725,0 76,8 752,6 0,11 2268,0 3,8 602,2 10082,5 12,1 6399,0 10,7 71,6 35,2 88,0 

CR 2277,0 4,9 54275,0 102,6 31475,0 45,0 143,8 0,02 1336,0 2,2 189,8 5390,0 6,5 3570,0 6,0 94,7 44,3 76,5 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�'LVWURILFR�WtSLFR���/9G�
A 3275,0 7,0 149650,0 282,8 88950,0 127,2 369,8 0,05 270,0 0,4 100,90 521,8 0,6 10627,5 17,7 39,3 83,58 231,10

Bw
4475,7 9,6 65887,5 124,5 56846,0 81,3 163,2 0,02 813,6 1,3 231,83 3014,3 3,6 4594,6 7,7 0,0 49,98 125,46
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7DEHOD������$QiOLVH�*HRTXtPLFD�GRV�(OHPHQWRV�0DLRUHV�GD�7RSRVVHT�rQFLD�6REUDGLQKR��

 

(OHPHQWRV�0DLRUHV�
(OHPHQWR 6L� 6L2� $O� $O�2� )H� )H�2� &D� &D2 0J� 0J2 1D� . .�2 7L� 7L2� 0Q� 3 6
+RUL]RQWHV�� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� J�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï�

&DPELVVRORV�+iSOLFRV�7E�'LVWUyILFR�OpSWLFR���&;7EG�
Bi

2975,0 6,4 63700,0 120,4 37950,0 54,3 176,7 0,2 1448,0 2,4 82,8 2417,2 2,9 4792,0 8,0 1,5 48,8 123,7

C 1440,0 3,1 54650,0 103,3 23995,0 34,3 89,9 0,1 1866,0 3,1 58,8 3407,5 4,1 3209,0 5,4 0,0 47,9 104,4

CR 3656,0 7,8 97500,0 184,2 14775,0 21,1 261,4 0,4 5472,0 9,1 302,7 12535,0 15,1 8837,0 14,7 0,0 56,6 147,1

/DWRVVROR�9HUPHOKR�$PDUHOR�'LVWUyILFR�SOtLQWLFR���/9$GI 
1A 2494,0 5,3 47350,0 89,5 27525,0 39,4 130,2 0,2 88,5 0,1 41,9 536,8 0,6 3169,0 5,3 0,2 37,2 116,1

1C 3219,0 6,9 69625,0 131,6 35650,0 51,0 108,7 0,2 130,6 0,2 67,1 545,5 0,7 5142,0 8,6 0,0 48,0 116,7

2Ab
1296,0 2,8 36725,0 69,4 21400,0 30,6 100,2 0,1 73,5 0,1 17,8 518,0 0,6 2878,0 4,8 0,0 38,3 116,5

2Bbwf 
4287,0 9,2 55350,0 104,6 28750,0 41,1 93,2 0,1 90,7 0,2 41,7 520,3 0,6 4357,0 7,3 0,0 47,6 98,7 

2Bbw 1657,0 3,5 83750,0 158,2 41425,0 59,2 139,3 0,2 122,8 0,2 43,3 595,0 0,7 6288,0 10,5 0,0 52,2 98,1 

/DWRVVROR�9HUPHOKR�'LVWUyILFR�WtSLFR���/9GW 
A 8428,0 18,0 155750,0 294,3 77375,0 110,6 55,5 0,1 173,5 0,3 218,7 431,7 0,5 11192,5 18,7 23,8 84,5 163,0

Bw1 5592,0 12,0 150325,0 284,0 72375,0 103,5 62,4 0,1 166,90 0,3 161,9 288,5 0,3 11077,5 18,5 14,8 50,7 113,4

Bw2
6191,0 13,2 164950,0 311,7 79700,0 113,9 48,0 0,1 178,3 0,3 165,3 367,5 0,4 12400,0 20,7 7,3 61,5 110,4
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7DEHOD�����$QiOLVH�*HRTXtPLFD�GRV�(OHPHQWRV�0HQRUHV�GD�7RSRVVHT�rQFLD�)$/���

 

(OHPHQWRV�0HQRUHV�
(OHPHQWR %D� 1L� &U� 9 &R� =Q� 0R� &X� 3E� 6U� % &G�
+RUL]RQWHV� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï�

&DPELVVRORV�+iSOLFRV�7E�'LVWUyILFR�OpSWLFR�� CXTbd�
A 251,6 13,4 128,6 82,0 22,4 30,0 238,8 38,4 0,0 0,2 34,2 0,0

Bi
708,9 14,5 153,2 91,2 27,1 31,3 267,1 50,4 0,0 0,2 513,7 0,0

C 277,4 21,8 200,8 85,5 36,1 27,3 233,5 100,7 0,0 0,2 624,6 0,0

CR 287,2 8,0 72,3 32,4 13,9 23,7 165,7 37,2 0,0 0,2 291,1 0,0

R 689,2 13,5 129,8 52,8 23,4 217,0 234,5 40,7 0,0 0,3 277,8 0,0

/DWRVVROR�9HUPHOKR�$PDUHOR�'LVWURILFR�SHWURSOLQWLFR���/9$GI 
A 530,4 16,9 217,7 133,1 36,8 20,2 387,0 67,0 0,0 0,1 390,4 0,0

Bw
177,1 20,4 258,6 159,9 43,1 21,7 464,3 76,3 0,0 0,1 701,8 0,0

F 799,8 54,6 1263,0 295,2 96,8 47,0 177,9 342,9 0,0 0,2 887,0 0,1

BC 361,8 20,0 222,8 128,9 37,9 27,7 395,1 73,9 0,0 0,1 801,9 0,0

C 287,2 8,0 72,3 32,4 13,9 23,7 165,7 37,2 0,0 0,2 291,1 0,0

CR 689,2 13,6 129,8 52,8 23,4 217,0 234,5 40,7 0,0 0,3 277,8 0,0

/DWRVVROR�9HUPHOKR�'LVWUyILFR�WtSLFR���/9G 

A 34,3 25,8 244,7 169,9 43,9 42,7 484,4 66,7 0,00 0,1 339,8 0,0

Bw
267,9 17,3 201,9 96,3 30,9 39,8 287,9 58,9 0,00 0,1 425,0 0,0
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7DEHOD������$QiOLVH�*HRTXtPLFD�GRV�(OHPHQWRV�0HQRUHV�GD�7RSRVVHT�rQFLD�6REUDGLQKR��
�(OHPHQWRV�0HQRUHV�

(OHPHQWR� %D� 1L� &U� 9 &R� =Q� 0R� &X� 3E� 6U� % &G�
+RUL]RQWHV� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï� PJ�NJ�ï�

&DPELVVRORV�+iSOLFRV�7E�'LVWUyILFRV�OpSWLFR� CXTbd�
Bi

90,3 16,2 93,4 68,7 22,2 37,5 184,6 41,5 0,0 0,1 242,2 0,0

C 108,5 10,4 64,1 45,0 13,6 27,2 151,0 22,2 0,0 0,1 115,4 0,0

R 315,6 9,0 87,8 75,7 19,7 37,8 291,9 0,0 0,0 0,2 416,0 0,0

/DWRVVROR�9HUPHOKR�$PDUHOR�'LVWUyILFR�SOtQWLFR���/9$GI 
1A 12,9 8,2 77,7 64,2 13,2 24,9 133,6 19,6 0,0 0,0 238,4 0,0

1C 13,3 12,2 111,5 82,8 20,2 25,2 225,1 25,4 0,0 0,0 322,9 0,0

2Ab
10,3 8,2 69,8 58,1 11,9 23,0 114,0 15,7 0,0 0,0 100,0 0,0

2Bbwf 11,7 9,2 95,9 79,0 16,9 25,4 178,2 17,5 0,0 0,0 235,8 0,0

2Bbw 143,3 12,6 119,8 90,1 23,5 23,9 250,9 24,4 0,0 0,1 116,8 0,0

/DWRVVROR�9HUPHOKR�'LVWUyILFR�WtSLFR���/9G 

A 14,2 24,6 198,6 151,2 39,2 31,3 455,4 46,0 0,0 0,1 905,8 0,0

Bw1 11,7 23,7 185,0 137,8 38,3 34,5 465,9 45,3 0,0 0,1 614,3 0,0

Bw2 
12,4 25,3 203,2 156,9 41,9 30,8 491,6 44,0 0,0 0,1 626,1 0,0

99 
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A relação molecular SiO2/ Al2O3 (Ki) nos horizontes latossólicos é menor do 

que 2,2 sendo normalmente inferior a 2,0 (Embrapa, 1999). 

A relação molecular SiO2 /(Al2O3+ Fe2O3), Kr é usada para separar solos 

cauliníticos e oxídicos, conforme especificações a seguir: solos cauliníticos,  Ki maior 

que 2,0; e solos oxídicos,  Kr igual ou menor que 0,75 (Embrapa, 1999). 

Os valores baixos de Ki nos perfis dos solos estudados confirmam o seu maior grau 

de intemperismo, onde o Ki indica predomínio de mineralogia gibbsítica e o Kr, 

mineralogia oxídica.  

7DEHOD����±�&iOFXOR�GH�.L�H�.U�QRV�KRUL]RQWHV�GRV�6RORV�GDV�7RSRVVHT�rQFLDV�
)$/�H�6REUDGLQKR�
�

Ki = relação %SiO2x 1,7 / %Al2O3; Kr= %SiO2x 1,7 /(%Al2O3+ %Fe2O3x 0,64); 

TFSA = terra fina seca ao ar 

 

(OHPHQWR� 6L2�� $O�2� )H�2� .L� .U�
+RUL]RQWHV� J�NJ�ï J�NJ�ï J�NJ�ï

7RSRVVHT�rQFLD�6REUDGLQKR�
&DPELVVRORV�+iSOLFRV�7E�'LVWUyILFRV�

Bi 6,4 120,4 54,3 0,090 0,070
C 3,1 103,3 34,3 0,051 0,042
R 7,8 184,2 21,1 0,072 0,067

/DWRVVROR�9HUPHOKR�$PDUHOR�GLVWURILFR�SOLQWLFR�
1A 5,3 89,5 39,4 0,101 0,079
1C  6,9 131,6 51,0 0,089 0,071
2Ab 2,8 69,4 30,6 0,068 0,053
2Bwfb 9,2 104,6 41,1 0,149 0,119
2Bbw 3,5 158,2 59,2 0,038 0,031

/DWRVVROR�9HUPHOKR�GLVWURILFR�
A 18,0 294,3 110,6 0,104 0,084
Bw1 12,0 284,0 103,5 0,072 0,058
Bw2 13,2 311,7 113,9 0,072 0,059

7RSRVVHT�rQFLD�)$/�
&DPELVVRORV�+iSOLFRV�7E�'LVWUyILFRV�

A 0,7 145,7 58,3 0,008 0,006
Bi 12,0 167,3 80,0 0,122 0,093
C 12,7 152,2 143,2 0,142 0,089
Cr 5,7 103,5 36,5 0,094 0,077
R 6,5 145,2 63,8 0,076 0,059
/DWRVVROR�9HUPHOKR�$PDUHOR�GLVWURILFR�SHWURSOLQWLFR 
A 10,2 253,8 115,3 0,069 0,053
Bw 13,6 287,1 132,9 0,081 0,062
F 18,8 121,8 440,3 0,262 0,079
BC 15,9 252,1 120,0 0,108 0,082
C 8,6 173,1 76,8 0,084 0,066
Cr 4,9 102,6 45,0 0,081 0,063

/DWRVVROR�9HUPHOKR�GLVWURILFR�
A 7,0 282,8 127,2 0,042 0,033
Bw 9,6 124,5 81,3 0,131 0,092
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,,,��� ±0RGHOR� GH� 'LVWULEXLomR� GH� 6RORV� QDV� &KDSDGDV� (OHYDGDV� GR� 'LVWULWR�
)HGHUDO��
 O modelo de distribuição foi determinado por regras de correlação geo-

pedológica estabelecida baseando-se nos fundamentos de pedogênese, apoiadas 

em dados da literatura e verificações de campo na área de estudo, respeitando-se 

as classes de declividade, hipsometria e geologia. 

Segundo Campos (2004), o substrato litológico apresenta um notável controle 

da compartimentação e da evolução geomorfológica no Distrito Federal. Todas as 

Chapadas Elevadas são controladas pela presença de tipos petrográficos atribuídos 

às Unidades Metarritmito Arenoso e Quartzito do Grupo Paranoá.  

Sua evolução lito-estrutural ocorreu em cinco fases de deformação 

hierarquizadas dentro de um único evento deformacional relacionado ao Ciclo 

Orogenético Brasiliano (final do Neoproterozóico, há aproximadamente 570Ma.). Tal 

ciclo, caracterizado por tectônica compressiva (W-E) em direção ao Cráton do São 

Francisco, apresenta as quatro primeiras fases com deformações tipo dobramentos 

e fraturamentos (caráter dúctil-rúptil) e foram responsáveis pela formação de domos 

(domo de Brasília, domo do Pipiripau e domo de Sobradinho) e bacias estruturais 

(Freitas-Silva e Campos, 1998). 

 A feição mais importante na área de estudo é o domo estrutural Brasília, 

constituído por rochas do Grupo Paranoá. Este domo estrutural foi desgastado por 

processos erosivos, formando uma superfície de aplainamento cujo núcleo foi 

erodido, ocorrendo o processo de inversão do relevo. As Chapadas Elevadas do 

Distrito Federal desenvolveram sobre os flancos dos domos estruturais organizadas 

de acordo com as litologias conforme relatado por Martins, (2000). 

As Chapadas Elevadas são controladas pela presença de uma camada de 

quartzito que separa esse compartimento geomorfológico das bordas das Chapadas, 

sobre os metarritmitos e ardósia. As couraças ferruginosas também são importantes 

estratificadores da paisagem, limitando as bordas das Chapadas na forma de 

escarpas observadas por Martins (2000). Portanto, as bordas de Chapadas estão 

condicionadas pela presença de quartzito e pelas couraças ferruginosas tendo a 

função de sustentação das Chapadas Elevadas. 

� Portanto, a distribuição das classes de solos nas Chapadas Elevadas está 

condicionada pela forma do relevo e a geologia presente. A altitude máxima de 

ocorrência observada nas Chapadas Elevadas possibilitou a análise hipsométrica 
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deste fragmento da paisagem, que apresentou altitudes variando entre 1342 a 

1050m, conforme Penteado, (1976). Ao longo das Chapadas Elevadas ocorrem 

variações de classes de solos. Aliando a hipsométria e as classes de declividade, foi 

determinada a distribuição das classes de solos condicionada pela geologia local. 

Com estas avaliações foi possível gerar um mapa de geoformas da região de 

Chapadas Elevadas. O mapa de geoformas foi obtido por meio da união dos planos 

de informação: hipsometria e classes de declividade. 

A geologia se mostrou um fator condicionante na delimitação mais precisa 

das classes de solos. O cruzamento utilizando o mapa de geoforma e o mapa de 

geologia foi realizado mesmo levando em consideração à incompatibilidade de 

escala entre os mapas. Entretanto, este processo foi possível devido ao estudo em 

campo da distribuição das unidades geologicas na área de estudo. 

Os Latossolos Vermelhos Distróficos tipícos se encontram em áreas de relevo 

plano a plano ondulado, correlacionado ao topo das Chapadas Elevadas, sobre 

rochas psamo-pelíticas do Grupo Paranoá. 

A associação de Latossolos Vermelhos Distróficos com Latossolos Vermelho-

Amarelos Distróficos plíntico ocorrem em relevo suave ondulado na transição entre o 

topo e a borda das Chapadas.  

Os Latossolos Vermelhos-Amarelos Distróficos plíntico a petroplíntico 

ocorrem em relevo suave ondulado com declividade um pouco maior, se localizando 

no domínio geomorfológico denominado bordas das Chapadas Elevadas, sobre 

unidades do Grupo Paranoá. 

Os Neossolos Quartzarênico apresentam-se em relevo suave ondulado com 

declividade um pouco maior, se localizando no domínio geomorfológico denominado 

bordas das Chapadas Elevadas, em função da ocorrência mais superficial de 

quartzitos (unidade Q3) do Grupo Paranoá. 

Os Cambissolos Háplicos Tb Distróficos ocorrem em relevo forte ondulado 

com declividade mais acentuada que os demais, no domínio geomorfológico de 

escarpa, sobre as Unidades quartzito, Ardósia e Metarritmito Arenoso do Grupo 

Paranoá. 

A delimitação de uma área de transição entre os Latossolos foi por acreditar 

que aformação dos solos não têm um limite fixo, concordando com Valeriano e 

Prado, (2001) onde eles afirmam que a representação de um fenômeno 

geoambiental da paisagem muitas vezes é inadequada, porque as mudanças 
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espaciais não ocorrem em locais definidos com limites abruptos. 

O mapa de solos foi obtido a partir do cruzamento do mapa de geoformas 

com o mapa de geologia e sua relação com a caracterização dos solos realizadas ao 

longo deste trabalho, na área de estudo (Figura 32). Assim o modelo de distribuição 

dos solos nas Chapadas Elevadas foi estabelecido da seguinte forma (tabela 14): 

 

7DEHOD����±�0RGHOR�GH�'LVWULEXLomR�GRV�6RORV�QDV�&KDSDGDV�(OHYDGDV�
)HLo}HV� �+LSVRPHWULD�P�� 5HOHYR� 'HFOLYLGDGH *HRORJLD� 6RORV�

7RSR�GH�
FKDSDGD� 1.342 e 1.170  plano 0 a 4% 

Ardósia (A), 

Metarritmito 

Arenoso (R3), 

Quartzito (Q3) e 

Metarritmito 

Argiloso (R4)

Latossolos 

Vermelhos 

Distróficos típicos 

(LVd) 

ÈUHD�GH�
7UDQVLomR� 1.340 e 1. 050 

plano a 

suave 

ondulado 

4 a 8% 

Ardósia (A), 

Metarritmito 

Arenoso (R3), 

Quartzito (Q3) e 

Metarritmito 

Argiloso (R4)

Associação 

Latossolos 

Vermelhos 

Distróficos típicos 

(LVd) + Latossolos 

Vermelhos-Amarelos 

Distróficos plínticos 

(LVAdf)�

%RUGD�GH�
&KDSDGD� 1.170 e 1.150  

suave 

ondulado 
8 a 12% 

Ardósia (A), 

Metarritmito 

Arenoso (R3), 

Quartzito (Q3) e 

Metarritmito 

Argiloso (R4)

Associação 

Latossolos 

Vermelhos-Amarelos 

Distróficos plínticos a 

petroplínicos (LVAdf) 

e Neossolos 

Quartzarênicos (RQ) 

(VFDUSD 1.150 a 1.050  

ondulado 

a forte 

ondulado 

>12% 

Ardósia (A), 

Metarritmito 

Arenoso (R3), 

Quartzito (Q3)e 

Metarritmito 

Argiloso (R4)

Associação 

Cambissolos 

Háplicos Tb 

Distróficos (CXTbd) 

+ Neossolos Litólicos 

+ Afloramentos 

rochosos (quartzito) 

+ PlintossoloS 

PétricoS (FF) 
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O modelo de distribuição dos solos das Chapadas Elevadas do Distrito 

Federal se mostrou bem representativo com as classes de solos encontrados em 

campo. Em relação ao mapa de solos disponível para o Distrito Federal realizado 

pela Embrapa (1978), o modelo proposto mostrou uma melhor distribuição na 

variação nas classes de solos, conforme observado por Lacerda et al. (2006) na 

Estação Ecológica Águas Emendadas. 

O processo evolutivo do solo nas Chapadas Elevadas demonstrou que a 

declividade é fator condicionante muito importante. Onde a variação dos solos foi 

influenciada principalmente pela declividade. Visto que as análises químicas, 

mineralógicas e geoquímicas dos solos das duas topossseqüências estudadas 

apresentam características químicas bem semelhantes. Mesmo originados de 

material de origem diferentes, ardósia (Toposseqüência FAL) e metarritmito Arenoso 

(Toposseqüência Sobradinho). Importante destacar quando a mudança na variação 

químicas, mineralógicas e geoquímicas do material de origem com a presença de 

quartzito a geologia passa ser um fator tão importante quanto à declividade. 

 O uso do Modelo Digital do Terreno (MDT) demonstrou a capacidade 

de relacionar a hipsometria com as classes de declividade do terreno para geração 

de formas da paisagem de uma região, além de possibilitar a associação com as 

classes de solos, auxiliando atividades de levantamentos pedológicos. (Campos et 

al. 2006).  

�
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)LJXUD����±�0DSD�GH�6RORV�QDV�&KDSDGDV�(OHYDGDV�QR�'LVWULWR�)HGHUDO�105 
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,9�±�&21&/86®(6���� Nas Toposseqüências FAL e Sobradinho foram classificados Latossolos 

Vermelhos Distróficos típicos – Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos plínticos a 

petroplínticos e Cambissolos Háplicos Tb Distróficos lépticos. 

�� Os materiais de origem, constituído por ardósia na Toposseqüência FAL e 

metarritmito arenoso Toposseqüência Sobradinho, influenciaram principalmente nos 

atributos físicos dos solos estudados. 

�� A composição mineralógica apresentou-se semelhante para os solos estudados 

das duas Toposseqüências, constituída por caulinita, gibbsita, goethita e hematita, 

com variações nas proporções entre Ct/Gb e Hm/Gt. 

�� Verificou-se a variação dos minerais de ferro em função do teor de Fe2O3 no 

material de origem e condições de drenagem influenciada pela presença de 

horizonte litoplíntico nos Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos plínticos a 

petroplínticos  

�� O modelo estabelecido de distribuição dos solos nas Chapadas Elevadas do 

Distrito Federal mostrou-se representativo na área do estudo. 

�� O estudo permitiu estabelecer as relações entre as classes de solos estudados 

com a geomorfologia com definição das classes de altimetria e declividade de 

ocorrência dos solos estudados. 
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DESCRIÇÃO DO PERFIL CAMBISSOLO  

TOPOSSEQÜÊNCIA FAL 

DESCRIÇÃO GERAL 
 
DATA – 12/07/2006 

CLASSIFICAÇÃO- Cambissolo Háplico Tb Distróficos léptico A moderado textura 

argilosa campo cerrado relevo forte ondulado na escarpa da chapada. 

UNIDADE DE MAPEAMENTO- CXbd 

LOCALIZAÇÃO, MUNICIPIO, ESTADO E COORDENADAS- saída do eixão sul pela 

DF 047 em direção ao aeroporto, estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, 

Fazenda Água Limpa (FAL). coordenadas em UTM 185996 W e 8232989 S (fuso 

23). 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL-  

Descrito e coletado em trincheira aberta, localizado na estrada paralela à estrada 

principal, próxima a mina d’água, sob vegetação nativa de Campo Cerrado. 

ALTITUDE-1168 m 

LITOLOGIA- Ardósia 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA-Grupo Paranoá    

CRONOLOGIA- Meso/Neoproterozóico (1.300 a 1.100 milhões de anos) 

MATERIAL ORIGINÁRIO- Material proveniente do metamorfismos de rochas 

argilosas. 

PEDREGOSIDADE- Pedregoso 

ROCHOSIDADE- Não rochosa 

RELEVO LOCAL-Forte ondulado 

RELEVO REGIONAL-Forte Ondulado a Ondulado 

EROSÃO-laminar ligeira 

DRENAGEM-Bem drenado 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA-Campo Cerrado 

USO ATUAL-Vegetação Nativa 

CLIMA- Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 

 

DESCRITO E COLETADO POR- Inara O. Barbosa e Sandra Pedrosa 
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DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO CAMBISSOLO  

TOPOSSEQÜÊNCIA FAL 

 

$ 0 13 cm, cinzento-avermelhado-escuro (10R 3/1); argiloso; pouco 

cascalhenta; fraco pequena blocos subangulares; dura, firme, não plástica e não 

pegajosa transição gradual e plana. 

 

$% 13 – 20 cm, bruno forte (7,5YR 5/6 umido); argiloso; fraco pequena blocos 

subangulares; Dura, friável não plástica e ligeiramente pegajosa; transição gradual e 

plana. 

 

%$ 20 – 32 cm, Amarelo-avermelhado (7,5YR 6/8 umido); argiloso; fraco muito 

pequena granular; pouco macia, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente 

pegajosa; transição gradual e plana 

 

%L 32 – 42 cm, Bruno forte (7,5YR 4/6 umido); Argiloso; fraco muito pequena 

blocos subangulares; dura, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; 

transição gradual e plana 

 

& 42 – 100 cm+, amarelo-avermelhado (7,5YR 6/8 umido); argiloso; fraco muito 

pequena blocos angulares; dura, firme, plástica e ligeiramente pegajosa; transição 

gradual e plana 

 

RAIZES: poucas secundárias no horizonte Bi 
 

OBSERVAÇÕES: a vegetação onde se encontra esta trincheira é do tipo Campo 

limpo, não havia erosão aparente e o solo é deficiente de drenagem. 
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DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 

TOPOSSEQÜÊNCIA FAL 

DESCRIÇÃO GERAL 

 

DATA – 14/07/2006 

CLASSIFICAÇÃO- Latossolo Vermelho-Amarelo  Distrófico petroplíntico A moderado 

textura argilosa cerrado relevo suave ondulado em encosta de chapada. 

UNIDADE DE MAPEAMENTO-LVAd 

LOCALIZAÇÃO, MUNICIPIO, ESTADO E COORDENADAS- saída do eixão sul pela 

DF 047 em direção ao aeroporto, estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, 

Fazenda Água Limpa (FAL). coordenadas em UTM 186177 W (fuso 23) e 8232153 S 

(fuso 23). 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL-  

Descrito e coletado em trincheira aberta, localizado na estrada paralela à estrada 

principal, próxima a mina d’água, sob vegetação nativa de Campo Cerrado. 

ALTITUDE-1168 m 

LITOLOGIA- Ardósia 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA-Grupo Paranoá 

CRONOLOGIA- Meso/Neoproterozóico (1.300 a 1.100 milhões de anos) 

MATERIAL ORIGINÁRIO- Produto de alteração da rocha supracitada. 

PEDREGOSIDADE- Pedregoso 

ROCHOSIDADE- Não rochosa 

RELEVO LOCAL- Suave ondulado 

RELEVO REGIONAL- Plano e suave ondulado 

EROSÃO-laminar ligeira 

DRENAGEM-deficiente 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA-Campo Cerrado 

USO ATUAL-Vegetação Nativa 

CLIMA- Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 

 

DESCRITO E COLETADO POR- Inara O. Barbosa e Sandra Pedrosa 

 



117

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 

TOPOSSEQÜÊNCIA FAL 

 

$ 0 - 26 cm, bruno-amarelo-escuro (10 YR 4/6 umido); argiloso; forte muito 

pequena granular; muito friável, pouco macia, friável, ligeiramente plástica e 

ligeiramente pegajosa; transição gradual e plana. 

 

%Z 26 – 70 cm, amarelo (10 YR 7/8 umido); argiloso; forte muito pequena 

granular; pouco macia, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; 

transição gradual e plana. 

 

) 70 – 103 cm, vermelho (10R 4/6 úmido) , Concreções grande, duro irregular.�

%& 103 - 170 cm+, vermelho (2,5 YR 4/8 umido); argiloso; forte pequena granular; 

friável, muito pegajoso e muito plástico. 

 

& 170 – 280cm, vermelho (2,5 YR 4/8 umido) argiloso, estrutura original da 

rocha, firme, plástica e pegajosa 

 

&5 280 – 480 cm+, vermelho (2,5 YR 4/8 umido), argiloso; estrutura original da 

rocha, firme, plástica e pegajosa 

 

RAIZES: poucas secundárias no horizonte Bw e abaixo da concreção não se verifica 

raízes. 

 

OBSERVAÇÕES: a vegetação onde se encontra esta trincheira é do tipo Campo 

limpo, não havia erosão aparente e o solo é deficiente de drenagem.  
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DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO  

TOPOSSEQÜÊNCIA FAL 

DESCRIÇÃO GERAL 

 

DATA – 14/07/2006 

CLASSIFICAÇÃO – Latossolo Vermelho Distrófico típico A fraco textura argilosa 

cerradão relevo plano em topo de chapada. 

UNIDADE DE MAPEAMENTO- LVd 

LOCALIZAÇÃO, MUNICIPIO, ESTADO E COORDENADAS- saída do eixão sul pela 

DF 047 em direção ao aeroporto, estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, 

Fazenda Água Limpa (FAL), coordenadas em UTM 186796 W (fuso 23) e 8231555 S 

(fuso 23) 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL- 

Descrito e coletado em trincheira aberta, localizado na estrada paralela à estrada 

principal, próxima de com córrego, sob vegetação nativa de Campo Cerrado. 

ALTITUDE-1180 m 

LITOLOGIA- Ardósia 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA-Grupo Paranoá 

CRONOLOGIA- Meso/Neoproterozóico (1.300 a 1.100 milhões de anos) 

MATERIAL ORIGINÁRIO- Material proveniente do metamorfismos de rochas 

argilosas. 

PEDREGOSIDADE- não pedregoso 

ROCHOSIDADE- Não rochosa 

RELEVO LOCAL-Relevo fortemente ondulado 

RELEVO REGIONAL-Plano a ondulado 

EROSÃO-laminar ligeira 

DRENAGEM-Excessivamente Drenado 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA-Cerradão 

USO ATUAL-Vegetação Nativa 

CLIMA- Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 

DESCRITO E COLETADO POR- Inara O. Barbosa e Ana Paula Boschinni 
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DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO  

TOPOSSEQÜÊNCIA FAL 

 

$ 0 - 17 cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4 umido); argiloso; forte muito 

pequena granular Pouco macia, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente 

pegajosa; transição gradual e plana. 

 

$% 17 – 24 cm, vermelho (2,5 YR 4/8 umido); argiloso; forte muito pequena 

granular; pouco macia, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; 

transição gradual e plana. 

 

%Z – 24 - 100cm+ Vermelho (2,5YR4/6 umido); Argiloso, forte muito pequena 

granular, ligeiramente macia, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa 

transição gradual e plana 

 

RAIZES: presença de raízes secundárias no horizonte Bw 

 

OBSERVAÇÕES: Observações: a vegetação onde se encontra esta trincheira é do 

tipo Cerrado, não havia erosão aparente e o solo é excessivamente drenado com 

poros comuns. 
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DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO CAMBISSOLO 

TOPOSSEQÜÊNCIA SOBRADINHO 

DESCRIÇÃO GERAL 

DATA – 18/08/2006  

CLASSIFICAÇÃO – Cambissolos Háplico Tb distrófico léptico A moderado textura 

argilosa campo cerrado relevo forte ondulado na escarpa da chapada. 

UNIDADE DE MAPEAMENTO – CXbd 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO ESTADO E COORDENADAS – localiza-se na 

Chapada de Sobradinho a nordeste do Distrito Federal, disposta ao longo da rodovia 

Br010 entre Sobradinho e Planaltina, DF coordenadas em UTM 0209085 W (fuso 

23) e 8271332 S (fuso 23) 

SITUAÇÃO, DECLIVE, COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL – barranco 

situado à beira de estrada em terço médio da encosta, com declividade de 25%, sob 

vegetação natural. 

ALTITUDE – 1.144 metros  

LITOLOGIA – Metarritmito Arenoso 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA – Grupo Paranoá  

PERÍODO – Meso/Neoproterozóico 

MATERIAL ORIGINÁRIO – Produto da decomposição do material supracitado  

PEDREGOSIDADE – pedregosa  

ROCHOSIDADE – não rochosa  

RELEVO LOCAL – forte ondulado  

RELEVO REGIONAL – forte ondulado a montanhoso  

EROSÃO – sulcos ligeira  

DRENAGEM – bem drenado  

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – campo cerrado 

USO ATUAL – pastagem  

CLIMA – Aw, na classificação de köppen  

 

DESCRITO E COLETADO POR- Inara O. Barbosa, Ana Boschini e Pedro Gratão 
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DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO CAMBISSOLO  

TOPOSSEQÜÊNCIA SOBRADINHO 

 

B 0 - 55cm; Bruno-forte (7,5YR 5/8 úmido), textura argilosa muito cascalhenta;. 

Forte pequena blocos subangulares; macio, muito friável, plástico e pegajoso; 

transição gradual ondulada.  

 

C 55 – 82cm+, coloração variada Bruno-amarelado-claro (10 YR 6/4 úmido) 

Cinza claro (10YR 7/2 úmido), estrutura original da rocha, firme, plástica e 

pegajosa 

RAÍZES – fasciculares raras no horizonte B.  

OBSERVAÇÕES: O horizonte C foi amostrado para análises químicas; Presença de 

minerais primários facilmente intemperizáveis na forma de calhaus e matacões 

constituídos de fragmentos de metarritmito. 

.
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DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 

TOPOSSEQÜÊNCIA SOBRADINHO 

DESCRIÇÃO GERAL 

DATA – 23/07/2006 

CLASSIFICAÇÃO- Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico plíntico A moderado 

textura argilosa cerrado relevo suave ondulado em encosta de chapada. 

UNIDADE DE MAPEAMENTO-LVAd 

LOCALIZAÇÃO, MUNICIPIO, ESTADO E COORDENADAS- localiza-se na Chapada 

de Sobradinho a nordeste do Distrito Federal, disposta ao longo da rodovia Br010 

entre Sobradinho e Planaltina, DF de direção N60,27E coordenadas em UTM 

0205988 E (fuso 23) e 8269493 N (fuso 23). 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL-  

Descrito e coletado em barranco situado à beira de estrada em, com declividade de 

5%, sob vegetação natural. 

ALTITUDE-1160 m 

LITOLOGIA- Metarritmito Arenoso 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA-Grupo Paranoá 

CRONOLOGIA- Meso/Neoproterozóico (1.300 a 1.100 milhões de anos) 

MATERIAL ORIGINÁRIO- Produto de alteração da rocha supracitada. 

PEDREGOSIDADE- Pedregoso 

ROCHOSIDADE- Não rochosa 

RELEVO LOCAL- Suave ondulado 

RELEVO REGIONAL- Plano e suave ondulado 

EROSÃO-laminar ligeira 

DRENAGEM-deficiente 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA-Campo Cerrado 

USO ATUAL-Vegetação Nativa 

CLIMA- Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 

 

DESCRITO E COLETADO POR- Inara O. Barbosa, Marilusa Lacerda, Ana Boschini 

e Pedro Gratão 
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DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO  

TOPOSSEQÜÊNCIA SOBRADINHO 

 

�$ 0 – 35 cm; Bruno-amarelado-escuro (10 YR 3/6 úmido), franco Argilo-arenoso; 

moderada pequena a média granular; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente 

plástico e não pegajosa; transição clara e plana. 

 

�& 35 – 68 cm; bruno forte (7,5 YR 5/6, úmido); franco-argilo-arenoso; moderada 

pequena a média blocos subangulares com aspecto maciço poroso “in situ”; 

ligeiramente duro, muito friável, plástico e não pegajosa; transição difusa e plana. 

 

�� 68 – 75 cm Bruno-amarelado-escuro (10 YR 3/6, úmido); franco-argilo-

arenoso; moderada muito pequena granular; pouco macia, friável, plástico e não 

pegajosa; transição gradual e plana. 

 

�$% 75 – 80 cm; Bruno-amarelado-escuro (10 YR 5/6, úmido); franco-argilo-

arenoso; moderada muito pequena granular; ligeiramente duro, friável, plástico e não 

pegajosa; transição gradual e plana. 

 

�%$ 80 – 90 cm; Amarelo-Brunado (10 YR 6/8, úmido); franco-argilo-arenoso 

moderada muito pequena granular; ligeiramente duro, muito friável, plástico e 

pegajosa; transição gradual e plana 

 

�%EZ 90 – 195 cm; Amarelo-avermelhado (7,5 YR 5/6, úmido); franco-argilo-

arenoso; moderada muito pequena granular; ligeiramente duro, muito friável, plástico 

e não pegajosa transição gradual e plana 

 

�%EZI 195 - 225cm+; Amarelo-Avermelhado (5 YR 6/8, úmido), franco-argilo-

arenoso; moderada muito pequena granular; ligeiramente duro, muito friável, plástico 

e não pegajosa transição gradual e plana 

 

Raízes – Muitas no A diminuindo ao longo do horizonte. 
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DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO  

TOPOSSEQÜÊNCIA SOBRADINHO 

DESCRIÇÃO GERAL 

 

DATA – 23/07/2006 

CLASSIFICAÇÃO- Latossolo Vermelho-Amarelo  distrófico petroplíntico A moderado 

textura argilosa cerrado relevo suave ondulado em encosta de chapada. 

UNIDADE DE MAPEAMENTO-LVAd 

LOCALIZAÇÃO, MUNICIPIO, ESTADO E COORDENADAS- localiza-se na Chapada 

de Sobradinho a nordeste do Distrito Federal, disposta ao longo da rodovia Br010 

entre Sobradinho e Planaltina, DF, coordenadas em UTM 205006 E (fuso 23) e 

8268990 N (fuso 23). 

SITUAÇÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL-  

Descrito e coletado barranco situado à beira de estrada, com declividade de 4%, sob 

vegetação natural. 

ALTITUDE-1168 m 

LITOLOGIA- Ardósia 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA-Grupo Paranoá 

CRONOLOGIA- Meso/Neoproterozóico (1.300 a 1.100 milhões de anos) 

MATERIAL ORIGINÁRIO- Produto de alteração da rocha supracitada. 

PEDREGOSIDADE- Pedregoso 

ROCHOSIDADE- Não rochosa 

RELEVO LOCAL- Suave ondulado 

RELEVO REGIONAL- Plano e suave ondulado 

EROSÃO-laminar ligeira 

DRENAGEM-deficiente 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA-Campo Cerrado 

USO ATUAL-Vegetação Nativa 

CLIMA- Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 

DESCRITO E COLETADO POR- Inara O. Barbosa e Sandra Pedrosa 
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DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO  

TOPOSSEQÜÊNCIA SOBRADINHO 

 

$ 0 - 30 cm, vermelho (10R4/6 úmido); muito argiloso; Forte muito pequena 

granular;, pouco macia, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; 

transição gradual e plana. 

 

$% 30 – 50cm, vermelho (2,5 YR 4/8 úmido); muito argiloso; forte muito pequena 

granular; pouco macia; muito friável, plástica e pegajosa e; transição gradual e 

plana. 

 

$% 50 – 80cm, vermelho (2,5 YR 4/6 úmido); muito argiloso; forte muito pequena 

granular; pouco macia; muito friável, plástica e pegajosa; transição gradual e plana. 

 

%Z 80 – 210cm, vermelho (2,5 YR 4/8 úmido); muito argiloso; forte muito pequena 

granular; pouco macia, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; 

transição gradual e plana. 

 

%ZI 210 - 235cm+, vermelho amarelado (5 YR 4/8 úmido); muito argiloso; forte 

pequena granular; friável, muito pegajoso e muito plástico. 

 

RAIZES: poucas secundárias no horizonte Bw e abaixo da concreção não se verifica 

raízes. 

 

OBSERVAÇÕES: a vegetação onde se encontra esta trincheira é do tipo Campo 

limpo, não havia erosão aparente e o solo é deficiente de drenagem.  

 


