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INFLUÊNCIA FÍSICO-HÍDRICA NOS ATRIBUTOS DIAGNÓSTICOS EM 

LATOSSOLOS DO DISTRITO FEDERAL. 

 

 

RESUMO GERAL 

 

Os Latossolos Vermelhos e os Latossolos Vermelho-Amarelos são os solos 

predominantes no Cerrado. A classe Latossolo Vermelho ocorre, sobretudo, nos topos das 

chapadas, enquanto a classe Latossolo Vermelho-Amarelo ocorre, principalmente, nas bordas 

de chapada e divisores, em superfícies planas, sempre adjacentes à classe dos Latossolos 

Vermelhos, e está associado ao desenvolvimento de concreções ferruginosas em subsuperfície 

do seu perfil. A existência dessas concreções ferruginosas nos Latossolos Vermelho-

Amarelos pode ser considerada um obstáculo na percolação de água no perfil. A presença do 

lençol freático acima dessas concreções e, portanto, em contato com o solo, promove um 

ambiente com deficiência de drenagem interna e de oxigênio, podendo limitar o 

desenvolvimento da vegetação e possíveis práticas agrícolas. O recurso solo requer um 

levantamento detalhado devido à variabilidade dos Latossolos de maior potencial agrícola do 

Distrito Federal, além de técnicas cada vez mais ágeis em função do acelerado crescimento 

populacional. Portanto, a caracterização do ambiente físico é ferramenta fundamental para o 

planejamento, gerenciamento racional do uso do solo e para a conservação deste recurso 

natural, base de qualquer atividade agrícola sustentável. O presente estudo tem como objetivo 

avaliar a influência das características físico-hídricas nos atributos morfológicos, químicos, 

físicos e mineralógicos dos Latossolos do Distrito Federal.  

 

Palavras Chaves: Concreções ferruginosas, deficiência hídrica interna, atributos 

morfológicos, químicos, físicos, mineralógicos e profundidade freática. 
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WATER-PHYSICAL INFLUENCE ON DIAGNOSTICS ATTRIBUTES OF 

DISTRITO FEDERAL OXISOLS 

 

GENERAL ABSTRACT 

 

The Typic Rhodustox and the Tropic Plintustox are the predominant soils in the 

Savannas. The Typic Rhodustox class occurs especially in the tops at the plateau, while the 

Tropic Plintustox occurs, mostly, at the plateau border and dividers, on flat surfaces, always 

adjacent to the Typic Rhodustox, associated with the ferruginous concretions in its profile 

subsurface. The existence of these ferruginous concretions at the Tropic Plintustox may be 

considered an obstacle to the water percolation at the profile. The presence of groundwater 

sheet over these ferruginous concretions and, therefore, in contact with the soil propitiates an 

environment with internal drainage and oxygen deficiency, which can limit the vegetation 

development and agricultural practices. The soil resource requires a detailed study due to the 

variability of oxisols, higher agricultural potential soils, in Distrito Federal, besides of agile 

techniques regarding to the accelerated population growth. Therefore, the physical 

environment characterization is a fundamental tool for planning, soil rational management 

usage and the conservation of this natural resource, which is base of any sustainable 

agricultural activity. This study aimed to evaluate the influence of physical-water properties 

in the morphological, chemical, physical and mineralogical attributes in Oxisols of the 

Distrito Federal 

 

Keywords: ferruginous concretions, internal water deficiency, attribute morphological, 

chemical, physical, mineralogical and depth groundwater. 
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I. INTRODUÇÃO GERAL 
 

Os Latossolos são bem representativos no Distrito Federal e apresentam alto potencial 

agrícola. São divididos em Latossolos Vermelhos (38,65%) e Latossolos Vermelho-Amarelos 

(15,83%). Os Latossolos Vermelhos – LV ocorrem, sobretudo, nos topos das chapadas, na 

depressão do Rio Paranoá e na Bacia do Rio Preto. Os Latossolos Vermelho-Amarelos – LVA 

ocorrem, principalmente, nas bordas das chapadas e divisores, em superfícies planas, abaixo 

dos topos da Chapada da Contagem, sempre adjacente aos LV e estão associados ao 

desenvolvimento de concreções ferruginosas em subsuperfície (Embrapa, 1978). 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos de ocorrência no Distrito Federal podem 

apresentar todo o tipo de textura, desde média até muito argilosa. Embora os Latossolos, 

geralmente, tenham vários metros de profundidade, os LVA são menos profundos que os LV, 

devido à presença de nódulos e concreções ao longo de seu perfil (Adámoli et al., 1985). 

A presença dessas concreções ferruginosas nos Latossolos Vermelho-Amarelos pode 

constituir horizonte concrecionário a litoplíntico, proporcionando um obstáculo na percolação 

de água no perfil. Quando o lençol freático encontra-se acima do horizonte concrecionário a 

litoplíntico, ocasiona temporariamente um ambiente com deficiência de drenagem interna e de 

oxigênio, limitando assim o desenvolvimento de plantas nativas e cultivadas (Campos, 2006). 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos (LVAc) apresentam alguns atributos 

distintos em relação aos Latossolos Vermelhos (LV), tais como cor, capacidade de retenção 

de água e drenagem interna. 

Entre as características físicas, a diferença mais marcante entre os Latossolos é com 

relação à capacidade de drenagem, observada pelo acúmulo de água ao longo dos perfis dos 

LVAc nos períodos de chuva. Como os Latossolos possuem alta porosidade, 

consequentemente deveriam apresentar alta taxa de infiltração, porém nos LVA o horizonte 

concrecionário ou litoplíntico prejudica a percolação da água nos períodos de chuva, 

atingindo a saturação de água. Estes dados comprometem o potencial de uso dos LVAc 

devido, principalmente, a deficiência de oxigênio, que pode repercutir na definição da aptidão 

agrícola e na qualidade destes solos quando ocupados com agricultura (Campos, 2006). 

Considera-se que a vegetação nativa reflete particularidades pedoclimáticas vigentes 

nas diversas ambiências onde ocorrem. Segundo Embrapa (1978), a fitofisionomia Cerradão 

desenvolve-se em Latossolos Vermelhos, não se observando qualquer associação entre 

Latossolo Vermelho – Amarelo e Cerradão, geralmente associado ao desenvolvimento de 

Cerrado senso restrito, Campo Limpo ou Campo Sujo. 
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Assim, o conhecimento mais detalhado dos Latossolos torna-se necessário, pois apesar 

da homogeneidade aparente desses solos, estes podem apresentar grande variabilidade 

química, física e mineralógica (Ker e Resende, 1996). Tornam-se, então, necessários estudos 

que objetivam avaliar atributos específicos dos solos nos seus respectivos ambientes naturais, 

condicionadores da atuação dos fatores de formação e diferenciação das suas características. 

Este trabalho objetivou a avaliação das condições de drenagem nos Latossolos 

Vermelhos e Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos sob vegetação nativa, de 

ocorrência no Distrito Federal. 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

II. 1. Solos do Distrito Federal 

A principal fonte de informações sobre os solos encontrados no Distrito Federal é o 

trabalho realizado pelo Serviço Nacional de Levantamento de Solos, onde se obteve o mapa 

pedológico do Distrito Federal na escala 1:100.000 e permitiu identificar que as classes de 

solos mais representativas da região pertencem aos Latossolos Vermelhos (LV), aos 

Latossolos Vermelho – Amarelos (LVA) e aos Cambissolos (C), os quais totalizam 85,49% 

dos solos do Distrito Federal (Embrapa, 1978). 

 
II. 2. Geologia e Geomorfologia do Distrito Federal 

A distribuição das diferentes classes de solos em uma dada paisagem depende da 

interação dos fatores de formação, ou seja: material de origem, relevo, clima, organismos e 

tempo, intimamente associados. Para a interpretação da pedogênese é necessário, então, o 

conhecimento destes fatores, que permitirão o entendimento dos diversos atributos dos solos 

formados. 

 

II. 2. 1. Geologia 

As rochas do substrato geológico do Distrito Federal são de origem metassedimentar, 

como filitos, ardósias, metarritmitos, quartzitos e metacalcários, estruturalmente afetadas por 

processos de dobramentos de amplitude de dezenas de quilômetros, formando domos e bacias, 

similares ao padrão observado de uma caixa de ovos (Correa e Melo Filho, 1998). Essas 

estruturas regionais condicionaram o relevo observado atualmente na região, tendo 

implicações importantes na gênese e distribuição dos solos e das concreções ferruginosas 

(petroplintitas).  

Destaca-se no Distrito Federal o conjunto litológico do Grupo Paranoá, de idade 

Meso/Neoproterozóico (1.300 a 1.100 milhões de anos). O Grupo Paranoá ocupa cerca de 

65% da área total do Distrito Federal, constituído por sete unidades litoestratigráficas: Q2 

(quartzitos médios), S (metassiltitos maciços e metarritmitos arenosos), A (ardósias), R3 

(metarritmito arenoso), Q (quartzitos), R3 4 (metarritmitos argilosos) e PC, de origem 

predominantemente psamitico-pelíticas (Campos e Freitas-Silva,1998).  

Ressalta-se na área do presente estudo, segundo o mapa pedológico do Distrito Federal 

(Campos e Freitas-Silva, 1998), a unidade A, das ardósias, unidade representativa da área 

estudada. Ela é constituída por um expressivo conjunto de ardósias roxas, homogêneas, 
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dobradas, com forte clivagem ardosiana e com ocasionais lentes irregulares de quartzitos, que 

ocupam variadas posições estratigráficas. As ardósias são cinza-escuras, quando frescas, e 

intensamente fraturadas em afloramentos. O acamamento primário é a única estrutura 

sedimentar observada em afloramentos.  

 

II. 2. 2. Geomorfologia 

A distribuição espacial dos solos apresenta íntima relação com a geomorfologia do 

Distrito Federal (Haridasan, 1994 e Novaes Pinto, 1994).  

Novaes Pinto (1994) reconheceu no Distrito Federal três macrounidades ou domínios 

geomorfológicos: 

• Região de Chapada - A macrounidade Região de Chapada ocupa cerca de 34 % da 

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

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

couraças vesiculares/pisolíticas e Latossolos. 

• Área de Dissecação Intermediária - 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. 

• Região Dissecada de Vale - Ocupa cerca de 35 % do Distrito Federal, e é 

representada por depressões ocupadas pelos rios da região. 

No Distrito Federal, a classe dos Latossolos Vermelhos ocorre, sobretudo, nos topos 

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

na Bacia do Rio Preto. A classe Latossolo Vermelho-Amarelo ocorre, principalmente, nas 

bordas de chapadas e divisores, em superfícies aplainadas, abaixo dos topos das chapada, 

particularmente na Chapada da Contagem, sempre adjacentes à classe dos Latossolos 

Vermelhos (Campos e Freitas – Silva, 1998). 

Segundo Campos e Freitas – Silva (1998), as couraças ferruginosas ocorrem no 

Distrito Federal (DF) em Latossolos Vermelho-Amarelos desenvolvidos nas bordas de 

chapadas em situações de relevo suave ondulado e desenvolvem-se principalmente sobre as 

ardósias do Grupo Paranoá. Esse substrato pode apresentar ocorrências de cascalho laterítico, 

geralmente com espessuras que alcançam algumas dezenas de centímetros. Onde existe 

ocorrência de cascalho laterítico, o solo tende a ser menos profundo, além de apresentar a cor 

vermelho-amarela (Correa e Melo Filho, 1998). 
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Estudos realizados por Motta et al. (2002) em uma área representativa de grande parte 

do Planalto Central Brasileiro propõem a distribuição dos solos do Cerrado em três 

superfícies geomorfológicas (SG), inicialmente identificadas por Feur (1956). Estas foram 

denominadas em primeira (SG1), segunda (SG2) e terceira (SG3) superfícies geomórficas. Os 

solos estudados neste trabalho, particularmente os Latossolos Vermelho-Amarelos 

petroplínticos, estão incluídos na primeira e segunda superfície. 

A primeira superfície corresponde às chapadas atuais, com declives inferiores a 3%. 

Seus topos, esculpidos em espessa cobertura de sedimentos terciários (Brasil, 1983), elevam-

se entre 1.100 e 1.300 m de altitude, e as bordas, salientes, são recobertas em quase toda a 

extensão por espessa camada de canga laterítica. 

A segunda superfície geomorfológica eleva-se entre 1.000 e 1.100 m de altitude, 

estendendo-se na forma de plano inclinado a partir das bordas da primeira em direção aos 

cursos d’água principais. Na base da encosta que a separa da primeira superfície é comum a 

ocorrência de Latossolos de cor vermelho-amarelada ou amarelada, em cujos perfis ocorrem 

leitos de concreções lateríticas individualizadas e arredondadas, que definem o caráter 

endopetroplíntico (Motta et al., 2002). 

De acordo com estudos de Motta et al. (2002), independentemente da natureza do 

substrato rochoso, os solos da primeira superfície geomorfológica mostram uma distribuição 

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

ocorrência de Latossolo Vermelho-Amarelo ao redor de Latossolo Vermelho está relacionada 

a um pedoambiente mais úmido, devido à proximidade com o material concrecionário a 

litoplíntico das bordas das chapadas ou com as zonas de surgência, favorável, como 

observado por Macedo e Bryant (1987), à formação preferencial de goethita sobre a hematita 

ou à sua maior permanência.   

 

II. 3. Cobertura Vegetal x Classe de Solo no Bioma Cerrado 

Atualmente, é amplamente aceito que o clima, o tipo de solo e a ocorrência de fogo 

são os fatores ambientais mais importantes na determinação da distribuição da cobertura 

vegetal no bioma Cerrado (Oliveira Filho e Ratter, 2002). 

Segundo Eiten (1993), o Cerrado pode ser ordenado em cinco fitofisionomias – 

Cerradão, Cerrado senso restrito, Campo Cerrado, Campo Sujo e Campo Limpo – diretamente 

ligadas a três aspectos de substrato: fertilidade e teor de alumínio disponível; grau de 

saturação da camada superficial ou subsuperficial; e profundidade do solo. 
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Haridasan (1994) observou, em pesquisas na Fazenda Água Limpa da Universidade de 

Brasília, que as fitofisionomias de Cerrado senso restrito, Campo Cerrado e Campo Sujo se 

desenvolvem em Latossolos. 

A classe Cerradão desenvolve-se sobre solos distróficos como os Latossolos 

Vermelhos, porém nenhuma associação entre Latossolo Vermelho – Amarelo e Cerradão foi 

constatada no levantamento da Embrapa (1978), geralmente se associando ao Cerrado senso 

restrito, Campo Limpo e Campo Sujo. 

De acordo com trabalhos que relacionam os tipos de solo com fisionomias de Cerrado 

no Brasil Central (Felfili e Silva Júnior, 1993; Felfili et al., 1998; Ribeiro e Walter, 1998; 

Kotchetkoff-Henriques et al., 2005), as características edáficas influenciam a distribuição das 

espécies arbóreas, indicando que o tipo de solo é um fator importante na determinação da 

formação vegetal que ocorre no local. 

Na tentativa de se associar a cobertura vegetal com a classe de solo, muita atenção tem 

sido dada à toxidez do alumínio e à fertilidade do solo, sendo menos estudados atributos tais 

como a constituição mineralógica, a disponibilidade hídrica e a textura do solo. No entanto, 

estes últimos atributos podem ser essenciais para uma resposta sobre o motivo da ocorrência 

de determinada vegetação, independentemente dos fatores climáticos (Rossi et al., 2005). 

Segundo Rossi et al. (2005), a capacidade de retenção de água merece um grande 

destaque como fator determinante da vegetação. 

Ribeiro (1983) comparou o estado nutricional de um Cerradão e um Cerrado senso 

restrito, ambos em Latossolo Vermelho no Distrito Federal, concluindo que há poucas 

diferenças entre as duas fitofisionomias quanto ao estado nutricional das espécies mais 

comuns e quanto à fertilidade do solo. Neste caso, a disponibilidade de água no solo seria, 

talvez, o fator que determinasse a forma de vegetação. 

 

II. 4. Caracterização dos Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos do Bioma 

Cerrado  

 

II. 4. 1. Atributos Morfológicos 

No Distrito Federal, os Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos diferenciam-se 

morfologicamente principalmente em relação à cor. A cor é um atributo morfológico 

determinado pela composição mineralógica dos solos, especialmente pelos óxidos de ferro, 

condicionada pela proporção de hematita e goethita nos Latossolos Vermelhos e nos 

Latossolos Vermelho – Amarelos. Essa variabilidade mineralógica é resultado da maior 
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umidade nos perfis de LVA, em função da maior permanência do lençol freático, decorrente 

da presença de horizontes concrecionários a litoplínticos, que favorecem a estabilização da 

goethita (Macedo, 1988; Martins, 2000; Gomes et al., 2004a,b; Campos, 2006; Barbosa, 

2007). 

Segundo Gomes et al. (2004b), as colorações dos Latossolos em três sub-regiões – 

Leste de Goiás, Noroeste de Minas e Triângulo Mineiro – podem ser interpretadas de dois 

modos distintos, mas ambos envolvem um pedoambiente relativamente mais úmido em 

Latossolos Vermelho-Amarelos - LVA que em Latossolos Vermelhos - LV: 

1. Os nódulos avermelhados seriam resquícios de um período em que todos, ou quase 

todos, os solos dos relevos de chapadas eram avermelhados. Com o posterior 

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

com conseqüente surgimento da coloração amarelada, porém alguns nódulos 

avermelhados de maior resistência permaneceram nos solos. 

2. Mesmo sendo bem drenados, os LVA podem ter microssítios onde ocorrem, 

temporariamente, condições de redução. Por difusão, decorrente do gradiente 

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. 

Segundo Macedo (1988), pesquisas na avaliação da transformação do ferro, em uma 

hidrosseqüência de Latossolos do planalto central do Brasil, defendem a hipótese de redução 

preferencial da hematita, responsável pela coloração avermelhada do solo, em condições 

naturais, onde o período em que o lençol freático encontra-se elevado fornece umidade 

adicional à zona rica de material orgânico do perfil superior do solo. Períodos repetidos de 

redução temporária do ferro de hematitas seguida de interferências biológicas ou 

bioturbulências do solo (atividades de térmitas, minhocas, formigas, entre outros, atuando na 

homogeneização dos solos), podem ocasionar, por um período suficiente de tempo, a remoção 

ou transformação de toda a hematita. O resultado final é a predominância da goethita, 

responsável pela coloração amarelada do solo, e a conseqüente formação de um Latossolo 

Vermelho-Amarelo. 

Vários estudos relacionaram a importância de características morfológicas, – 

profundidade, cor, textura, estrutura e consistência – no comportamento das propriedades 

hidrodinâmicas do solo, como a condutividade hidráulica saturada e a curva característica de 

retenção de água (Bouma et al., 1979; Germann e Beven, 1981; Beven e Germann, 1982; 

Bullock e Mckeague, 1984; Guehl, 1984a,b; Bouma, 1989; Bouma et al., 1989). 
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II. 4. 2. Atributos Químicos 

Conforme os estudos desenvolvidos no Brasil Central (Jacomine, 1969 e Lopes, 1977) 

os valores muito baixos de CTC dos Latossolos, pode ser atribuídos à ocorrência abundante 

de óxidos de ferro e de alumínio e à elevada acidez desses solos (pH com valores em torno de 

quatro), o que determina a baixa atividade da matéria orgânica. 

A maioria dos solos petroplínticos são distróficos, apresentando carência generalizada 

de nutrientes, com exceção do ferro. São fortemente ácidos e de baixo teor de carbono nos 

horizontes superiores, o que contribui ainda mais para uma baixa CTC (Adámoli et al., 1985). 

Em Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos do Distrito Federal, onde a 

cobertura vegetal é composta predominantemente por gramíneas, observaram-se teores mais 

elevados de matéria orgânica, quando comparado aos Latossolos Vermelhos, onde a cobertura 

vegetal é composta predominantemente por arbustos (Campos, 2006). As gramíneas 

incorporam melhor o material orgânico ao solo do que as florestas e um teor mais elevado de 

argila favorece o incremento de carbono orgânico no solo, pois a associação entre compostos 

orgânicos e argila dificulta a decomposição (Russel, 1973). Mais recentemente, em Fontes 

(1990), foi documentada a ligação entre goethita e ácidos húmicos.  

 

II. 4. 3. Atributos Mineralógicos 

Grande parte dos minerais constituintes da fração argila, nos Latossolos do Distrito 

Federal, pode ser encontrada na forma de aluminossilicatos como a caulinita ou sob a forma 

de óxidos, hidróxidos e oxihidróxidos de ferro e alumínio como a hematita, goethita e gibbsita 

(Reatto et al., 1999).  

Resende et al. (2005) observaram que nos Latossolos brasileiros, a caulinita, gibbsita, 

goethita e hematita têm sido os minerais mais freqüentes, variando nas suas proporções. 

Os diferentes Latossolos estão relacionados com os tipos de sesquióxidos de ferro 

presentes e com a quantidade destes, particularmente em relação à hematita e à goethita. Esta 

diferenciação mineralógica está relacionada com a distribuição dos solos na paisagem, 

condicionantes de regime hídrico e movimentação de água no perfil. Por vezes, em certas 

condições geomorfológicas, como em algumas áreas abaciadas de chapadas ou em 

determinadas condições de fundos de vales, pode haver um fornecimento extra de água pelo 

lençol freático mais alto, interferindo na mineralogia sesquioxídica (Adámoli et al., 1985). 

Estudos a respeito da cor do solo e a flutuação do lençol freático, numa 

hidrosseqüência de Latossolos no planalto central do Brasil (Couto e Sanzonowicz, 1984; 

Macedo e Bryant, 1987), subsidiam a hipótese de um ajustamento na mineralogia dos 
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sesquióxidos de ferro, principalmente hematita e goethita para pura goethita em resposta a 

uma mudança de regime para condições mais úmidas, em função de mudanças climáticas e 

evolução geomorfológica. 

Weaver (1974) observou que as diferenças encontradas na dominância dos 

componentes da fração argila, nos Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos do Planalto 

Central do Brasil, não poderiam ser explicadas apenas por diferenças em textura e cor do solo. 

Latossolos Vermelhos continham goethita e hematita, mas os Latossolos Vermelho-Amarelos 

apresentavam apenas goethita. 

Hematita e goethita são respectivamente consideradas como agentes de coloração 

vermelha e amarela para os solos (Bigham et al., 1978). A proporção hematita:goethita é 

resultante da umidade e liberação de ferro ocasionada por diversos fatores, como teor e grau 

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

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

Assim, os solos apresentam cores controladas pela presença e tipo de sesquióxidos de 

ferro ou a combinação deles, quando mais de um destes componentes mineralógicos se 

encontram presentes. A íntima relação entre os sesquióxidos de ferro 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 (Resende et al., 2005). 

Hematita e goethita são predominantes sobre os outros minerais nos Latossolos e 

apresentam características mineralógicas distintas (como nível mais elevado de substituição 

isomórfica de ferro por alumínio na estrutura, grau de cristalinidade, tamanho e forma do 

mineral) e formação que depende do material de origem, estádio de intemperismo e condições 

biopedoclimáticas (Macedo, 1988). 

A participação quantitativa da caulinita (Ct), gibbsita (Gb), goethita (Gt) e hematita 

(Hm) nas características físicas dos solos foi discutida por alguns autores, podendo-se citar 

Resende (1985); Schwertmann e Kampf (1985); Resende et al. (1992); Pinheiro-Dick e 

Schwertmann (1995); Ferreira et al. (1999a,b); Giarola et al. (2002); Pedrotti et al. (2003). 

Observa-se em estudos de correlação que os atributos físicos dos solos estavam associados à 

mineralogia da fração argila, podendo auxiliar no desenvolvimento de funções de 

pedotransferência para estimar propriedades físicas dos solos por meio de atributos 

mineralógicos e vice-versa. 

O aumento nos teores de hematita e goethita favoreceram a formação de agregados 

menores e com formato mais esférico (Chagas et al., 1997; Silva et al., 1998), propiciando 

incremento da macroporosidade e porosidade total do solo. 
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Resende (1985), Resende et al. (1992) e Resende et al. (2007) atribuíram, 

principalmente, à hematita, goethita e gibbsita o efeito desorganizador de minerais 

filossilicatos na fração argila, destacando-se a caulinita. Assim, o maior teor desses 

constituintes corresponderá a um maior grau de desorganização em nível microscópico e, 

conseqüentemente, a uma estrutura mais próxima do tipo granular. 

Deshpande et al. (1968) reportaram a maior participação dos óxidos de alumínio na 

estabilidade dos agregados em relação aos óxidos de ferro. Segundo os autores, tanto as 

formas de ferro pobremente cristalinas quanto a Gt e a Hm também participaram efetivamente 

dos processos de agregação destes solos. 

Ferreira et al. (1999a) observaram em Latossolos do sudeste do Brasil que a Ct e Gb 

são os constituintes mineralógicos que exercem maior influência sobre as propriedades 

físicas, sendo responsáveis pelo desenvolvimento da estrutura dos solos. 

Nos Latossolos gibbsíticos, ocorrem o surgimento e o predomínio de estrutura do tipo 

granular, apresentando-se mais porosos, mais permeáveis, com maior estabilidade de 

agregados em água e menores valores de densidade do solo (Ferreira et al., 1999b). 

Pinheiro-Dick e Schwertmann (1995) e Pedrotti et al. (2003) também observaram 

efeito positivo dos minerais de baixa cristalinidade sobre a agregação do solo. Estes minerais 

apresentam alta superfície específica e alta densidade de cargas, o que lhes confere grande 

influência sobre as propriedades físico-químicas do solo. 

Os sesquióxidos de ferro e alumínio são importantes para a agregação do solo, pois 

funcionam como agentes de ligação entre as partículas minerais, condicionando o tipo de 

estrutura do solo (Pinheiro-Dick e Schwertmann, 1995; Igwe et al., 1999; Muggler et al., 

1999). 

Os sesquióxidos de alumínio, quando na forma de gibbsita e associados a outros 

óxidos, podem influenciar a agregação do solo, sendo um dos fatores condicionantes do tipo e 

tamanho de estrutura (Ferreira et al., 1999a). Os sesquióxidos de alumínio geralmente estão 

associados à maior estabilidade da estrutura granular, com agregados mais individualizados, o 

que resulta em menor densidade do solo (Schwertmann e Taylor, 1977; Ferreira et al., 

1999a,b). 

 

II. 4. 4. Atributos Físicos 

As propriedades físicas dos solos mais afetadas pela deficiência de drenagem são: a 

aeração, em razão do menor coeficiente de difusão e a baixa concentração de oxigênio na 
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água; a estrutura, em razão da baixa densidade de raízes; a permeabilidade e a temperatura 

(Pizarro, 1978). 

Segundo Adámoli et al. (1985), os Latossolos petroplínticos são solos profundos e 

muito cascalhentos. A estrutura varia de fraca a moderada, pequena blocos subangulares ou 

pequena blocos angulares. A textura é argilo-arenosa ou franco-argilo-arenosa na superfície, 

passando a argilosa nas camadas subsuperficiais. As camadas concrecionárias geralmente são 

alongadas, acompanhando o limite da quebra do relevo, podendo alcançar vários quilômetros, 

ou ocorrem em camadas estreitas, com algumas centenas de metros (Martins, 2000). 

Os Latossolos do Distrito Federal são altamente porosos, com porosidade de cerca de 

0,70 cm3 cm-3, onde metade é constituída por macroporos e a outra metade por microporos 

(Resck et al., 1991). 

Para efeito de drenagem, o valor da porosidade em si pode não ser significativo. Por 

outro lado, como a distribuição e o tamanho dos poros influenciam diretamente a passagem de 

ar e de água no solo, o seu conhecimento é de real importância. Solos de textura 

predominantemente grosseira e conseqüentemente com valor baixo de porosidade total podem 

ser os mais permeáveis à água e ao ar por apresentarem alto valor de macroporosidade 

(Pizarro, 1978). 

A macroporosidade é uma característica fundamental para estimar a elevação do 

lençol freático, em um solo com teor de água próxima à capacidade de campo, em 

conseqüência da percolação de uma lâmina de água (Pizarro, 1978). 

Outro atributo físico importante é a argila dispersa em água (ADA), que constitui 

importante fator na ocorrência de encrostamento superficial, taxa de infiltração e escoamento 

superficial de água (Levy et al., 1993). Quando os macroagregados do solo, que são 

agregados maiores que 0,25 mm, segundo Oades (1984), se quebram e, concomitantemente, 

os valores de argila dispersa em água aumentam, a porosidade do solo diminui, podendo 

dificultar de maneira acentuada a movimentação de água no perfil. 

Ferreira (1988) e Ferreira et al. (1999a), trabalhando com Latossolos, verificaram que 

os valores de densidade do solo (Ds) variaram diretamente com os teores de caulinita e 

inversamente com os teores de gibbsita. Assim sendo, teores mais elevados de caulinita 

proporcionam aos Latossolos valores mais elevados de Ds, ocorrendo o inverso em 

Latossolos gibbsíticos.  

Entre várias outras propriedades físicas, a estabilidade dos agregados tem uma 

importância muito grande na manutenção da infiltração de água no solo (Kato, 2001). 
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Segundo Tisdall e Oades (1982), há duas condições para a agregação estável em água, a 

primeira é a floculação de partículas de argila, e a segunda é a sua estabilização. 

Harris et al. (1966) relatam que as moléculas orgânicas transitórias e as partículas 

minerais (argilominerais, óxidos, hidróxidos) atuam como agente de formação dos agregados, 

por intermédio das cargas negativas e, ou positivas e partículas neutras. 

Segundo Lima e Anderson (1997), a maior influência na gênese de agregados menores 

deve ser atribuída à composição mineralógica do solo, enquanto, para os agregados maiores, a 

matéria orgânica atua como principal agente de formação. Nos solos tropicais ocorre, de 

modo geral, a predominância de argilominerais 1:1 e de sesquióxidos de ferro e de alumínio 

na composição mineralógica da fração argila, o que resulta numa tendência de maior 

agregação quando comparado aos solos constituídos por elevados teores de argilominerais 2:1 

e pobres em sesquióxidos de ferro e alumínio (Troeh et al., 1980). Na fase de estabilização 

dos agregados atuam os compostos orgânicos estáveis, complexos organo-metálicos e óxidos 

hidróxidos de alumínio (Tisdall e Oades, 1982). 

Nos Latossolos, o conteúdo de argilominerais, a matéria orgânica, os óxidos de ferro e 

orientação dos argilominerais dentro dos agregados são fatores associados à estabilidade dos 

agregados (Sanches, 1981). 

A formação de agregados estáveis requer que as partículas primárias estejam tão 

firmemente unidas entre si que não se dispersem em água. Em outros termos, com respeito à 

estrutura do solo, a formação dos agregados requer, também, a cimentação ou o enlace mútuo 

das partículas floculadas (Guedes, 1997). 

Guedes (1997) observou em Latossolo Vermelho, no Bioma Cerrado, porcentagens 

inferiores de agregados menores que 2 mm e entre 2 e 1 mm, possivelmente pelo fato da 

caulinita juntamente com os óxidos de ferro e alumínio influenciarem marcadamente na 

manifestação da estrutura granular nestes solos, já que os sesquióxidos de ferro e alumínio 

tendem a desorganizar as partículas no seu espaço microestrutural, resultando em um arranjo 

mais casualizado das partículas de argila silicatada (Resende et al., 2007), impedindo a 

organização destas partículas em agregados maiores. Estes fatos associados ao baixo pH 

destes solos, que influenciam na atividade das argilas e da matéria orgânica, justificam a 

predominância de agregados da classe entre 0,5 e 0,25 mm. 

 

II. 4. 5. Atributos Físico-Hídricos dos Solos 

Durante os últimos anos, as propriedades hidráulicas dos solos têm sido estudadas 

intensamente, tanto em condições de laboratório como de campo. Entretanto, a sua correlação 
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com as propriedades morfológicas do solo ainda foi pouco estudada. Inúmeras tentativas têm 

sido feitas no sentido de encontrar uma relação entre o movimento da água e os atributos 

físicos do solo utilizados no processo de classificação (Marques et al., 2002). 

As propriedades físico-hídricas têm sido abordadas em conjunto com a morfologia dos 

solos com o intuito de caracterizar a dinâmica do meio físico, no qual a vegetação local está 

inserida e pelo qual é diretamente influenciada. Como exemplos, destacam-se os trabalhos de 

Sebatier et al. (1997), em solos sob floresta nativa da região equatorial e de Cunha et al. 

(1999), com enfoque na prevenção e controle da erosão em solo sob diversas culturas, na 

região sul do Brasil.  

Na região do Cerrado Brasileiro, a maioria dos estudos de levantamento físico, 

químico e mineralógico dos solos (Jacomine, 1969; Pinheiro–Dick e Schwermann, 1995; 

Pedrotti et al., 2003; Gomes et al., 2004a, por exemplo) não consideraram dados 

pluviométricos ou de umidade dos solos. Ruggiero et al. (2002) sugere que a dinâmica da 

água no solo necessita ser incluída em estudos sobre as relações solo-planta, por ser 

considerada um fator importante na definição do tipo de vegetação local. 

Em razão da escassez de dados quanto ao regime hídrico dos solos, a maioria dos 

pedólogos brasileiros fazem a associação com a vegetação primária em função de falta de 

dados de umidade do solo, que é feita em seções de controle dos solos em uma série de 20 a 

30 anos (Camargo et al., 1987). Os autores ressaltaram que este procedimento visa a 

possibilitar inferências sobre relevantes variações estacionais de condições climáticas 

atmosféricas ou propensão à constância anual. Isso repercute, sobretudo na umidade do solo, 

posto que a vegetação primária reflete particularidades pedoclimáticas vigentes nas diversas 

ambiências onde ocorrem. 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS (Embrapa, 2006) também 

reconheceu que a cobertura vegetal primária sofre grande influência do clima e do solo. Os 

autores salientaram que, na insuficiência de dados de clima do solo, principalmente hídricos e 

térmicos, as fases de vegetação são empregadas para facilitar inferências sobre variações 

estacionais de umidade dos solos. 

A aplicação do regime hídrico do solo no SiBCS (Embrapa, 2006), embasada no 

Sistema Americano de Classificação – Soil Taxonomy, é questionada por Resende et al. 

(2007), considerando a carência de dados precisos sobre o pedoclima nos solos brasileiros. 

Neste sentido, a Embrapa (1995) sugere, para a pesquisa, a coleta de amostras de solos em 

perfil completo, pois estes são essenciais para fins de previsões de uso, manejo e conservação 
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de solos, manejo da água e estudos de correlação solo-vegetação, especialmente relacionados 

com o regime hídrico dos solos. 

Em estudos pedológicos, procura-se separar um perfil em horizontes uniformes, sendo 

esses essenciais na classificação dos solos. A ordenação de perfis em horizontes permite uma 

apreciação das diferenças entre as várias classes de solos. Para tanto, são utilizados vários 

atributos relacionados ao perfil do solo para sua classificação. A utilização de propriedades 

hidráulicas nos trabalhos de caracterização analítica de perfis de solo é de grande importância, 

uma vez que permitem correlacionar esses dados com outras características físicas, químicas e 

mineralógicas de cada horizonte do perfil ou do perfil como um todo (Oliveira, 1982). 

Segundo Marques et al. (2002), para avaliar a dinâmica da água no perfil dos solos, 

utilizam-se, principalmente, duas propriedades hidráulicas: a condutividade hidráulica e a 

retenção da água. 

 

II. 5. Condutividade Hidráulica Saturada dos Solos 

A condutividade hidráulica do solo é considerada como sendo a propriedade mais 

importante do solo, relacionada à sua drenagem (Pizarro, 1978). Sob determinado conteúdo 

de água, a condutividade hidráulica é o valor do fluxo de água no solo, em resposta a um 

gradiente hidráulico unitário. Qualitativamente, a condutividade hidráulica serve para 

caracterizar os meios porosos em permeáveis ou condutivos (baixa resistência à passagem de 

água), quando seus valores são altos, e em pouco permeáveis (alta resistência à passagem de 

água), quando seus valores são baixos (Pizarro, 1978). 

Segundo Libardi (1995), a condutividade hidráulica é um coeficiente que expressa a 

facilidade com que um fluido é transportado através de um meio poroso, que varia de solo 

para solo e até no mesmo solo, dependendo, portanto, das propriedades do meio e do fluído. 

Em trabalhos como os de Tardieu et al. (1992) e Jong van Lier e Libardi (1997), 

chegou-se à conclusão de que um valor limitante de condutividade hidráulica, associado a um 

potencial mátrico ou um teor de água, seria o melhor indicador da qualidade físico-hídrica de 

um solo, por relacionar-se mais diretamente com o movimento da água no solo. 

Qualquer movimento de água na forma líquida na escala de poros do solo é 

relativamente lento, laminar e, portanto, regido pela Lei de Poiseuille1, com a viscosidade da 

água como fator empírico. À escala do solo, onde existe uma gama enorme de diâmetros e 

                                                 
1 Num fluxo suave – laminar –, a vazão é dada pela diferença de pressão dividida pela resistência viscosa, a qual 
depende linearmente da viscosidade e do comprimento de escoamento, e depende da quarta potência do raio de 
escoamento. 
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comprimentos de poros e conexões, o movimento é descrito pela Lei de Darcy-Buckingham. 

Segundo esta lei, a densidade de fluxo de água no solo é igual ao produto do gradiente de 

potencial total e à condutividade hidráulica. A condutividade hidráulica tem uma influência 

muito grande sobre a disponibilidade da água no solo (Hill et al., 1985). 

 

II. 6. Retenção de Água pelos Solos 

O conteúdo de água retido no solo em determinada tensão é característica específica 

de cada solo e é resultado da ação conjunta e complexa de vários fatores. Este depende do teor 

e mineralogia da fração argila, do teor de matéria orgânica e das diferenças da microestrutura 

com elas relacionadas (Grohmann e Medina, 1962; Reichardt, 1987), além da compactação do 

solo (Silva et al., 1986). 

Para altos conteúdos de água, nos quais fenômenos capilares são de importância na 

retenção de água, esta depende da densidade do solo e da porosidade, enquanto, para menores 

conteúdos de água, em que o fenômeno de adsorção domina, a retenção de água depende em 

maior proporção da textura e da superfície específica do solo (Hillel, 1970; Demattê, 1988). 

Reichardt (1987) e Demattê (1988) afirmaram que, em solos de textura mais fina, a 

distribuição dos poros por tamanho é maior e mais uniforme, proporcionando a adsorção de 

maior conteúdo de água e decréscimo mais gradual da umidade do solo com o aumento da 

tensão. 

Segundo Juhász et al. (2006), o comportamento físico-hídrico e a retenção de água nos 

solos são influenciados tanto pela textura e estrutura do solo quanto pela intensidade dos 

eventos pluviométricos. 

A retenção da água no solo é afetada por uma série de outros fatores, que vão desde a 

distribuição relativa do tamanho, da forma e do arranjo das partículas do solo (Salter e 

Willians, 1965; Reeve et al., 1973; Sharma e Uehara, 1968) até a composição e concentração 

de solutos na solução do solo, no caso deste conter argilominerais expansivos (El-Swaify e 

Henderson, 1967; Thomas e Moodie, 1962). Embora estes fatores possam ser altamente 

variáveis em uma mesma unidade pedológica, quando se analisa uma amostra das várias 

repetições consideradas, esta também pode sofrer alterações na curva de retenção, seja por 

fenômenos de histerese, às vezes tão significativa quanto a própria variabilidade espacial do 

solo, segundo Royer e Vachaud (1975). 

Ferreira et al. (1999a) observaram que a maior retenção de água em baixas tensões 

deve-se à mineralogia sesquioxídica da fração argila, que promove a formação de 

microagregados arredondados com menos de 1 mm, onde predominam poros originados pelo 
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empacotamento composto entre estes e destes com grãos isolados de constituintes de frações 

mais grosseiras, não envoltos de plasma, formando um aspecto maciço poroso “in situ”, 

promovendo maior proporção de poros grandes e menor densidade do solo. 

Beutler (2002) realizou uma análise conjunta dos atributos de Latossolos Vermelhos, 

localizados no município de Jaboticabal – São Paulo, onde indicou que os teores de argila e 

dos sesquióxidos de ferro e alumínio apresentaram correlações positivas e significativas com 

a retenção de água, confirmando o efeito desses colóides na retenção de água, conforme 

mencionado por Demattê (1988). O teor de argila e a densidade do solo apresentaram efeitos 

positivos e mais pronunciados na retenção de água, em todas as tensões, sendo a densidade do 

solo o atributo que teve maior influência na retenção de água. Correlações positivas entre a 

retenção de água e os sesquióxidos de ferro e alumínio também foram observadas em todas as 

tensões. 

 

II. 6.1. Capacidade de Campo dos Solos 

Segundo Reichardt (1987), a capacidade de campo é resultado de um comportamento 

dinâmico da água no solo e não uma característica intrínseca de sua matriz.  A influência das 

diferentes classes de solo na capacidade de água disponível foi ressaltada por Ranzani (1971). 

Esse autor sugeriu um método pelo qual a capacidade de água disponível deve ser considerada 

para cada classe de solo de determinada região que apresente a mesma condição climática. 

As principais contribuições para a definição de capacidade de campo, na primeira 

metade do século XX, são as de Veihmeyer e Hendrickson (1931, 1949), traduzida para o 

português em Reichardt (1987), que é “a quantidade de água retida pelo solo depois que o 

excesso tenha drenado e a taxa de movimento descendente tenha decrescido acentuadamente, 

o que geralmente ocorre dois ou três dias depois de uma chuva ou irrigação em solos 

permeáveis de estrutura e textura uniformes”. 

O seu valor representa o teor de água máximo do solo para qual a perda de água por 

drenagem é pequena. É por isso que ela também é chamada de “limite superior de 

disponibilidade de água”, pois, se o solo estiver com teores de água mais elevados, esta água, 

embora disponível, não o é por muito tempo (Jong van Lier, 2000). 

Em termos de disponibilidade de água, os Latossolos geralmente retêm apenas cerca 

de 1 mm de água para cada cm de solo. Além disso, esta água fica retida principalmente nos 

microporos dos agregados do solo, ou seja, a disponibilidade de água no solo depende da 

estrutura. Esta é a razão pela qual a curva de retenção da água dos Latossolos ser representada 

por uma curva exponencial nas tensões menores do que 100 kPa, após a qual ela fica 

 16



assintótica ao eixo do x. A explicação desta tendência da curva de retenção é que, após essa 

tensão, as forças de retenção de água dependem mais da atração da água pelas partículas, e 

não mais, da estrutura, como é o caso de tensões menores do que 100 kPa (Resck et al., 1991). 

A matéria orgânica com uma CTC aparente de 280 cmolc kg-1 de solo contribui 

definitivamente para a formação e estabilidade dos agregados, refletindo no aumento da 

capacidade de retenção de água no solo e no aumento de sua disponibilidade (Resck et al., 

1991). 

A facilidade de determinação, em laboratório, do teor de água do solo em função de 

um potencial matricial, quando comparada com a determinação da capacidade de campo “in 

situ” tem levado muitos pesquisadores a utilizar, como capacidade de campo, o teor de água 

retido a uma tensão de 33 kPa, 10 kPa ou 6 kPa, ignorando seu verdadeiro conceito e 

reduzindo a validade da sua utilização. Esse tipo de abordagem é muito comum, podendo-se, 

como exemplo, citar trabalhos publicados recentemente, tais como Silva e Ribeiro (1997); 

Tormena et al. (1998). 

Como a capacidade de água disponível está ligada ao ponto de murcha permanente, o 

seu valor é de interesse ecológico, indicando a quantidade de água que um solo pode 

disponibilizar as plantas até estas murcharem permanentemente. O ponto de murcha 

permanente, 1.500 kPa, foi definido como “o teor de água de um solo em que uma planta que 

nele cresce atinge pela primeira vez um murchamento irrecuperável, mesmo quando colocada 

em uma atmosfera saturada com vapor de água” (Jong van Lier, 2000). 

 

II. 7. Determinação da Curva Característica de Retenção de Água do Solo. 

A obtenção da relação entre teor de água do solo (θ) e o potencial matricial do solo 

(ψm), a chamada curva característica de retenção da água no solo (Childs, 1940), ou 

simplesmente curva de retenção, é parte fundamental da caracterização das propriedades 

hidráulicas do solo (Klute, 1986). 

A curva de retenção, por refletir a retenção da água nos inúmeros poros do solo com 

diâmetros e formatos muito variados, é do ponto de vista prático, uma função contínua com 

formato geral conhecido, sendo comumente expressa em termos de um modelo matemático, 

por exemplo, o modelo de Brooks e Corey (1964) ou o de Van Genuchten (1980). Assim, é 

básico efetuar uma análise preliminar dos dados por meio do formato das curvas 

experimentais não só para identificar discrepâncias nos valores dos pares de θ e tensão, mas 

também para verificar se alguma das repetições apresenta comportamento anômalo. O 

procedimento de retirada de dados discrepantes é recomendado, pois estes não trazem 
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informações sobre a realidade, mas, sim, de erros na realização do experimento ou eventos de 

baixíssima probabilidade (Sen e Srivastava, 1990; Vuolo, 1996). 

Vários modelos empíricos (Brooks e Corey, 1966; Van Genuchten, 1980; Rossi e 

Nimmo, 1994; Kastanek e Nielsen, 2001; Prunty e Casey, 2002) têm sido propostos e 

empregados para a descrição da curva de retenção a partir de um determinado número de 

pontos medidos. Segundo Kastanek e Nielsen (2001), as funções empíricas continuam sendo 

usadas para ajustar as curvas de retenção de água do solo porque ainda não foram 

desenvolvidas expressões matemáticas teóricas capazes de representar adequadamente essa 

relação físico-hídrica. 

A determinação da curva de retenção de água do solo, que representa a relação entre o 

teor de água e a energia com a qual ela está retida, é essencial no estudo das relações solo-

água. Sua determinação, efetuada por meio de técnicas tradicionais de laboratório, tais como a 

da centrífuga (Silva e Azevedo, 2002), baseia-se no levantamento de certo número de pontos 

de tensão, normalmente selecionados de forma arbitrária. Com base nesses pontos, é traçada 

uma curva para representar as características de retenção da água do solo. 

A combinação de oito pontos de tensão, definida pelos valores de 1, 3, 6, 10, 35, 84, 

611 e 1.515 kPa, é a recomendada para o levantamento das curvas de retenção de água de 

solos do Cerrado (Silva e Azevedo, 2002) 

Muitas vezes, a curva característica de água no solo ou curva de retenção de água é 

expressa como carga hidráulica (h) em unidades de coluna d’água (cm, m). Como o próprio 

nome indica, é típica para cada solo, variando de acordo com sua classe textural, conteúdo de 

matéria orgânica, grau de compactação, classe taxonômica, a geometria dos poros e outras 

propriedades físicas do solo, além da intensidade dos eventos pluviométricos regionais 

(Juhász et al., 2006). A partir da curva de retenção de água, pode-se individualizar a 

porosidade do solo em macro e microporos, por meio do potencial matricial de 6kPa, cujo 

limite corresponde a 50 μm (Resck, 2002). 

Na maioria dos solos, a inclinação da curva de retenção (dθ/dψ) é, para altas tensões, 

muito próxima a zero, fazendo com que grandes variações de potencial matricial causem 

pequenas variações de umidade (Jong van Lier, 2000). 

  

II. 8. Permeâmetro de Carga Constante 

A determinação da condutividade hidráulica realizada em laboratório por meio do 

permeâmetro de carga constante tem como vantagem de ser fácil e rápida, porém alguns 

pesquisadores assumem como desvantagem do método a freqüente alteração de algumas 
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propriedades do solo no momento da amostragem (Kool et al., 1987), como a porosidade total 

e a densidade, conferindo certa imprecisão ao método. 

 

II. 9. Movimentação do Lençol Freático nos Solos 

A profundidade do lençol freático varia sazonalmente em conseqüência da percolação 

do excesso de água durante o período chuvoso. O acompanhamento da variação da 

profundidade freática é de fundamental importância em regiões úmidas e áridas para 

diagnosticar problemas de arejamento na zona radicular, além de poder ocasionar problemas 

de salinidade na área (Pizarro, 1978). 

A observação da variação a profundidade freática é feita em poços de observação 

construídos em vários pontos na área de estudo. Um poço de observação da profundidade 

freática vai desde um simples furo de trado, atravessando todo o perfil do solo (geralmente 

utilizado no diagnóstico de problemas de drenagem da área), até aqueles construídos para 

fornecerem, permanentemente, as profundidades freáticas (Pizarro, 1978). 

 

II. 10. Difração de raios-X (DRX) 

A Difração de Raios-X é uma técnica utilizada na identificação de minerais do solo, 

onde são obtidos, como resultado das análises, gráficos com os picos de intensidades dos 

minerais encontrados, denominados difratogramas. 

A expressão desses picos (o tamanho e a intensidade) vai ser determinada pela 

natureza cristalográfica, exigindo complexa manipulação matemática. Cada mineral tem a sua 

ficha padrão com a intensidade relativa de cada pico (Resende et al., 2005). 

A difratometria de raios-X é uma poderosa ferramenta para estudo de minerais de solo, 

particularmente aqueles presentes na fração argila. A cada ano são ampliados 

substancialmente seus horizontes de aplicação na identificação e caracterização (tamanho, 

grau de cristalinidade, substituintes isomórficos) dos compostos cristalinos presentes nos 

solos. Estas possibilidades, aliadas aos conhecimentos de pedologia, fertilidade do solo, 

nutrição de plantas, entre outros, podem permitir previsão sobre o comportamento físico-

mecânico do solo, determinado, em grande parte, pelos componentes da fração argila, com 

implicações no preparo, no cultivo e no seu comportamento hídrico (Ferreira, 1988). Por 

exemplo, os solos gibbsíticos, mesmo se muito argilosos, têm uma menor tendência à 

compactação, maior propensão à erosão em sulcos (voçorocas) e têm alta permeabilidade. 

Segundo Resende et al. (2005), a difratometria de raios-X é insubstituível nos estudos 

de gênese do solo, em particular nas transformações da rocha fresca em solo. Os estudos de 
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gênese subsidiam a sistematização dos conhecimentos, melhorando e ampliando o poder 

preditivo sobre o comportamento dos solos. 

Este poder preditivo, dado pela sistematização de conhecimentos, por outro lado 

permite, a longo prazo, uma grande economia de certas análises e prospecções. Portanto, a 

moderna cristalografia tem, no uso dos raios-X, um dos mais seguros, extraordinários e úteis 

recursos de análise mineralógica (Resende et al., 2005). 

 

III. OBJETIVOS 

 

III. 1. Geral 

• Avaliar as condições de drenagem nos Latossolos Vermelhos e Latossolos Vermelho-

Amarelos petroplínticos sob vegetação nativa, de ocorrência no Distrito Federal. 

 

III. 2. Específicos 

• Averiguar a influência da condição de drenagem interna nos atributos morfológicos, 

químicos, físicos e mineralógicos de Latossolos Vermelhos e Latossolos Vermelho-

Amarelos petroplínticos do Distrito Federal. 

• Subsidiar dados para a verificação do potencial de uso agrícola dos Latossolos Vermelhos 

e Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos. 
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A DRENAGEM INTERNA COMO FATOR CONDICIONADOR DE LATOSSOLOS 

DO DISTRITO FEDERAL 

 

RESUMO 

 

Com o intuito de identificar a influência das características físico-hídricas nos 

atributos diagnósticos dos Latossolos do Distrito Federal (DF), realizou-se o levantamento 

dos atributos morfológicos, químicos, físicos, mineralógicos e físico-hídricos de Latossolos 

Vermelhos e Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos do DF. Foram escolhidos cinco 

perfis de Latossolos Vermelhos e cinco de Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos na 

Fazenda Água Limpa (UnB). Além da caracterização dos atributos diagnósticos foi feita a 

observação da oscilação freática nos solos estudados por meio de poços de observação. Os 

Latossolos Vermelhos e os Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos são semelhantes 

quanto à caracterização morfológica, química, física e mineralógica, com exceção da presença 

de goethita responsável pela cor amarelada, determinada pelo ambiente mais úmido, no 

período chuvoso, em função da oscilação do lençol freático provocada pela presença de 

horizonte concrecionário a litoplíntico nos Latossolos Vermelho-Amarelos. Constatou-se que 

a profundidade e a condutividade hidráulica saturada inferiores nos Latossolos Vermelho-

Amarelos, além da variação da profundidade freática e deficiência de drenagem interna, 

alcançando a saturação no período chuvoso, devem-se à formação do horizonte 

concrecionário a litoplíntico, definindo-os como solos de menor potencial agrícola, quando 

comparados aos Latossolos Vermelhos.  

 

Palavras Chaves: Concreções ferruginosas, deficiência hídrica interna, atributos 

morfológicos, químicos, físicos, mineralógicos, profundidade freática. 
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WATER-PHYSICAL INFLUENCE ON DIAGNOSTICS ATTRIBUTES OF 

DISTRITO FEDERAL OXISOLS 

 

ABSTRACT 

 

Detailed studies of soil are needed to better understand them. In order to investigate 

the influence of physical-hydric diagnostic attributes of Oxisols in the Distrito Federal (DF), 

there was the study of morphological, chemical, physical, mineralogical and physical-hydric 

attributes of Typic Rhodustox and Tropic Plinthustox of DF. Five profiles were chosen of 

these soils in Fazenda Água Limpa (UnB). Besides the diagnostic characterization of the 

attributes was the observation of water table oscillation in soils under study by the observation 

wells. The Typic Rhodustox and the Tropic Plinthustox are similar in morphological, 

chemistry, physics and mineralogy characterization, except for the presence of goethite, 

responsible for yellow color, favored by the environment more humid in the rainy season, 

depending on the water table oscillation caused by the horizon concretionary to litoplintic in 

Tropic Plinthustox. It was found that the depth and saturated hydraulic conductivity lower in 

Tropic Plinthustox, the variation of water table depth and lack of internal drainage, reached 

saturation during the rainy season, due to the formation of the horizon concretionary to 

litoplintic, defining them and soils of lower agricultural potential, compared to Rhodustox. 

 

Keywords: ferruginous concretions, internal water deficit, attribute morphological, chemical, 

physical, mineralogical, water table depth. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Entre os solos de ocorrência no Distrito Federal – DF destacam-se os Latossolos 

Vermelhos (LV), representando 38,65% dos solos da região, e os Latossolos Vermelho-

Amarelos (LVA), representando 15,83%, segundo Embrapa (1978). A classe LV ocorre, 

sobretudo, nos topos das chapadas, enquanto os LVA desenvolvem-se, principalmente, nas 

bordas de chapada e divisores de água, em superfícies planas, sempre adjacentes à classe dos 

LV e geralmente apresentam desenvolvimento de concreções ferruginosas em subsuperfície. 

Nota-se que os LV e LVA diferenciam-se principalmente em relação à cor e ao 

desenvolvimento de concreções ferruginosas nos LVA. A cor é um atributo morfológico 

determinado pela composição mineralógica dos solos, especialmente pelos óxidos de ferro, 

condicionada pela predominância de goethita nos LVA e hematita nos LV. Essa variabilidade 

mineralógica pode ser conseqüência de conteúdos distintos de óxidos de ferro no solo, ou 

devido à maior umidade ou deficiência de drenagem interna nos perfis de LVA, em função da 

maior permanência do lençol freático, próximo à superfície do solo, decorrente, por exemplo, 

pela presença de horizontes concrecionários a litoplínticos, que podem proporcionar a 

estabilização da goethita (Macedo, 1988; Martins, 2000; Gomes et al., 2004a,b; Campos, 

2006; Barbosa, 2007). Com o lençol freático acima das concreções e, portanto, em contato 

com o solo, encontra-se um ambiente com deficiência de drenagem interna e de oxigênio, 

podendo restringir o desenvolvimento da vegetação e algumas práticas agrícolas. 

Segundo Ker e Resende (1996), a aparente homogeneidade dos LV e dos LVA pode 

apresentar grande variabilidade química, física e mineralógica. Assim, são necessários 

estudos mais detalhados para compreender melhor, principalmente, suas características físico-

hídricas em associação com outros atributos, nos seus respectivos ambientes naturais, alguns 

deles condicionadores da atuação dos fatores de formação e conseqüente diferenciação das 

suas características. 

Durante os últimos anos, as propriedades hidráulicas dos solos têm sido estudadas 

intensamente, tanto em condições de laboratório como de campo. Entretanto, a sua correlação 

com as propriedades morfológicas do solo ainda foi pouco estudada. Inúmeras tentativas têm 

sido feitas no sentido de encontrar relações entre o movimento da água e os atributos físicos 

do solo utilizados no procedimento de classificação (Marques et al., 2002). 

Em razão da escassez de dados quanto ao regime hídrico dos solos, a maioria dos 

pedólogos brasileiros fazem a associação com a vegetação primária em função de falta de 

dados de umidade do solo (Camargo et al., 1987). Considera-se que a vegetação nativa reflete, 
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sobretudo, na umidade do solo, posto que a mesma reflete particularidades pedoclimáticas 

vigentes nas diversas ambiências onde ocorrem. Segundo Embrapa (1978), a classe Cerradão 

desenvolve-se em Latossolos Vermelhos, não se observando qualquer associação entre 

Latossolo Vermelho – Amarelo e Cerradão, geralmente associado ao desenvolvimento de 

Cerrado senso restrito, Campo Limpo ou Campo Sujo. 

Ribeiro (1983) comparou o estado nutricional de um Cerradão e um Cerrado senso 

restrito, ambos em Latossolo Vermelho no Distrito Federal, concluindo que há poucas 

diferenças entre as duas fitofisionomias quanto ao estado nutricional das espécies mais 

comuns e quanto à fertilidade do solo. Neste caso, a disponibilidade de água no solo seria, 

talvez, o fator que determinasse a forma de vegetação. 

No Bioma Cerrado, na tentativa de se associar a cobertura vegetal com classes de solo, 

muita atenção tem sido dada à toxidez por alumínio e à fertilidade do solo, sendo menos 

estudados atributos tais como a constituição mineralógica, a disponibilidade hídrica e a 

textura do solo. No entanto, estes últimos atributos podem ser essenciais para o entendimento 

da ocorrência de determinada vegetação, independentemente dos fatores climáticos. Segundo 

Rossi et al. (2005), a capacidade de retenção de água merece um grande destaque como fator 

determinante da vegetação. 

Este trabalho objetivou averiguar a influência da condição de drenagem interna nos 

atributos morfológicos, químicos, físicos e mineralógicos de Latossolos Vermelhos e 

Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos do Distrito Federal. Pretende-se, também, 

subsidiar dados para o potencial de uso agrícola desses solos, considerando a caracterização 

do ambiente físico uma ferramenta fundamental para o planejamento, gerenciamento racional 

do uso do solo, base de qualquer atividade agrícola sustentável. 

 

II. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Inicialmente, foram realizados levantamentos de dados secundários e bibliográficos, 

com a avaliação da distribuição dos Latossolos Vermelhos e Latossolos Vermelho-Amarelos 

petroplínticos no Distrito Federal, por meio de mapas de solos e aptidão agrícola das terras 

disponíveis (Embrapa, 1995).  

 

II. 1. Caracterização da área de estudo 

Com base na literatura, foram realizadas campanhas de campo para verificar a 

distribuição dos solos no Distrito Federal. Foi selecionada a Fazenda Água Limpa (FAL) da 
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Universidade de Brasília – UnB como área-piloto do presente trabalho (Figura 1), por 

apresentar os requisitos necessários ao estudo proposto, ou seja, região que contemple a 

distribuição de Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos petroplínticos com 

desenvolvimento de vegetação nativa, com boa representatividade de distribuição dos solos 

em relação aos fatores pedogenéticos, particularmente geologia e geomorfologia.  

A Fazenda Água Limpa – FAL limita-se ao Norte com o Núcleo Rural Vargem 

Bonita, o Setor de Mansões Park Way – SMPW e o Catetinho; ao Sul com a DF-001; a Leste 

com a Reserva Ecológica do IBGE, a Estação Ecológica do Jardim Botânico e a Área da 

Aeronáutica; e a Oeste com a estrada de ferro REFESA (Rede Ferroviária Federal S/A) e o 

Setor de Chácaras da CAESB (Companhia de Água e Esgotos de Brasília). 

As litologias da área piloto do presente estudo pertencem ao Grupo Paranoá, conjunto 

geológico de maior importância do Distrito Federal, pois contribui por 65 % da sua área total.  

Os perfis de solos estudados encontram-se localizados sobre a Unidade Ardósia. Quanto à 

geomorfologia, os Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos petroplínticos predominam 

em duas importantes superfícies geomorfológicas do Distrito Federal, a primeira com 

altitudes entre 1.100 a 1.300 m e a segunda com altitudes variando entre 1.000 a 1.100 m, 

respectivamente, conforme descrito por Motta et al. (2002) e Novaes Pinto (1994). 

Nas áreas de ocorrência de Latossolos Vermelhos, a vegetação nativa é representada 

pelo Cerradão e o Cerrado senso restrito, enquanto que nos Latossolos Vermelho-Amarelos 

petroplínticos, a vegetação nativa é constituída por Campo e Campo Cerrado. O Cerradão 

caracteriza-se pela presença de espécies arbóreas com cerca de 15 metros de altura e 

fechamento do dossel de 70 %. O Cerrado senso restrito caracteriza-se por uma formação 

savânica, destacando uma vegetação arbórea descontínua. O Campo Cerrado traduz a forma 

intermediária de vegetação entre o Cerrado senso restrito e o Campo Sujo, sendo a de maior 

ocorrência no Distrito Federal. Por último, a vegetação do tipo Campo caracteriza-se pela 

predominância de herbáceas (Azevedo et al., 1990). 

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. 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 
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    Localização dos Perfis dos Solos 
    P1: Perfil I; 
    P2: Perfil II; 
    P3: Perfil III; 
    P4: Perfil IV; 
    P5: Perfil V; 
    P6: Perfil VI; 
    P7: Perfil VII; 
    P8: Perfil VIII; 
    P9: Perfil IX; 
    P10: Perfil X. 

  P1 
P2 

P3 
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Figura 1: Localização da Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília, Distrito Federal, área piloto do presente estudo. 
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que variam entre 16º e 18º C. As temperaturas absolutas mínimas de até 2º C e máximas de 

33º C já foram registradas, respectivamente, no inverno e no início do verão. A umidade 

relativa do ar decresce de valores superiores a 70%, no início da seca, para valores menores 

de 20%, no final deste período. Coincidindo com o período mais quente, nos meses de agosto 

e setembro, a umidade pode chegar a 12%, secura típica de deserto (Ferrante et al., 2001). 

 

II. 2. Seleção e amostragem dos solos 

Foram selecionados e georreferenciados cinco perfis de Latossolos Vermelho – 

Amarelos (LVA) com ocorrência de horizontes concrecionários a litoplínticos e cinco perfis 

de Latossolos Vermelhos (LV), distribuídos aos pares pela FAL (Tabela 1), cujas localizações 

foram selecionadas em função da variação em relação ao posicionamento nas superfícies 

geomorfológicas (Figura 1).  

O georreferenciamento dos perfis estudados foi realizado com GPS de navegação 

GARMIN 12, cujas coordenadas foram implementadas em um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), utilizando-se o software ArcGIS 9.2. Foram também inseridos no ArcGIS 

9.2 os mapas disponíveis de geologia, em escala 1:100.000 (Campos e Freitas-Silva, 1998), 

mapas de classes de declividade e hipsometria, os dois últimos gerados neste trabalho por 

meio do ArcGIS 9.2, a partir das curvas de nível extraídas dos mapas planialtimétricos do 

IBGE, em escala 1:25.000, do Distrito Federal (folha topográfica denominada Brasília SO), 

criando-se o banco de dados digitais do projeto. Foi realizado o recorte da imagem de satélite 

SPOT 4 que abrange a área da FAL, que também foi adicionado ao banco de dados digitais do 

projeto de pesquisa. A imagem SPOT 4, com resolução espacial de 10 m, foi obtida em 

setembro de 2003 e manipulada no software ENVI 4.3 (Figura 1).  

Os mapas de geologia, classes de declividade, hipsometria e a imagem de satélite 

SPOT, foram utilizados para o diagnóstico da ocorrência e distribuição dos solos estudados na 

paisagem do Distrito Federal. 

A localização, geologia, geomorfologia e modalidades de análises realizadas nos perfis 

dos solos selecionados encontram-se apresentados na tabela 1.  

A descrição morfológica dos perfis foi realizada em trincheiras, segundo critérios 

estabelecidos em Santos et al. (2005). A amostragem para a realização das análises 

laboratoriais foi realizada nos horizontes A, Bw e BC, este último localizado abaixo do 

horizonte concrecionário a litoplíntico (F) nos Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos 

(Tabela 1). Foram obtidas amostras normais dos horizontes A, Bw e BC, com exceção do 

horizonte BC do perfil III, coletadas nas dez trincheiras, com três repetições para cada 



Tabela 1: Localização, unidades geológicas, unidades geomorfológicas e modalidade das análises realizadas nos perfis de solos estudados. 
1Horizontes Localização Unidade Geológica2 3Unidade Geomorfológica Análises 

Perfil I - 2ª Superfície Geomorfológica – Ribeirão do Gama – Latossolo Vermelho - Amarelo ácrico petroplíntico  
A Morfológica, física, físico-hídrica e química. 

Bw Morfológica, física, físico-hídrica, química e 
mineralógica. 

187.452 W Ardósia Primeira superfície 
geomorfológica 8.237.777 S 

(SG 2) 
BC Morfológica, física e mineralógica. 

Perfil II - 2ª Superfície Geomorfológica – Ribeirão do Gama – Latossolo Vermelho ácrico típico  
A Morfológica, física, físico-hídrica e química. 187.488 W Ardósia Primeira superfície 

geomorfológica 8.237.703 S 
Bw Morfológica, física, físico-hídrica, química e 

mineralógica. 
(SG 2) 

Perfil III - 2ª Superfície Geomorfológica - Ribeirão Taquara – Latossolo Vermelho - Amarelo ácrico petroplíntico  
A Morfológica, física, físico-hídrica e química. 188.344 W Ardósia Segunda superfície 

geomorfológica 8.235.092 S Bw Morfológica, física, físico-hídrica, química e 
mineralógica. (SG 2) 

Perfil IV - 2ª Superfície Geomorfológica - Ribeirão Taquara – Latossolo Vermelho ácrico típico  
A Morfológica, física, físico-hídrica e química. 188.293 W Ardósia Segunda superfície 

geomorfológica 8.234.449 S 
(SG 2) Bw Morfológica, física, físico-hídrica, química e 

mineralógica. 
Perfil V - 1ª Superfície Geomorfológica – Topo – Latossolo Vermelho - Amarelo ácrico petroplíntico  

A Morfológica, física, físico-hídrica e química. 
Bw Morfológica, física, físico-hídrica, química e 

mineralógica. 

186.659 W Ardósia Primeira superfície 
geomorfológica 8.232.187 S 

(SG 1) 
BC Morfológica, física e mineralógica. 

Perfil VI - 1ª Superfície Geomorfológica – Topo – Latossolo Vermelho ácrico típico  
A Morfológica, física, físico-hídrica e química. 187.034 W Ardósia Primeira superfície 

geomorfológica 8.231.527 S 
(SG 1) 

Bw Morfológica, física, físico-hídrica, química e 
mineralógica. 
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Horizontes Localização1 Unidade Geológica2 Unidade Geomorfológica3 Análises 
Perfil VII - 1ª Superfície Geomorfológica – Encosta suave – Latossolo Vermelho - Amarelo ácrico petroplíntico  

A Morfológica, física, físico-hídrica e química. 
Bw Morfológica, física, físico-hídrica, química e 

mineralógica. 
BC 

186.178 W 
8.232.152 S 

Ardósia Primeira superfície 
geomorfológica 

(SG 1) 
Morfológica, física e mineralógica. 

Perfil VIII - 1ª Superfície Geomorfológica – Encosta suave – Latossolo Vermelho ácrico típico  
A Morfológica, física, físico-hídrica e química. 

Bw 

189.769 W 
8.231.554 S 

Ardósia Primeira superfície 
geomorfológica 

(SG 1) Morfológica, física, físico-hídrica, química e 
mineralógica. 

Perfil IX - 2ª Superfície Geomorfológica - Barragem do Ribeirão Gama – Latossolo Vermelho - Amarelo ácrico petroplíntico  
A Morfológica, física, físico-hídrica e química. 

Bw Morfológica, física, físico-hídrica, química e 
mineralógica. 

BC 

184.470 W 
8.234.853 S 

Ardósia Segunda superfície 
geomorfológica 

(SG 2) 
Morfológica, física e mineralógica. 

Perfil X - 2ª Superfície Geomorfológica - Barragem do Ribeirão Gama – Latossolo Vermelho ácrico típico  
A Morfológica, física, físico-hídrica e química. 

Bw 

184.696 W 
8.234.871 S 

Ardósia Segunda superfície 
geomorfológica 

(SG 2) Morfológica, física, físico-hídrica, química e 
mineralógica. 

Onde: 1 = Coordenadas UTM; 2 = Segundo Campos e Freitas-Silva (1998); 3 = Segundo Motta et. al (2002). 
 



amostra. A coleta de amostras do horizonte BC do perfil III não foi realizada, em função da 

permanência do lençol freático abaixo do horizonte F mesmo após o término das chuvas. 

Foram obtidas, também, amostras indeformadas dos horizontes A e Bw dos Latossolos, 

coletadas nas trincheiras. 

Os perfis, na área de estudo, foram nomeados em função de sua localização em 

unidades geomorfológicas para facilitar a sua identificação com os respectivos pares. Foram 

adotadas as seguintes denominações: 

1) Perfil I e II nomeados 2ª Superfície Geomorfológica – Ribeirão do Gama, na 

localidade denominada Moa, localizados na porção mais alta da Moa da FAL; 

2) Perfil III e IV nomeados 2ª Superfície Geomorfológica - Ribeirão Taquara, localizados 

próximo à nascente do Córrego da Onça. 

3) Perfil V e VI nomeados 1ª Superfície Geomorfológica – Topo, localizados próximos à 

estrada principal da FAL; 

4) Perfil VII e VIII nomeados 1ª Superfície Geomorfológica – Encosta suave, localizados 

próximos a um local de surgência do lençol freático, denominado de mina d’água do 

Poço do Lourival; 

5) Perfil IX e X nomeados 2ª Superfície Geomorfológica - Barragem do Ribeirão Gama, 

localizados próximos à barragem da FAL, no Ribeirão do Gama. 

 

II. 3. Avaliações de campo dos solos estudados. 

 

II. 3. 1. Análise morfológica dos solos estudados 

A descrição morfológica dos perfis de Latossolo Vermelho e Latossolo Vermelho-

Amarelo petroplíntico, segundo Santos et al. (2005), teve por objetivo a caracterização de 

cada perfil, com a individualização dos horizontes do solo, onde foram analisados os atributos 

mais importantes, tais como: cor, textura, estrutura, porosidade, cerosidade, consistência, 

cimentação, presença de nódulos e concreções minerais, além da determinação da posição dos 

perfis na paisagem. 

 

II. 3. 2. Oscilação da profundidade freática nos solos estudados 

O acompanhamento da variação da profundidade freática foi realizado por meio de 

poços de observação, construídos próximos a cada par de trincheiras. A figura 2 apresenta o 

modelo adotado para a construção dos poços. 
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Um poço de observação da profundidade freática pode ser feito desde um simples furo 

de trado, atravessando todo o perfil do solo, geralmente utilizado no diagnóstico de problemas 

de drenagem da área, até aqueles construídos para fornecerem, permanentemente, as 

profundidades freáticas. 

Foi utilizado um trado de quatro polegadas de diâmetro para a abertura do poço, 

alcançando a profundidade do horizonte concrecionário ou litoplíntico de cada Latossolo 

Vermelho-Amarelo, enquanto, nos Latossolos Vermelhos, a profundidade foi de 

aproximadamente 2,5 metros. Um tubo de PVC, de três polegadas, foi perfurado com broca 

de 8 mm, até cerca de 40 cm de sua extremidade superior, e envolvido por brita nº 01 até 

cerca de 30 cm da superfície do solo. 

 
Figura 2: Modelo dos poços de observação da profundidade freática, construídos na área de 
estudo. 

 

O monitoramento da oscilação freática dentro do poço foi feito com uma bóia, 

confeccionada a partir de uma bola de isopor, linha de nylon e um contrapeso de chumbo, 

conferindo estabilidade ao respectivo instrumento. A medição foi realizada com trena. 

As medições foram realizadas, semanalmente, ao longo do ano agrícola 2007/2008, 

onde os resultados das variações freáticas foram expressos em termos de profundidade, isto é, 

distância vertical entre a superfície do terreno e o nível freático. 

 

II. 3. 3. Determinação da precipitação acumulada 

O registro da precipitação acumulada foi obtido da Estação Climatológica da Fazenda 

Água Limpa da Universidade de Brasília no período coincidente à observação da variação do 

lençol freático. 
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II. 4. Análises laboratoriais dos solos  

Após a coleta das amostras, foram realizadas análises das amostras indeformadas e da 

fração TFSA (terra fina seca ao ar) dos solos para sua caracterização e classificação, com três 

repetições para as análises químicas e físicas. Para as análises físico-hídricas, foram 

consideradas como repetição o conjunto de cinco trincheiras para cada Latossolo, enquanto 

que, para as análises mineralógicas, as amostras dos horizontes Bw e BC foram devidamente 

quarteadas até atingir representatividade considerada ideal. 

 

II. 4. 1. Análises químicas dos solos 

As análises químicas do complexo sortivo realizadas foram: pH em água e em KCl, 

medidos com eletrodo de vidro, em suspensão solo-líquido na proporção 1 : 2,5; matéria 

orgânica por via úmida, por oxidação com dicromato de potássio em meio sulfúrico; Ca2+ + 

Mg2+ 3+ e Al  extraído por KCl; K+ determinado por espectrofotometria de chama; H+ 3+ + Al  

por acetato de cálcio e o P O2 5 por solução extratora de Mellich, todas análises segundo 

Vettori (1969) e Embrapa (1997).  

Os óxidos do ataque sulfúrico – SiO , Al O , Fe O2 2 3 2 3 – foram determinados segundo 

metodologia proposta por Vettori (1969), modificada por Embrapa (1997). A análise de 

óxidos constituintes foi conduzida no Departamento de Ciência do Solo da Universidade 

Federal de Lavras, Minas Gerais. Com base nestes dados, foram obtidos, além dos teores de 

SiO , Al O , Fe O2 2 3 2 3, as relações moleculares entre as porcentagens de SiO e de Al2 2O3, 

denominado Ki, e entre as porcentagens de SiO e de Al O mais Fe O2 2 3 2 3, denominado Kr, e a 

relação molecular percentual de Al O /Fe O2 3 2 3 dos horizontes subsuperficiais dos solos 

estudados. 

 

II. 4. 2. Análises mineralógicas da fração argila dos solos 

Para a análise mineralógica das amostras representativas dos horizontes Bw dos 

Latossolos Vermelhos (LV) e Bw e BC dos Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos, a 

fração argila foi separada da TFSA (fração terra fina seca ao ar) por suspensão aquosa, de 

acordo a Lei de Stokes. A partir da fração argila, foram preparadas, pela técnica do 

"esfregaço", três lâminas de vidro orientadas de cada amostra dos horizontes Bw de LV e de 

Latossolo Vermelho-Amarelo petroplíntico e dos horizontes BC destes últimos, onde cada 

lâmina foi submetida a tratamentos diversos: argila normal, sem aquecimento; argila 

submetida à concentração de óxidos de ferro e aquecida, totalizando quarenta e duas lâminas 
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correspondentes às quatorze amostras dos horizontes Bw e BC das dez trincheiras em estudo, 

como divulgado na tabela 1.  

A determinação da composição mineralógica foi realizada por difratometria de raios-X 

(DRX), utilizando-se o difratômetro RIGAKU, modelo "Geiger Fix" D-Max-B, pertencente 

ao laboratório de Difratometria de Raios-X do Instituto de Geociências (IG) da Universidade 

de Brasília. O difratômetro foi operado com tubo de cobre, sob voltagem de 35 kV e 15 mA, 

com velocidade de varredura de 1o/minuto no intervalo de 2 θ de 2 a 70º, para as amostras 

denominadas de normais e com tratamento para concentração de óxidos de ferro, e de 2 θ de 2 

a 40°, para as amostras aquecidas.  

Os resultados foram obtidos em difratogramas, onde os minerais foram identificados 

com o auxílio do software Jade 3.0 for Windows® 3.0, com banco de dados ICCD (1996), 

que faz uma procura automática dos picos dos minerais. 

 

II. 4. 2. 1. Tratamento por aquecimento 

Alguns minerais, a depender da temperatura de aquecimento, perdem suas estruturas 

características, como exemplo, quando o aquecimento atinge 490º C, ocorre o colapso da 

estrutura da gibbsita, da goethita e da caulinita (Besoain, 1985).  

Para cada duas lâminas orientadas do mesmo horizonte dos solos estudados, após 

secagem ao ar, uma foi analisada por difratometria de raios-X (DRX), denominada normal, e 

a outra foi submetida ao tratamento de aquecimento a 500ºC, em mufla por 3h30min, para 

posterior análise por DRX. Desta forma, obtiveram-se os ensaios da fração argila dos solos 

em estudo dos tratamentos denominados: argila normal e argila aquecida a 500ºC. 

 

II. 4. 2. 2. Tratamento para concentração dos óxidos de ferro 

A concentração de óxidos de ferro realizou-se, segundo o método proposto por 

Camargo (1986), para remoção seletiva de argilominerais e da gibbsita da fração argila das 14 

amostras correspondentes aos horizontes Bw dos Latossolos Vermelhos e Vermelho-

Amarelos petroplínticos e dos horizontes BC destes últimos. 

Foram pesadas 0,5g da fração argila, adicionadas a copos de teflon de 100ml com 

50ml de solução de NaOH 5N, submetidos a fervura durante uma hora, sob chapa aquecedora, 

com os recipientes tampados. Após o esfriamento, transferiu-se a suspensão para tubos de 

centrífuga, centrifugando por 10 minutos a 1.400 rpm. Após o descarte do sobrenadante claro, 

a amostra foi lavada uma vez com solução de NaOH 5N, repetindo-se a centrifugação e 

descartando o sobrenadante. Nova lavagem com solução de HCl 0,5M foi realizada para 
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dissolver a possível presença de sodalita, e duas lavagens com solução de carbonato de 

amônio 1N para remover o NaCl formado e, finalmente, mais duas lavagens com água 

destilada para remover excesso de amônio e o trióxido de carbono formados durante as 

reações. Após a última centrifugação, transferiu-se o sedimento para vidro de relógio de 80 

mm de diâmetro e para estufa a 60ºC para volatilizar o excesso de carbonato de amônio. 

Segundo Camargo (1986), a concentração dos óxidos de ferro possibilita a 

identificação mineralógica destes minerais por difração de raios-X. Estas análises foram 

realizadas no Laboratório de Geoquímica do Instituto de Geociências da Universidade de 

Brasília. 

 

II. 4. 3. Análises físicas dos solos 

 

II. 4. 3. 1. Textura do solo 

O método de Boyoucos (Embrapa, 1997) foi utilizado na análise granulométrica dos 

solos estudados. O método se baseia na sedimentação das partículas que compõe o solo, 

separando as frações em areia, silte e argila. 

 

II. 4. 3. 2. Densidade do solo 

A densidade do solo foi determinada de acordo com a relação massa de solo seco, 

obtida em amostras indeformadas, pelo volume de solo, segundo Embrapa (1997). 

 

II. 4. 3. 3. Densidade de partículas 

A densidade de partículas de solos refere-se à densidade das partículas sólidas 

coletivamente. Esta foi determinada pelo método do Balão Volumétrico, com emprego de 

álcool etílico, segundo Embrapa (1997). 

 

II. 4. 3. 4. Porosidade total do solo 

A porosidade total (Pt) do solo, ou seja, o volume de poros totais do solo que pode 

estar ocupado por água e/ou ar, foi obtida indiretamente por meio da relação existente entre a 

densidade do solo (Ds) e a densidade de partículas (Dp), conforme metodologia descrita por 

Embrapa (1997) e a equação 1.  

 

Pt = [1 – (Ds/Dp)]          (Equação 1) 
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II. 4. 3. 5. Índice de Floculação do solo 

O índice de floculação (IF) é a relação entre a argila natural dispersa, obtida por 

dispersão mecânica, e a argila total, obtida após dispersão mecânica e química. 

Esse índice indica a proporção de argila que se encontra floculada, informando sobre o 

grau de estabilidade dos agregados, e foi alcançado segundo Embrapa (1997).  

 

II. 4. 3. 6. Estabilidade de agregados do solo 

Para a caracterização dos agregados, as amostras de solo foram coletadas 

cuidadosamente, conservando os agregados, e colocadas ao ar para secar até atingir a 

consistência friável. Após este procedimento e com o solo ainda friável, as amostras foram 

passadas em uma peneira de 8 mm. Aqueles agregados que não passaram nesta peneira foram 

ligeiramente destorroados com as mãos, visando aproximar-se ao máximo das condições 

naturais de desagregação causada pela água.  

A amostra de solo passada na peneira de 8 mm foi então peneirada na peneira de 2 

mm, e, considerando a porção retida nesta peneira, obtiveram-se as amostras de agregados 

menores que 8 e maiores que 2 mm, denominadas amostras 8-2 mm, sendo estas submetidas à 

avaliação da estabilidade de agregados no solo por via úmida, segundo Kemper e Chepil 

(1965). 

A determinação da estabilidade de agregados destas amostras foi realizada com o 

auxílio do aparelho de Yoder, adotando três repetições de 100g de TFSA (fração terra fina 

seca ao ar) para cada amostra. Paralelo a isso, foi determinado o teor gravimétrico de água (U) 

de cada amostra, conforme Embrapa (1997), sendo o peso seco calculado pela equação 2.  

 

Amostra seca = TFSA x (1 + U)       (Equação 2) 

Onde: 

U = Teor gravimétrico de água no solo (g g-1); 

TFSA = fração de terra fina seca ar. 

 

Foi utilizado um conjunto de cinco peneiras com diâmetro de malha em ordem 

decrescente de 2, 1, 0,5, 0,25 e 0,106 mm, com movimento oscilatório por 30 minutos. 

Após este tempo, foram retiradas as amostras retidas em cada peneira, sendo estas 

transferidas para estufa a 105 ºC por 48 horas. Assim, em cada peneira, foram obtidas classes 

de agregados, como mostra a tabela 2. 
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Tabela 2: Classe de agregados obtida por meio do aparelho de Yoder. 
Classe de Agregados 

Maior que 2 mm 
2 ├ 1 mm 

1 ├ 0,5 mm 
0,5 ├ 0,25 mm 
0,25 ├ 0,106 

Menor que 0,106 mm 
 

A porcentagem de agregados em cada peneira foi obtida pela equação 3. 

 

% agregados = (massa do solo seco em cada peneira/ amostra seca) x 100  (Equação 3) 

 

O diâmetro médio ponderado (DMP 8 - 2) foi calculado por intermédio das 

determinações das freqüências de agregados em cada classe (Fi) e o diâmetro médio em cada 

classe (Xi) expresso em milímetros, pela equação 4, proposta por Youker e McGuinness 

(1956): 

 

DMP = ∑(FiXi)/100         (Equação 4) 

Onde: 

i = 1 a 6  Fi = % de agregados 

Xi = (abertura da peneira passada + abertura da peneira retida)/2 

 

II. 4. 3. 7. Distribuição de agregados do solo 

A determinação da distribuição de agregados das amostras foi realizada de maneira 

semelhante à estabilidade de agregados, porém o procedimento para a obtenção das amostras 

foi realizado de forma distinta. As amostras de solo foram peneiradas apenas na peneira de 8 

mm, obtendo-se amostras constituídas por todos os agregados menores que 8 mm e 

denominadas amostras < 8 mm, em que foram submetidas à avaliação de distribuição de 

agregados no solo (Equação 3) e à determinação dos diâmetros médios ponderados (DMP < 

8), conforme a equação 4. 

 

II. 4. 4. Análise físico-hídrica dos solos estudados 

Para caracterização físico-hídrica dos solos, realizaram-se as análises de condutividade 

hidráulica saturada e da curva de retenção de água para cada amostra indeformada dos 

horizontes dos solos estudados, como definido na tabela 1. 
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II. 4. 4. 1. Condutividade hidráulica saturada dos solos 

Para a determinação da condutividade hidráulica saturada, foram coletadas amostras 

indeformadas com o auxílio de um amostrador de anéis do tipo Uhland, nos horizontes A e 

Bw dos LV e dos LVA, as quais foram devidamente acondicionadas em latas de alumínio, 

lacradas com fita adesiva para evitar turbulências.  

A condutividade hidráulica saturada (Ks) do solo foi determinada por meio de 

permeâmetro de carga constante, seguindo metodologia descrita em Embrapa (1997), com o 

uso de amostras indeformadas saturadas previamente por capilaridade. Considerou-se, para 

efeito de cálculo, o valor estabilizado após cinco leituras iguais. Utilizou-se a equação de 

Darcy (Equação 5) para o cálculo da condutividade hidráulica saturada do solo. 

 

Ks = (Q * L) / (A * H * t)        (Equação 5) 

Onde: 

Q = volume de água percolado no tempo t, em cm3; 

L = altura do corpo de prova (anel), 5,1 cm; 

A = área do corpo de prova (anel), 19,635 cm2; 

H = altura de carga, 6,8 cm; 

t = tempo decorrido para percolar o volume Q - cinco segundos. 

 

O valor da condutividade hidráulica saturada do solo obtida pela equação 5 foi 

corrigido para a temperatura de 20ºC, por meio da equação 6. 

 

Ks (20) = Ks*(μt/μ20)        (Equação 6) 

Onde: 
-1; Ks (20) = condutividade hidráulica do solo saturado a 20ºC, mm h

μt = viscosidade da água à temperatura da determinação das leituras, 0,8737 N s m-2; 

μ20 = viscosidade da água a 20ºC, 1 N s m-2. 

 

Após a análise de condutividade hidráulica saturada, as amostras seguiram 

concomitantemente para a análise da curva de retenção de água. 

 

II. 4. 4. 2. Curva de retenção de água dos solos 

Para a obtenção da curva de retenção de água, foi utilizado o método da Centrífuga, 

segundo (Freitas Júnior e Silva, 1984), determinando os conteúdos de umidade 
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correspondentes às tensões médias de 0, 1, 3, 6, 10, 33, 61, 101, 405 e 1520 kPa para cada 

amostra, conforme determinado na tabela 1; totalizando 10 pontos por curva de retenção de 

água, perfazendo assim dez curvas de retenção de água no solo. 

O tempo de centrifugação adotado foi de duas horas, como sugerido por Silva e 

Azevedo (2001).  Ao final de cada período de centrifugação utilizado, determinou-se, por 

meio de pesagens sucessivas, o conteúdo de água remanescente nas amostras de solo, ou 

conteúdo de água gravimétrica (U). 

Efetuada a ultima tensão, as amostras foram pesadas e levadas para a estufa a 115 ºC 

para a obtenção do valor das amostras de solos secos, o que possibilitou encontrar o teor de 

água volumétrica (θ), com a utilização das equações 7 e 8, de acordo com (Embrapa, 1997): 

 

U = (Solo úmido/Solo seco)-1       (Equação 7) 

θ (cm3 cm-3) = U*(Ds/Da)         (Equação 8) 

Onde:  

θ =conteúdo de água volumétrica (cm3 cm-3); 

U = conteúdo de água gravimétrica (g g-1); 

Ds = densidade do solo (g cm-3); 

Da = densidade da água (g cm-3). 

 

Com base na curva de retenção de água do solo, é possível obter certos atributos do 

solo, dentre os quais foram considerados alguns neste estudo, como a porosidade total, a 

macroporosidade, a microporosidade, a água disponível e o diâmetro de poro predominante, 

com o intuito de verificar distinções entre os solos analisados. 

Para a porosidade total, foi considerado o teor de umidade correspondente à tensão de 

0 kPa, partindo-se do princípio que a esta tensão todos os poros estão ocupados com água e, 

portanto, considerada umidade de saturação (Embrapa, 1997). 

A macroporosidade foi calculada pela diferença entre a porosidade total e a 

microporosidade, em que a convencionou ao teor de umidade correspondente à tensão de 6 

kPa (Embrapa, 1997). 

A água disponível foi calculada pela diferença entre a microporosidade e o ponto de 

murcha permanente, convencionado ao teor de umidade correspondente à tensão de 1.520 kPa 

(Embrapa, 1997). 
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O diâmetro de poro predominante (φp) foi calculado segundo metodologia proposta em 

Libardi (1995). 

 

II. 5. Análise estatística 

Para a análise estatística, foi considerado como repetição o conjunto dos cinco solos de 

cada classe estudada, comparando o conjunto de horizontes A dos Latossolos Vermelhos com 

o conjunto de horizonte A dos Latossolos Vermelho-Amarelos, realizando da mesma maneira 

com os horizontes Bw dos Latossolos estudados. 

 

II. 5. 1. Comparação de curvas de retenção de água dos solos estudados. 

O tratamento estatístico empregado teve como objetivo principal evidenciar possíveis 

diferenças estatísticas entre as curvas de retenção de água dos solos estudados. Adotou-se o 

teste da razão de verossimilhança (Souza, 1998; Motulsky e Christopulos, 2003) que consistiu 

em comparar a diferença entre a soma de quadrados residuais de dois modelos (hipótese nula 

e alternativa), aplicando o teste F para verificar o nível de significância da diferença 

observada. 

Os parâmetros adotados para o ajuste da curva (α, θs, θr, n) foram determinados 

segundo o modelo de van Genutchen (1980), utilizando-se o software Soil Water Retention 

Curve - SWRC version 3 beta para o cálculo da soma de quadrados (SQ) das hipóteses 

levantadas. 

As hipóteses foram levantadas com o seguinte raciocínio: 

1. Os horizontes A dos solos analisados são semelhantes; 

2. Os horizontes Bw dos solos analisados são semelhantes. 

 

II. 5. 2. Regressão linear 

A regressão linear foi adotada como molde estatístico com o intuito de verificar a 

correlação R2 entre alguns dos atributos estudados.  

 

II. 5. 3. Teste t 

Como molde estatístico, foi adotado o intervalo de confiança obtido pelo teste t a 1 % 

de significância com o intuito de verificar sobreposição entre os intervalos de confiança de 

alguns dos atributos estudados (Banzatto e Kronka, 1992), tais como a condutividade 

hidráulica saturada e os atributos procedentes da curva de retenção de água do solo. 
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III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

III. 1. Avaliações dos solos realizadas no campo 

 

III. 1. 1. Análise morfológica dos perfis dos solos estudados 

Foram realizadas as descrições morfológicas dos perfis dos Latossolos Vermelhos e 

dos Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos, selecionados na área-piloto da Fazenda 

Água Limpa – FAL, apresentadas na íntegra no anexo I e resumidas na tabela 3.  

A principal variação encontrada na análise morfológica foi quanto ao atributo cor, 

onde os Latossolos Vermelhos apresentaram matiz igual ou mais vermelho que 2,5 YR e os 

Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos, matiz mais amarelo que 2,5 YR, de acordo 

com Munsell (1976), concordando com critérios estabelecidos no Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos (Embrapa, 2006) para a individualização do segundo nível categórico 

dos Latossolos.  

De acordo com os dados apresentados na tabela 3, observa-se que os solos estudados 

apresentam, na maioria dos casos, textura muito argilosa e estrutura forte pequena a muito 

pequena e granular. O desenvolvimento de estrutura granular muito resistente, por Latossolos 

evoluídos, que geralmente são enriquecidos em gibbsita, também, foi observado por outros 

pesquisadores, tais como Lima e Anderson (1997). 

Outra diferença observada entre estes solos refere-se à cobertura vegetal. Os 

Latossolos Vermelhos apresentam-se sob Cerrado senso restrito ou Cerradão, que constitui 

vegetação mais densa e de maior porte, enquanto nos Latossolos Vermelho-Amarelos 

petroplínticos foi observada a associação de Campo ou Campo Cerrado, vegetação menos 

densa e com predominância de gramíneas. A vegetação é reflexo, dentre outros fatores, do 

tipo de solo, portanto, a constatação de fitofisionomias distintas pode ser um primeiro 

diagnóstico na análise de variabilidade entre os solos (Eiten, 2001; Haridasan, 2001). 

Os Latossolos Vermelhos apresentam perfil homogêneo, sem impedimentos ao longo 

do perfil, enquanto que os Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos apresentam 

horizonte concrecionário ou litoplíntico (F) de espessuras variáveis, desde 37 cm até 202 cm, 

geralmente desenvolvidos entre os horizontes Bw e BC destes solos, com profundidade 

variando entre 66 a 142 cm (Tabela 3). 

 

III. 1. 2. Oscilação do lençol freático nos solos estudados 

Na figura 3, são apresentadas a precipitação acumulada (Figura 3a), durante o ano 



  Tabela 3: Características morfológicas dos perfis de Latossolos da Fazenda Água Limpa, Distrito Federal. 
Horizontes Profundidade Cor Textura Estrutura Vegetação 

Perfil I - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico 

A + AB + BA 0 – 35 cm 5 YR 4/6 argilosa forte pequena a muito pequena granular a grumosa Campo 
Bw 35 – 66 cm 10 YR 7/8 muito argilosa forte pequena granular 
F 66 – 136 cm - - - 

BC 136 cm+ 2,5 YR 4/8 muito argilosa moderada a forte média granular 

Perfil II - Latossolo Vermelho ácrico típico 

A + AB + BA 0 - 56 cm 10 R 2,5/2 muito argilosa forte pequena a muito pequena granular a grumosa Cerradão 

Bw 56 cm+ 10 R 4/8 muito argilosa forte pequena a muito pequena granular 

Perfil III - Latossolo Vermelho - Amarelo ácrico petroplíntico 

A + AB + BA 0 – 54 cm 5 YR 4/6 argilosa forte pequena a muito pequena granular a grumosa Campo Cerrado 

Bw 54 – 135 cm 10 YR 7/8 argilosa forte pequena granular 

F 135 – 337 cm - - - 

BC 337 cm+ 2,5 YR 4/8 argilosa moderada a forte média granular 

Perfil IV - Latossolo Vermelho ácrico típico 

A + AB + BA 0 - 60 cm 10 R 3/2 muito argilosa forte pequena a muito pequena granular a grumosa Cerrado senso 

restrito Bw 60 cm+ 2,5 YR 4/8 muito argilosa forte pequena a muito pequena granular 

Perfil V - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico 

A + AB + BA 0 – 45 cm 5 YR 4/6 argilosa forte pequena a muito pequena granular a grumosa Campo Cerrado 

Bw 45 – 70 cm 7,5 YR 6/8 muito argilosa forte pequena granular 

F 70 – 134 cm - - - 
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Horizontes Profundidade Cor Textura Estrutura Vegetação 

BC 134 cm+ 2,5 YR 4/8 muito argilosa moderada a forte média granular  

Perfil VI - Latossolo Vermelho ácrico típico 

A + AB + BA 0 - 58 cm 10 R 3/4 muito argilosa forte pequena a muito pequena granular a grumosa 

Bw 58 cm+ 10 R 4/8 muito argilosa forte pequena a muito pequena granular 

Cerrado senso 

restrito 

Perfil VII - Latossolo Vermelho - Amarelo ácrico petroplíntico 

A + AB + BA 0 – 36 cm 5 YR 4/6 argilosa forte pequena a muito pequena granular a grumosa 

Bw 36 – 75 cm 7,5 YR 6/6 argilosa forte pequena granular 

F 75 – 112 cm - - - 

BC 112 cm+ 2,5 YR 4/8 muito argilosa moderada a forte média granular 

Campo Cerrado 

Perfil VIII - Latossolo Vermelho ácrico típico 

A + AB + BA 0 – 40 cm 10 R 3/6 muito argilosa forte pequena a muito pequena granular a grumosa 

Bw 40 cm+ 2,5 YR 3/6 muito argilosa forte pequena a muito pequena granular 

Cerrado senso 

restrito 

Perfil IX - Latossolo Vermelho - Amarelo ácrico petroplíntico 

A + AB + BA 0 – 52 cm 5 YR 4/6 muito argilosa forte pequena a muito pequena granular a grumosa 

Bw 52 – 142 cm 7,5 YR 6/8 muito argilosa forte pequena granular 

F 142 – 210 cm - - - 

BC 210 cm+ 10 R 4/4 muito argilosa moderada a forte média granular 

Campo Cerrado 

Perfil X - Latossolo Vermelho ácrico típico 

A + AB + BA 0 – 44 cm 2,5 YR 3/6 muito argilosa forte pequena a muito pequena granular a grumosa 

Bw 44 cm+ 2,5 YR 4/8 muito argilosa forte pequena a muito pequena granular 

Cerradão 



agrícola de 2007/2008, obtida pela estação climatológica da Fazenda Água Limpa (FAL), e o 

registro da oscilação freática (Figura 3b) nos Latossolos Vermelhos e nos Latossolos 

Vermelho-Amarelos petroplínticos. O início das chuvas foi observado no início do mês de 

outubro e seu encerramento no início do mês de maio. 

 

(a)

(b)

 
Figura 3: Precipitação acumulada (a) e oscilação freática (b), nos Latossolos estudados, 

registradas na Fazenda Água Limpa para o ano agrícola de 2007/2008. 

 

Nos Latossolos Vermelhos (Perfis II, IV, VI, VIII e X), não se observou a presença do 

lençol freático, na profundidade estudada, durante o período de observação (Figura 3b). A 

análise morfológica realizada permitiu a caracterização destes como solos profundos, sem 

impedimentos a drenagem ao longo dos perfis dos solos, e associados a uma vegetação 

caracterizada por arbustos e árvores lenhosas (Tabela 2), cujas raízes alcançam vários metros 
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de profundidade. Portanto, a cobertura vegetal reflete as condições ambientais destes solos, as 

quais se mostram favoráveis ao bom desenvolvimento radicular, ou seja, sem impedimentos à 

percolação de água ao longo dos perfis estudados e sem problemas de drenagem interna. 

Nos Latossolos Vermelho-Amarelos petroplínticos, particularmente nos perfis I, V e 

VII, com horizonte litoplíntico, conforme os dados da tabela 2 e o anexo I, a profundidade 

freática acompanhou os valores de precipitação acumulada, ou seja, a profundidade do lençol 

freático diminuiu com o acréscimo da precipitação, até um nível mínimo de 38 cm de 

profundidade, quando a precipitação acumulada atingiu cerca de 1.250 mm, nos perfis I e V. 

No perfil VII, a profundidade freática atingiu seu mínimo de 68 cm de profundidade quando a 

precipitação atingiu cerca de 500 mm, e a partir de então, apesar da precipitação alcançar 

1.500 mm, a profundidade freática começa a crescer novamente (Figura 3b). Na análise 

morfológica, observou-se que o horizonte litoplíntico dos perfis I, V e VII ocorre em menor 

profundidade (66, 70 e 75 cm, respectivamente), conforme os dados apresentados na tabela 2 

e no anexo I, quando comparado às profundidades dos perfis III e IX (135 e 142 cm, 

respectivamente), os quais apresentam horizonte concrecionário. Além da menor 

profundidade do horizonte litoplíntico, também pode ser constada nestes perfis maior 

continuidade da petroplintita, com pouca matriz terrosa, o que constitui notável impedimento 

à penetração das raízes e ao livre fluxo da água, segundo Embrapa (2006). 

Nos perfis III e IX, foi observado oscilação do lençol freático somente abaixo do 

horizonte F concrecionário (Figura 3b). Na análise morfológica, observou-se que o horizonte 

concrecionário desses perfis ocorre em maior profundidade (135 e 142 cm, respectivamente), 

conforme os dados apresentados na tabela 2 e no anexo I, quando comparado às 

profundidades médias dos perfis I, V e VII, os quais apresentam horizonte litoplíntico a 66, 70 

e 75 cm de profundidade, respectivamente. Desse modo, a percolação de água nos perfis III e 

IX pode ter sofrido influência da profundidade do horizonte concrecionário, não sendo 

possível constatar as oscilações do lençol freático com as precipitações ocorridas no período 

do estudo, na profundidade estabelecida para os mesmos (135 e 142 cm, respectivamente). 

A análise morfológica permitiu definir os Latossolos Vermelho-Amarelos 

petroplínticos como profundos, porém com impedimento parcial a drenagem interna ao longo 

dos seus perfis, devido à presença do horizonte concrecionário ou litoplíntico, e associados a 

uma vegetação caracterizada por arbustos e gramíneas (Tabela 2), cujas raízes não 

ultrapassam o horizonte concrecionário a litoplíntico. Assim, a cobertura vegetal expressa 

condições ambientais desfavoráveis ao desenvolvimento radicular, ou seja, com 

impedimentos de percolação de água ao longo dos perfis e problemas de drenagem interna, 
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tanto na presença do lençol freático acima ou abaixo do horizonte concrecionário ou 

litoplíntico (Figura 3b). 

 

III. 2. Análises laboratoriais dos solos 

 

III. 2. 1. Análises químicas dos solos 

III. 2. 1. 1 Complexo sortivo dos solos 

Os solos estudados apresentaram características químicas semelhantes, podendo-se 

destacar: baixa CTC, moderado teor de matéria orgânica, pH ácido e carência generalizada de 

nutrientes, conforme já relatado por diversos autores, tais como Jacomine (1969), Lopes 

(1977), Adámoli et al. (1985) e Gomes et al (2004a), para os Latossolos (Tabela 4). 

Ao observar o horizonte diagnóstico – horizonte Bw – dos solos estudados, o pH em 

água apresentou-se ácido em todos os Latossolos (4,70 – 5,73), o que contribui para a menor 

disponibilidade da maioria dos nutrientes, fato que se acentua em pH abaixo de 6,5 (Tabela 

4). A indisponibilização do alumínio nos horizontes subsuperficiais, devido ao reduzido pH, 

revela o seu caráter não trocável, o que justifica os teores muito baixos a nulos apresentados 

por esses solos, enquanto nos horizonte superficiais, houve, provavelmente, a influencia da 

matéria orgânica na forma do alumínio, incrementado sua disponibilidade. 

O ΔpH positivo ou em torno de zero, nos horizontes Bw, atribui caráter desfavorável à 

CTC (capacidade de troca de cátions), porém favorável à CTA (capacidade de troca de 

ânions), contribuindo para a troca de íons fosfatos, por exemplo. O predomínio de cargas 

positivas, nos solos com ΔpH positivo, ou sua tendência, nos solos com ΔpH negativo em 

torno de zero, nos horizontes subsuperficiais, permite afirmar que se trata de solos muito 

intemperizados e ricos em sesquióxidos, conforme relatado por Oliveira (2005).  Já nos 

horizontes superficiais, o incremento de cargas negativas ocorreu em função dos maiores 

teores de matéria orgânica nos horizontes A, contribuindo para o ΔpH negativo e 

consequentemente atribuindo maiores valores da CTC, como ser observado na tabela 4. 

Os valores de soma de bases trocáveis (S), de saturação por bases (V) e da CTC dos 

solos estudados são muito baixos, o que leva à baixa capacidade de retenção e adsorção de 

cátions e à baixa fertilidade natural (Tabela 4). A constatação de valores de t (capacidade de 

troca catiônica efetiva) menor que 1,5 cmolckg-1, juntamente com a condição de pH em KCl 

superior a 5, definem o caráter ácrico dos solos em estudo, segundo Embrapa (2006). Apesar  
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 Tabela 4: Atributos químicos dos Latossolos estudados da Fazenda Água Limpa, Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde: (1) ΔpH = pHKCl – pHH2O; (2) S = soma de bases (Ca2+ + Mg2+ + K+); (3) T = capacidade de troca catiônica (S + H+ + Al3+); (4) t = S + Al+3; (5) m = saturação por alumínio 

(Al3+x100/t); (6) V = saturação por base (Sx100/T). 

pH ΔpH(1) Ca2 + + Mg2+ Al3+ H++Al3+ K+ P S(2) T(3) t(4) m(5) V(6) Matéria 
Orgânica 

Horizonte 

KCl H2O  cmolc dm-3 mg dm-3 cmolc dm-3 % g kg-1

Perfil I - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  
A 4,19 5,27 -1,08 0,78 0,61 8,14 49 0,7 0,91 9,05 1,52 40 10 48,3 

Bw 5,11 4,81 0,30 0,06 0,01 3,64 17 0,3 0,10 3,74 0,11 9 3 21,3 
Perfil II - Latossolo Vermelho ácrico típico 

A 4,12 5,05 -093 0,22 0,79 8,80 48 0,6 0,34 9,14 1,13 70 4 40,8 
Bw 5,27 5,56 -0,29 0,07 0 3,12 10 0,2 0,10 3,22 0,10 0 3 16,8 

Perfil III - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  
A 4,12 5,13 -1,01 0,23 0,68 10,18 33 0,8 0,31 10,49 0,99 68 3 49,5 

Bw 5,32 5,09 0,23 0,05 0 4,26 1 0,2 0,05 4,31 0,05 0 1 18,0 
Perfil IV - Latossolo Vermelho ácrico típico  

A 4,07 5,07 -1,00 0,16 0,82 8,44 24 0,3 0,22 8,66 1,04 79 3 35,3 
Bw 5,08 4,83 0,25 0,10 0,01 3,14 1 0,2 0,10 3,24 0,11 9 3 15,0 

Perfil V - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  
A 4,22 5,31 -1,09 0,19 0,60 9,32 58 1,2 0,34 9,66 0,94 64 4 54,9 

Bw 6,07 5,42 0,65 0,04 0 1,40 3 0,1 0,05 1,45 0,05 0 3 14,0 
Perfil VI - Latossolo Vermelho ácrico típico  

A 4,02 4,90 -0,88 0,48 1,02 10,46 28 0,7 0,55 11,01 1,57 65 5 53,9 
Bw 5,19 5,51 -0,32 0,13 0 3,14 3 0,2 0,14 3,28 0,14 0 4 15,7 

Perfil VII - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  
A 4,30 5,32 -1,02 0,16 0,43 6,60 30 0,7 0,24 6,84 0,67 64 3 43,7 

Bw 6,27 5,73 0,54 0,04 0 0,76 1 0,2 0,04 0,80 0,04 0 5 8,8 
Perfil VIII - Latossolo Vermelho ácrico típico  

A 3,98 4,88 -0,90 0,12 0,97 9,04 40 0,5 0,22 9,26 1,19 81 2 46,2 
Bw 4,99 4,70 0,29 0,14 0,01 3,18 3 0,2 0,15 3,33 0,16 6 4 17,1 

Perfil IX - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  
A 4,18 5,29 -1,11 0,99 0,58 8,46 62 0,8 1,15 9,61 1,73 34 12 47,8 

Bw 5,86 5,38 0,48 0,10 0 1,84 13 0,2 0,13 1,97 0,13 0 7 11,3 
Perfil X - Latossolo Vermelho ácrico típico  

A 3,89 4,95 -1,06 0,07 1,07 8,06 31 0,3 0,15 8,21 1,22 88 2 36,3 
Bw 5,06 5,22 -0,16 0,13 0 3,08 2 0,2 0,14 3,22 0,14 0 4 15,6 



do perfil VIII não apresentar pH em KCl superior a 5, o ΔpH positivo supre a condição para o 

caráter ácrico deste solo. 

Apesar da semelhança química, podem-se observar quantidades ligeiramente 

superiores de matéria orgânica nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos 

(Tabela 4). Os teores de matéria orgânica estão de acordo com o encontrado na literatura para 

Latossolos do Distrito Federal (Adámoli et al., 1985), apresentando valor moderado. Nos 

horizontes A, os teores de matéria orgânica variam de 53,9 g kg-1 a 35,3 g kg-1 nos Latossolos 

Vermelhos ácricos típicos, refletindo o alto grau de decomposição favorecido pelas condições 

climáticas da região do Cerrado. Já nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos, 

foram observados teores discretamente maiores, variando de 54,9 g kg-1 a 43,7 g kg-1, o que 

sugere um ambiente com maior incremento de matéria orgânica e menos favorável à sua 

decomposição, uma vez que a cobertura vegetal nestes solos é constituída por gramíneas 

(Tabela 3) e a oscilação do lençol freático (Figura 3b) proporciona condição desfavorável à 

ação de microrganismos. Nos horizontes subsuperficiais, os teores de matéria orgânica são 

inferiores em função do menor incremento com o aumento da profundidade. 

 

III. 2. 1. 2. Óxidos constituintes dos solos 

De acordo com os resultados de óxidos extraídos pelo ataque sulfúrico (Tabela 5), 

existem semelhanças na constituição geoquímica dos constituintes sólidos dos Latossolos 

estudados. Os teores de ferro total - Fe O2 3 - foram enfatizados para avaliar possíveis 

distinções que justificassem a variabilidade de coloração constatada nos Latossolos em 

estudo, que é determinada, principalmente, pelo teor de Fe O2 3 e minerais de ferro presentes 

(Embrapa 2006). 

Diante dos resultados das análises de óxidos ao ataque sulfúrico (Tabela 5), os teores 

de ferro total das amostras de solo estudadas caracterizam-nos como mesoférricos (Embrapa, 

2006), com teores de Fe2O entre 80 a 180 g kg-1
3 . As concentrações de óxidos de ferro nos 

horizontes Bw, variaram de 112,2 a 173,2 g kg-1, e de óxidos de alumínio, variaram de 324,7 

a 426,7 g kg-1, em decorrência do alto grau de intemperização destes solos constituídos, 

principalmente, por argilominerais 1:1 e sesquióxidos de ferro e alumínio (Tabela 5). Estas 

concentrações de ferro e alumínio podem dificultar o manejo químico dos solos agricultáveis, 

pois imobilizam os micronutrientes, indisponibilizando-os para as plantas, quando se 

encontram estáveis na forma sólida, além de contribuir para a alta saturação por alumínio, 

quando as condições permitem a sua mobilização para a solução do solo (Tabela 4) nos solos 

estudados (Jacomine, 1969; Lopes, 1977; Adámoli et al., 1985; Gomes et al., 2004a). 
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Tabela 5: Óxidos constituintes dos Latossolos estudados da Fazenda Água Limpa, Distrito 
Federal. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 Ki Kr Al2O3/Fe2OHorizonte 3

g kg-1  
Perfil I - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico (LVAwc) 

Bw 92,4 354,9 144,3 0,44 0,35 3,86 
BC 208,5 283,3 146,5 1,02 0,94 3,04 

Perfil II - Latossolo Vermelho ácrico típico (LVw) 
Bw 88,6 383,6 170,9 0,39 0,31 3,52 

Perfil III - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico (LVAwlf) 
Bw 31,6 389,4 159,9 0,14 0,11 3,82 

Perfil IV - Latossolo Vermelho ácrico típico (LVw) 
Bw 147,3 426,7 112,2 0,59 0,50 5,97 

Perfil V - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico (LVAwc) 
Bw 51,2 378,9 173,2 0,23 0,18 3,43 
BC 79,0 391,5 180,2 0,34 0,27 3,41 

Perfil VI - Latossolo Vermelho ácrico típico (LVw) 
Bw 139,4 378,0 153,3 0,63 0,50 3,87 

Perfil VII - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico (LVAwc) 
Bw 74,3 324,7 143,0 0,39 0,30 3,57 
BC 142,3 301,5 141,7 0,80 0,62 3,34 

Perfil VIII - Latossolo Vermelho ácrico típico (LVw) 
Bw 172,2 380,4 158,4 0,77 0,61 3,77 

Perfil IX - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico (LVAwlf) 
Bw 98,7 351,2 141,8 0,48 0,37 3,89 
BC 61,4 247,9 115,1 0,42 0,32 3,37 

Perfil X - Latossolo Vermelho ácrico típico (LVw) 
Bw 153,2 397,5 139,5 0,66 0,54 4,47 

 

O teor de Fe O2 3 nos solos é expresso, principalmente, pelos minerais de ferro, 

principalmente hematita e goethita. As condições de formação de hematita - Fe2O3 - ou 

goethita – FeOOH - são conduzidas, de acordo Gomes et al. (2004a), por duas condições 

principais: 

1) Maior teor de Fe O2 3 no material de origem e, consequentemente, nos solos ocorre a 

formação preferencial de hematita; ou 

2) Conformação do óxido de ferro diante as condições ambientais, particularmente a 

umidade no perfil dos solos. A hematita é estável em ambientes bem aerados, ou seja, 

sem problemas de drenagem interna. Já os solos com maior umidade, mesmo se o teor 

de Fe O2 3 do solo e do material de origem for alto, o mineral de ferro formado é a 

goethita – FeOOH. 

Os valores de Fe O2 3 analisados mostraram-se semelhantes entre os Latossolos 

Vermelhos ácricos típicos e Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos e, portanto, 
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a variabilidade quantitativa deste constituinte não é responsável pela variação da mineralogia 

de ferro e consequentemente pela variação da coloração dos solos estudados. Deste modo, 

pode-se dizer que a hipótese mais provável na atribuição da cor dos solos estudados está 

relacionada às condições ambientais e por problemas de drenagem natural encontrados nos 

perfis dos solos estudados. Assim, em ambientes em que o lençol freático encontra-se em 

contato com o solo em tempos consideráveis, o ferro adota a sua forma hidratada, ou seja, a 

goethita é prioritariamente formada neste solo, promovendo a coloração amarelada 

(Maignien, 1966; Schwertmann, 1985; Macedo e Bryant, 1987; Macedo, 1988; Motta et al., 

2002; Gomes et al, 2004a,b). A presença dos horizontes concrecionários a litoplínticos nos 

Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos pode ser considerada como um 

obstáculo na drenagem interna do perfil. Deste modo, este fato, nos Latossolos Vermelho-

Amarelos ácricos petroplínticos, contribui para a formação da goethita. 

Os baixos teores de sílica, entre 31,6 e 172,2 g kg-1, no horizonte Bw, refletem o 

processo avançado de intemperização pela dessilicatização dos solos em estudo. Conforme 

Oliveira (2005), o índice Ki menor que dois define solos muito intemperizados, com a 

ocorrência somente de caulinita, e os baixos valores de Kr confirmam o intemperismo 

acentuado destes solos, demonstrando reações avançadas de hidrólise, atingindo a alitização, a 

remoção de minerais silicatados e a formação de sesquióxidos de alumínio, além da geração 

de sesquióxidos de ferro e outros metais, geralmente por oxidação dos minerais primários.  Os 

altos valores constados das relações Al O /Fe O , além dos índices Ki e Kr2 3 2 3  evidenciam o 

predomínio de sesquióxidos de alumínio em relação aos sesquióxidos de ferro, sugerindo a 

constituição gibbsítica dos solos em estudo (Rodrigues e Klampt, 1978; Oliveira, 2005). 

 

III. 2. 2. Análises mineralógicas da fração argila dos solos 

As análises mineralógicas por difração de raios-X (Figuras 4 a 13) realizadas nos 

horizontes Bw dos Latossolos Vermelho ácricos típicos, Bw e BC dos Latossolos Vermelho-

Amarelos ácricos petroplínticos possibilitaram a identificação dos principais minerais 

presentes nesses solos. Segundo diversos autores, tais como Adámoli et al. (1985) e Gomes et 

al. (2004a), a mineralogia de Latossolos quimicamente pobres ou de baixa fertilidade natural 

é constituída principalmente por sesquióxidos de ferro e alumínio. 

A composição mineralógica dos horizontes estudados dos Latossolos Vermelho 

ácricos típicos e Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos foi caracterizada pela 

presença de gibbsita – Gb e caulinita – Ct, mostrando predomínio da Gb em relação à Ct, em  
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Figura 4: Difratograma de raios-X dos horizontes Bw (a) e BC (b) do perfil I – Latossolo 
Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico, com os diferentes tratamentos da fração argila. Onde: 
Gb = gibbsita; Ct = caulinita; Hm = hematita; Gt = goethita; il = ilita; Rt = rutilo. 
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Figura 5: Difratograma de raios-X do horizonte Bw do perfil II – Latossolo Vermelho ácrico 
típico, com os diferentes tratamentos da fração argila. Onde: Gb = gibbsita; Ct = caulinita; Hm = 
hematita; Gt = goethita. 
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Figura 6: Difratograma de raios-X dos horizontes Bw do perfil III – Latossolo Vermelho-
Amarelo ácrico petroplíntico, com os diferentes tratamentos da fração argila. Onde: Gb = 
gibbsita; Gt = goethita. 
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Figura 7: Difratograma de raios-X do horizonte Bw do perfil IV – Latossolo Vermelho ácrico 
típico, com os diferentes tratamentos da fração argila. Onde: Gb = gibbsita; Ct = caulinita; Hm = 
hematita; Gt = goethita; Rt = rutilo. 
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Figura 8: Difratograma de raios-X dos horizontes Bw (a) e BC (b) do perfil V – Latossolo 
Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico, com os diferentes tratamentos da fração argila. Onde: 
Gb = gibbsita; Hm = hematita; Gt = goethita; il = ilita; Rt = rutilo. 

 

 
 

Figura 9: Difratograma de raios-X do horizonte Bw do perfil VI – Latossolo Vermelho ácrico 
típico, com os diferentes tratamentos da fração argila. Onde: Gb = gibbsita; Ct = caulinita; Hm = 
hematita; Gt = goethita. 
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Figura 10: Difratograma de raios-X dos horizontes Bw (a) e BC (b) do perfil VII – Latossolo 
Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico, com os diferentes tratamentos da fração argila. Onde: 
Gb = gibbsita; Ct = caulinita; Hm = hematita; Gt = goethita; il = ilita; Rt = rutilo. 
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Figura 11: Difratograma de raios-X do horizonte Bw do perfil VIII – Latossolo Vermelho 
ácrico típico, com os diferentes tratamentos da fração argila. Onde: Gb = gibbsita; Ct = caulinita; 
Hm = hematita; Gt = goethita. 
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Figura 12: Difratograma de raios-X dos horizontes Bw (a) e BC (b) do perfil IX – Latossolo 
Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico, com os diferentes tratamentos da fração argila. Onde: 
Gb = gibbsita; Ct = caulinita; Hm = hematita; Gt = goethita; il = ilita; Rt = rutilo. 
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Figura 13: Difratograma de raios-X do horizonte Bw do perfil X – Latossolo Vermelho 
ácrico típico, com os diferentes tratamentos da fração argila. Onde: Gb = gibbsita; Ct = caulinita; 
Hm = hematita; Gt = goethita; Rt = rutilo. 
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função do elevado grau de evolução pedogenética destes dois solos, segundo os difratogramas 

das figuras 4 a 13, correspondentes às análises realizadas nas amostras sem tratamento (argila 

normal). Os valores de Ki e Kr bastante reduzidos evidenciam a formação de gibbsita (Tabela 

5), segundo Rodrigues e Klampt (1978), e contribuíram para o diagnóstico da mineralogia dos 

solos estudados. Nos horizontes BC dos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos 

petroplínticos foi observada a presença de ilita, que provavelmente constitui mineralogia 

preservada do material de origem – ardósia do Grupo Paranoá. 

Nos horizonte Bw dos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos, 

particularmente nos perfis I, III e V (Figuras 4a, 6 e 8a, respectivamente), a ausência da 

caulinita na composição mineralógica destes solos justifica-se pela provável dinâmica 

pedogenética superior em função da oscilação do lençol freático, o que contribui para a 

intemperização mais intensa destes solos. 

Entre os óxidos de ferro, para a melhor identificação da hematita e goethita nas 

amostras estudadas, foi realizado o tratamento de concentração dos óxidos de ferro (Figuras 4 

a 13). Por meio deste tratamento, foi possível destacar a hematita e a goethita entre os outros 

minerais presentes, que devido ao tratamento sofrido, sofrem a quebra de suas estruturas, 

permitindo a melhor visualização do pico da hematita e goethita sem a interferência dos picos 

correspondentes aos demais minerais da fração argila. Outro tratamento realizado para a 

melhor identificação da hematita nas amostras estudadas, foi o aquecimento a 500 °C (Figuras 

4 a 13), uma vez que a hematita apresenta alto ponto de fusão e, portanto, suporta altas 

temperaturas, enquanto a estrutura dos demais minerais constituintes da mineralogia de 

Latossolos (caulinita, gibbsita e outros) entram em colapso (Besoain, 1985). Assim foi 

possível destacar a hematita entre os outros minerais presentes, que devido ao baixo ponto de 

fusão, sofrem a quebra de suas estruturas, permitindo a melhor visualização do pico da 

hematita sem a interferência dos picos correspondentes aos demais minerais da fração argila. 

No entanto, a detecção da hematita à 500ºC foi apenas confirmada em algumas amostras onde 

sua presença já havia sido identificada no tratamento de concentração de óxidos de ferro. Esta 

avaliação deve ser cautelosa, visto a goethita poder se transformar em hematita após perder a 

molécula de água de sua estrutura a essa temperatura e provocar falsas interpretações 

(Besoain, 1985). 

Foram identificadas tanto hematita quanto goethita nos horizontes Bw dos Latossolos 

Vermelho ácricos típicos (Figuras 5, 7, 9, 11 e 13) e nos horizontes BC dos Latossolos 

Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos (Figuras 4b, 8b, 10b e 12b), ambos apresentando 

coloração avermelhada (Tabela 3). Nos horizontes Bw dos Latossolos Vermelho-Amarelos  
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ácricos petroplínticos, verificou-se tanto a presença de goethita quanto hematita, nos perfis I, 

VII e IX (Figuras 4a, 10a e 12a), e apenas goethita nos perfis III e V (Figuras 6 e 8a), ambos 

apresentando coloração amarelada (Tabela 3). A variação de coloração nos Latossolos 

estudados, em que, nos Latossolos Vermelho ácricos típicos, a cor está relacionada à 

expressão da hematita e, nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos, à 

expressão de goethita, concordando com Resende (1976) e Campos (2001), justifica-se pela 

proporção dos minerais de ferro constituintes desses solos. Segundo Embrapa (1988), a 

proporção de goethita (Gt) e hematita (Hm) é uma propriedade do solo resultante de condição 

pedogenética específica que apresenta a cor como característica covariante facilmente 

mensurável. Dessa forma, pode-se utilizar a cor como característica diagnóstica para delimitar 

classes de solos com base na razão Hm/Hm + Gt. Essa relação indica uma saturação de cor 

vermelha com o aumento da proporção Hm a partir da razão Hm/Hm + Gt > 0,60 na amostra, 

conforme descrito por Resende (1976) e Campos (2001). 

Segundo Gomes et al. (2004a), algumas variações no comportamento da morfologia 

dos Latossolos são comuns, dependendo, principalmente, da mineralogia da fração argila. 

Portanto, a observação de cores distintas entre os solos estudados, conforme os dados da 

tabela 3, é decorrente de sua mineralogia relativa aos óxidos de ferro, responsável pela 

coloração amarelada dos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos e avermelhada 

dos Latossolos vermelhos ácricos típicos. 

 

III. 2. 3. Análises físicas dos solos 

As análises de caracterização física realizadas mostraram solos semelhantes em certos 

atributos físicos (Tabela 6), concordando com a literatura (Adámoli et al., 1985 e Gomes et 

al., 2004a), tais como: densidade de partículas, em torno de 2,5 g cm-3; relação B/A, variando 

de 0,94 a 1,14; e baixa relação silte/argila, indicativa de solos muito intemperizados. 

Quanto à porosidade total do solo (Tabela 6), observa-se que ela é discretamente maior 

nos Latossolos Vermelhos ácricos típicos, variando de 0,65 a 0,70 cm-3 cm-3 nos horizontes 

Bw, enquanto nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos a porosidade total 

variou de 0,63 a 0,66 cm3 cm-3. O maior diâmetro médio dos agregados (DMP 8-2) e a 

predominância de agregados com DMP < 8 mais elevado pelos Latossolos Vermelho ácricos 

típicos contribuíram para a maior porosidade total destes solos. 

Quanto à densidade do solo (Tabela 6), observa-se que ela é ligeiramente menor nos 

Latossolos Vermelhos ácricos típicos, variando de 0,78 a 0,89 g cm-3 nos horizontes Bw, 
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Tabela 6: Atributos físicos dos Latossolos estudados da Fazenda Água Limpa, Distrito Federal. 
Areia Argila Silte Dp* Ds* Pt* ADA* IF* B/A silte/argila DMP (<8)* DMP (8-2)* Horizonte 

g kg-1
Textura 

g cm-3 cm3 

cm-3
%  mm 

Perfil I - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico 
A 207,55 546,95 245,50 argilosa 2,46 0,72 0,71 19,28 64,76 1,12 0,45 1.26 4.82 

Bw 88,79 613,18 298,04 muito argilosa 2,50 0,94 0,63 11,27 81,62 - 0,49 0.68 4.01 
BC 58,80 645,74 295,47 muito argilosa 2,67 - - 43,98 31,89 - 0,46 - - 

Perfil II - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 72,85 879,79 47,36 muito argilosa 2,50 0,75 0,70 18,99 78,42 0,96 0,05 1.35 4.76 

Bw 116,95 845,01 38,04 muito argilosa 2,53 0,83 0,67 1,54 98,18 - 0,05 0.82 4.63 
Perfil III – Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico 

A 184,10 558,29 257,6 argilosa 2,41 0,74 0,69 5,78 89,65 1,06 0,46 1.29 4.58 
Bw 123,64 594,33 282,0 argilosa 2,53 0,85 0,66 1,92 96,77 - 0,47 0.73 4.50 

Perfil IV - Latossolo Vermelho ácrico típico  
,A 62,21 705,06 232,61 muito argilosa 2,43 0,71 0,71 7,58 89,24 1,09 0,33 1.44 4.68 
Bw 35,52 770,12 194,36 muito argilosa 2,53 0,78 0,69 1,93 97,50 - 0,25 0.86 4.47 

Perfil V - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  
A 200,56 554,23 245,21 argilosa 2,47 0,85 0,66 9,63 82,63 1,09 0,44 1.92 4.53 

Bw 113,33 602,90 283,77 muito argilosa 2,55 0,94 0,63 11,61 80,75 - 0,47 0.81 4.74 
BC 70,07 618,36 311,57 muito argilosa 2,67 - - 19,67 68,18 - 0,50 - - 

Perfil VI - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 42,72 740,19 217,09 muito argilosa 2,50 0,69 0,73 12,00 83,79 1,00 0,29 1.71 4.58 

Bw 126,07 741,03 132,90 muito argilosa 2,56 0,81 0,68 1,95 97,37 - 0,18 1.10 4.11 
Perfil VII – Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  

A 152,84 524,02 323,14 argilosa 2,48 0,85 0,66 5,63 89,26 1,14 0,62 1.60 4.83 
Bw 70,12 595,23 334,65 argilosa 2,57 0,91 0,64 12,84 78,43 - 0,56 1.57 4.44 
BC 41,80 627,82 330,38 muito argilosa 2,68 - - 27,82 55,69 - 0,53 - - 

Perfil VIII - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 126,74 716,52 156,75 muito argilosa 2,44 0,82 0,66 12,07 83,15 1,13 0,22 1.33 4.66 

Bw 46,70 808,64 144,66 muito argilosa 2,53 0,89 0,65 2,27 97,20 - 0,18 1.19 4.29 
Perfil IX - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  

A 153,56 668,43 178,01 muito argilosa 2,47 0,80 0,68 21,33 68,09 0,94 0,27 1.68 4.85 
Bw 273,49 625,00 101,51 muito argilosa 2,54 0,87 0,66 19,53 68,75 - 0,16 0.92 3.94 
BC 31,85 696,33 271,82 muito argilosa 2,70 - - 24,18 65,27 - 0,39 - - 

Perfil X - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 78,06 832,98 88,96 muito argilosa 2,50 0,69 0,73 23,67 71,59 1,04 0,11 1.50 4.76 

Bw 70,10 865,31 64,59 muito argilosa 2,56 0,78 0,70 1,96 97,73 - 0,07 0.90 4.65 
*Onde: Dp = densidade de partículas; Ds = densidade do solo; Pt = porosidade total; ADA = argila dispersa em água; IF = índice de floculação; DMP = diâmetro médio 
ponderado. 



enquanto nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos, a densidade variou entre 

0,85 e 0,94 g cm-3. O maior diâmetro médio dos agregados (DMP 8-2), a predominância de 

agregados com diâmetro maior (DMP < 8) e a maior porosidade total apresentados pelos 

Latossolos Vermelho ácricos típicos contribuíram para a menor densidade do solo. 

Com relação à análise de estabilidade dos agregados em água, os valores de diâmetro 

médio ponderado (DMP 8-2) dos horizontes Bw dos solos estudados foram discretamente 

menores nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos (entre 3,94 e 4,74 mm) em 

relação aos dos Latossolos Vermelhos ácricos típicos (entre 4,11 e 4,65 mm), sugerindo 

menor estabilidade dos agregados maiores daqueles em relação a estes solos (Tabela 6). Esta 

característica pode ser explicada pela interferência da flutuação do lençol freático nos 

Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos, em função da presença de horizontes 

concrecionário a litoplíntico, proporcionando o enfraquecimento e a quebra dos agregados. Os 

valores obtidos para a estabilidade de agregados encontram-se em conformidade com solos 

enriquecidos em sesquióxidos (Deshpande et al., 1968; Schwertmann e Taylor, 1977; 

Sanches, 1981; Ferreira et al., 1999a,b), confirmado neste trabalho pela presença significativa 

de gibbsita (Figuras 4 a 13), o que proporcionou bons índices de agregação dos solos. Porém, 

a quebra dos agregados pode ser favorecida quando se constata o surgimento de horizontes 

concrecionários a litoplínticos, em Latossolos Vermelho-Amarelos, relacionadas à 

mineralogia e a ciclos de umedecimento e secagem, segundo Jantsch (1997). 

Outro atributo físico reflexo da mineralogia e que por sua vez interfere na estabilidade 

de agregados é o índice de floculação (IF). Na tabela 6, observa-se que índices de floculação 

mais elevados foram apresentados pelos Latossolos Vermelhos ácricos típicos, alcançando 

97,50 %, o que pode caracterizar solos com maior resistência à erosão. Os Latossolos 

Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos apresentaram índices de floculação menores, 

porém, também podem ser considerados solos com boa estabilidade dos agregados, atingindo 

valores de IF acima de 68,75%. Ferreira et al. (1999a) observaram, em Latossolos do Sudeste 

do Brasil, maior influência sobre as propriedades físicas dos solos em decorrência da presença 

de argilominerais e sesquióxidos, como a caulinita e a gibbsita, respectivamente. Estes 

minerais, associados aos óxidos de ferro, são responsáveis pelo desenvolvimento da estrutura 

granular dos solos, mantendo as partículas do solo floculadas além de contribuir para maior 

estabilidade aos agregados.  

Assim, o maior conteúdo desses constituintes, particularmente a gibbsita, além dos 

sesquióxidos de ferro influencia em vários atributos físicos dos solos, proporcionando uma 

estrutura pequena forte granular. Essa estrutura permite a formação de espaços porosos, mais 
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permeáveis, contribuindo para uma maior estabilidade de agregados em água, menores 

valores de densidade do solo e maior porosidade total. Com isso, a mineralogia avaliada dos 

solos estudados, com predomínio da gibbsita em relação à caulinita (Figuras 4 a 13), além da 

presença abundante de sesquióxidos de ferro confirmam estas propriedades físicas obtidas. 

No entanto, por se tratarem de solos virgens, com ausência de qualquer manejo, a 

análise de estabilidade de agregados torna-se uma propriedade pedogenética que não reflete a 

qualidade do manejo a ser adotado no uso agropecuário destes solos, pois quando houver 

alguma intervenção nesses solos, a estabilidade dos agregados pode ser alterada. Assim, além 

de avaliar a estabilidade de agregados - atributo dinâmico -, a sua distribuição também foi 

avaliada, acreditando ser a ferramenta mais adequada para expressar a variação da agregação 

dos solos, permitindo possíveis comparações entre os Latossolos Vermelhos ácricos típicos e 

os Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos.  

Deste modo, a distribuição de agregados, representada pelo valor de diâmetro médio 

ponderado dos agregados menores do que 8 mm (DMP < 8), apresenta, no horizonte Bw, 

predominância de agregados com diâmetro médio em torno de 0,97 mm nos Latossolos 

Vermelhos ácricos típicos e de 0,94 mm em Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos 

petroplínticos (Tabela 6). Estes valores, bem inferiores aos resultados de DMP (8-2), 

evidenciam a importância da classe de agregados menores que 2 mm, no volume total de solo, 

em Latossolos não manejados, sendo conveniente a avaliação da distribuição dos agregados 

em relação aos seus diâmetros. 

Na figura 14, pode-se observar a distribuição diferenciada em relação ao diâmetro dos 

agregados nos solos estudados. Nos Latossolos Vermelhos ácricos típicos (Figura 14a), os 

agregados dos solos apresentaram distribuição regular ao longo dos diâmetros analisados com 

predomínio do diâmetro em torno de 0,25 mm. Já nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos 

petroplínticos (Figura 14b), a distribuição dos agregados dos solos estudados não foi uniforme 

em relação aos diâmetros avaliados, apresentando porcentagem de agregados com diâmetros 

entre 0,106 e 0,25 mm discretamente superior aos demais diâmetros. Assim, tal distribuição 

indica ambiente pedogenético mais equilibrado nos Latossolos Vermelhos ácricos típicos em 

relação aos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos, diferença essa 

provavelmente associada a oscilação do lençol freático. Segundo Guedes (1997), a presença 

marcante de caulinita e sesquióxidos de ferro e de alumínio, em Latossolos Vermelhos, 

justificam a predominância de agregados da classe entre 0,5 e 0,25 mm, conferindo maior 

resistência à erosão a estes solos, quando comparado aos Latossolos Vermelho-Amarelos 
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ácricos petroplínticos, por estes apresentarem predominância de agregados da classe entre 

0,106 e 0,25 mm. 

 
          (a)                 (b) 

Figura 14: Distribuição de agregados menores do que 8 mm dos horizontes Bw dos 
Latossolos Vermelhos (a) e dos Latossolos Vermelho-Amarelos (b). 

 

Segundo Pizarro (1978), a distribuição e o tamanho dos agregados influenciam 

diretamente a passagem de ar e de água no solo, assim seu conhecimento assume real 

importância por expressar as propriedades físicas relacionadas à caracterização e resistência 

destes solos à erosão, associadas aos demais atributos físicos avaliados. 

 

III. 2. 4. Análise físico-hídrica dos solos estudados 

III. 2. 4. 1. Condutividade hidráulica saturada dos solos 

Na figura 15, estão apresentados os valores médios obtidos para a condutividade 

hidráulica saturada (Ks), que foi posteriormente corrigida para condutividade hidráulica 

saturada a 20º C – Ks (20) –, dos horizontes A e Bw dos Latossolos Vermelhos ácricos típicos 

e Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos estudados. 

Os maiores valores de Ks (20) foram observados nos horizontes A de ambos os 

Latossolos, provavelmente, em função do maior teor de matéria orgânica (Tabela 4) e da 

porosidade total superior nestes horizontes (Tabela 6). A matéria orgânica, por aumentar a 

agregação e, concomitantemente, por contribuir com a maior conectividade dos poros, 

favorece a percolação da água nos solos e condiciona maior condutividade hidráulica saturada 

nos solos (Guedes, 1997). 

No horizonte A do Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico, a Ks (20) 

mostrou-se ligeiramente superior em relação à Ks (20) do Latossolo Vermelho ácrico típico, 
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porém, estatisticamente sem diferenças significativas. Pode-se justificar este pequeno 

incremento pelo fato dos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos, de modo 

geral, apresentarem horizontes A ligeiramente mais espessos que os Latossolos Vermelhos 

ácricos típicos (Tabela 3). A cobertura vegetal nativa dos Latossolos Vermelho-Amarelos 

ácricos petroplínticos, caracterizada como Campo a Campo Cerrado, onde há maior presença 

de gramíneas, também pode conferir maior agregação nos horizontes A (Tabela 6) e 

conseqüentemente maior condutividade hidráulica saturada. Já no Latossolo Vermelho ácrico 

típico, a cobertura vegetal presente varia do Cerrado senso restrito a Cerradão, com a 

predominância de arbustos e árvores, em que a interferência das raízes é menor na agregação 

dos solos, comparado às raízes de gramíneas, assim, a conectividade dos poros pode ser 

menor, conforme observado também por Guedes (1997). 
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Figura 15: Condutividade hidráulica saturada – Ks (20) – dos horizontes A e Bw dos 
Latossolos estudados. Onde: letras iguais dentro do mesmo horizonte não diferem entre si pelo teste t a 5 % 
de probabilidade. 

 

Em relação aos horizontes Bw, os valores médios de Ks (20) obtidos nos Latossolos 

Vermelhos ácricos típicos foram maiores que os valores encontrados para os Latossolos 

Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos. Como nos horizontes Bw a interferência da 

matéria orgânica é menor em relação aos horizontes superficiais (Tabela 4), os fatores 

determinantes da Ks estão relacionados à mineralogia, nesse caso associada à dinâmica e 

gênese dos solos. A porosidade total ligeiramente menor (Tabela 6), a distribuição irregular 

dos agregados (Figura 14b) e a ocorrência de goethita (Figuras 4a, 6, 8a, 10a e 12a) nos 

horizontes Bw dos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos já sugerem certa 

resistência à percolação de água nestes solos (Ferreira et al., 1999 a,b). 
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Por meio da análise de regressão linear (Figura 16), como exemplo, pode-se observar 

correlação positiva entre a condutividade hidráulica saturada – Ks (20) – e a porosidade total 

do solo, nos horizontes Bw dos Latossolos em estudo, ou seja, quanto maior a quantidade de 

poros nos solos, maior será a condutividade hidráulica saturada.  

P8
P2

P6 P4

P10

y = 6803.1x - 3997.8
R2 = 0.53250

300

600

900

0.6 0.65 0.7

Porosidade total - cm3cm-3

K
s (

20
) -

 m
m

h-1

 

P7 P9P1 P5 P3

y = 697.13x - 322.5
R2 = 0.9492

0

300

600

900

0.6 0.65 0.7

Porosidade total - cm3cm-3

K
s 

(2
0)

 - 
m

m
h-1

 
        (a)               (b) 
Figura 16: Correlação da condutividade hidráulica saturada – Ks (20) – com a porosidade 
total dos Latossolos Vermelhos (a) e Vermelho-Amarelos (b) da Fazenda Água Limpa, 
Distrito Federal. Onde: P1: Perfil I; P2: Perfil II; P3: Perfil III; P4: Perfil IV; P5: Perfil V; P6: Perfil VI; P7: 
Perfil VII; P8: Perfil VIII; P9: Perfil IX; P10: Perfil X. 
 

A tendência da regressão linear sugere distinção entre os Latossolos em função da 

porosidade total. Nos Latossolos Vermelhos ácricos típicos (Figura 16a), a Ks (20) apresenta-

se superior a 300 mm h-1 e acentuada com o aumento da porosidade total, estabelecendo 

maior dependência com esta devido à maior inclinação da reta; enquanto, nos Latossolos 

Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos, a Ks (20) é bem inferior a 300 mm h-1 e menos 

influenciada pela porosidade total (Figura 16b). 

Assim, de acordo com os valores de condutividade hidráulica saturada, nos Latossolos 

Vermelho ácrico típico e Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico de ocorrência no Distrito 

Federal, é possível afirmar que estes solos, apesar de apresentarem algumas características 

físicas semelhantes, apresentam diferenças nos atributos relacionados às condições de 

drenagem e dinâmica da água, proporcionando estabilização de minerais de ferro distintos, 

que refletem na coloração dos solos, além de variações no desenvolvimento da vegetação 

nativa associada. 

A classe de drenagem de um solo é comandada pela permeabilidade de seu horizonte 

menos permeável (Oliveira, 2005). Assim, segundo Pizarro (1978) e ressaltando as 

condutividades hidráulicas dos horizontes Bw (Figura 15), os Latossolos Vermelhos ácricos 

típicos enquadram-se na classe muito rápida (acima de 250 mm h-1), enquanto os Latossolos 

Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos pertencem à classe rápida de condutividade 

hidráulica (entre 125 e 250 mm h-1), ambos oferecendo baixa resistência à passagem de água 
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no perfil, quando comparados a solos manejados. De forma distinta, o serviço de conservação 

de solos dos Estados Unidos (Estados Unidos, 1983) define a classe de drenagem dos 

Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos como moderadamente rápida (entre 50 

e 150 mm h-1), obedecendo a mesma classificação para os Latossolos Vermelhos ácricos 

típicos – muito rápida (acima de 500 mm h-1). 

 

III. 2. 4. 2. Curva de retenção de água dos solos 

Na figura 17, são apresentadas as curvas de retenção de água dos horizontes A e Bw 

dos Latossolos Vermelhos ácricos típicos e Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos 

estudados. Pode-se notar certa semelhança entre as curvas de retenção de água dos horizontes 

A dos Latossolos estudados (Figura 17a); e dos horizontes Bw (Figura 17b) destes solos, onde 

a análise estatística realizada confirmou essa semelhança. 

Segundo Silva e Azevedo (2001), um formato análogo das curvas sugere 

comportamento similar quanto à retenção de água nos horizontes A e Bw dos Latossolos 

Vermelhos ácricos típicos e Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos, além de 

refletir a natureza mineralógica e estrutural dos meios porosos dos solos. Segundo as análises 

mineralógicas (Figuras 4 a 13), morfológicas (Tabela 3) e físicas (Tabela 6), esses solos 

apresentam dominância em óxidos de alumínio, os quais, segundo Ferreira (1988) e Ferreira 

et al. (1999 a,b), são responsáveis pela estrutura granular, boa agregação do solo e alta 

permeabilidade, atribuindo acentuada inclinação da curva nas tensões mais baixas (Figura 17). 

*F = 0,07 
*gc = 1,00 

 
(a) 
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*F = 0,56 
*gc = 0,98 

 
(b) 

 
Figura 17: Curva característica dos horizontes A (a) e Bw (b) dos Latossolos Vermelhos e 
Vermelho-Amarelos da Fazenda Água Limpa, Distrito Federal.  
* Onde: F > 0,05 significa curvas iguais pelo teste F; e gc = grau de confiança. 
 

O formato das curvas nas tensões menores que 100kPa da curva justifica-se pela 

retenção de água principalmente nos microporos, caracterizados em maior quantidade ao 

observar a relação macroporo/microporosidade menor que um nos solos estudados (Tabela 7). 

Após a tensão de 100kPa, a curva apresenta-se assintótica ao eixo X, onde a retenção de água 

é mais dependente da atração da água pelas partículas do solo e não por sua estrutura, como é 

o caso de tensões menores que 100kPa (Resck et al., 1991). Os altos teores de água em baixas 

tensões confirmam a constatação de solos com alta porosidade total e baixa densidade do 

solo. 

As curvas expressam uma tendência típica dos Latossolos argilosos do Cerrado, com 

uma queda quase que abrupta até próximo da tensão 33 kPa, quando ela fica assintótica ao 

eixo X. Esse comportamento é semelhante a solos arenosos, principalmente com relação ao 

movimento e armazenamento de água (Alleoni e Camargo, 1994). 

Os parâmetros da equação de van Genutchen (α, n, θs e θr) para o ajuste das curvas de 

retenção de água dos Latossolos estudados da Fazenda Água Limpa estão apresentados no 

anexo II. 
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III. 2. 4. 2. 1. Atributos procedentes da curva de retenção de água do solo 

Na tabela 7, são apresentados os atributos procedentes das curvas de retenção dos 

Latossolos Vermelhos ácricos típicos e Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos estudados. 

A macroporosidade e a microporosidade dos horizontes A dos Latossolos analisados 

apresentaram-se estatisticamente semelhantes com 99% de confiança pelo teste t (Tabela 7), 

concordando com as características físicas e físico-hídricas dos Latossolos em estudo, tais 

como a condutividade hidráulica saturada, a porosidade total e a densidade do solo (Tabela 6), 

todos com valores próximos entre si. Nos horizontes Bw, apesar de também apresentarem-se 

estatisticamente semelhantes pelo teste t, observa-se uma sensível diferença entre valores 

médios da macroporosidade e da microporosidade, provavelmente, em função das variações 

detectadas entre as características físicas e físico-hídricas dos Latossolos em estudo, tais como 

a condutividade hidráulica saturada, a porosidade total e a densidade do solo (Tabela 6). 

Segundo Pizarro (1978), a elevação do lençol freático pode ser estimada por meio da 

macroporosidade do solo. No entanto, o discreto decréscimo da macroporosidade dos 

Latossolos Vermelho-Amarelos pode ser devido à presença de horizonte concrecionário a 

litoplíntico, em que a oscilação do lençol freático altera a macroporosidade, tornando estes 

solos mais suscetíveis à deficiência de oxigênio e à erosão, além de comprometer sua aptidão 

agrícola. Assim, o lençol freático nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos 

(Figuras 3b), também, pode sofrer certa influência da menor macroporosidade, que pode 

favorecer a ascensão capilar da água no período chuvoso, além da presença de horizonte 

concrecionário a litoplíntico agindo como obstáculo para a percolação de água no perfil.  

A disponibilidade de água, no período chuvoso, apresentou-se semelhante entre os 

horizontes A, assim como entre os horizontes Bw, com 99% de confiança pelo teste t (Tabela 

7). Apesar da semelhança estatística, percebe-se uma disponibilidade de água ligeiramente 

superior no horizonte Bw dos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos, no 

período chuvoso, atribuindo a estes Latossolos um ambiente com maior conteúdo de água e 

certa deficiência de oxigênio, quando comparado aos Latossolos Vermelhos ácricos típicos no 

mesmo período. A presença do lençol freático nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos 

petroplínticos (Figura 3b), sob influencia de horizontes concrecionários a litoplínticos (Tabela 

3) e a menor condutividade hidráulica saturada (Figura 15) nestes solos, alterando sua 

estrutura, pode ser o responsável por este incremento na água disponível apresentada pelos 

horizontes Bw, contribuindo para um ambiente favorável à estabilização da goethita, 

identificada nas figuras 4a, 6, 8a, 10a e 12a por difratometria de raios-X. (Macedo e Bryant, 

1987; Macedo, 1988; Gomes et al., 2004a,b; Campos, 2006 e Barbosa, 2007). 
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Tabela 7: Atributos procedentes das curvas de retenção de água dos Latossolos estudados da Fazenda Água Limpa, Distrito Federal. 
Horizonte Porosidade 

total 
Macroporosidade Microporosidade Água disponível  φ poro predominante 

 cm3cm-3 cm3cm-3 cm3cm-3

Macro/microporosidade 

cm3cm-3 μm 
Perfil I - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  

A 0,68  0,32  0,36  0,90 0,12  2937,2  
Bw 0,62  0,16  0,46  0,35 0,23  224,21  

Perfil II - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 0,66  0,24  0,42  0,57 0,13  667,55  

Bw 0,62  0,26  0,36  0,72 0,14  279,73  
Perfil III - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  

A 0,68  0,39  0,29  1,34 0,09  4895,33  
Bw 0,63  0,27  0,36  0,75 0,14  506,41  

Perfil IV - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 0,69  0,31  0,38  0,82 0,13  716,39  

Bw 0,63  0,30  0,33  0,91 0,10  287,96  
Perfil V - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  

A 0,65  0,26  0,39  0,67 0,15  3263,56  
Bw 0,63  0,17  0,46  0,37 0,23  217,57  

Perfil VI - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 0,66  0,32  0,34  0,94 0,12  753,13  

Bw 0,65  0,31  0,34  0,91 0,11  587,44  
Perfil VII - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  

A 0,66  0,18  0,48  0,37 0,23  638,52  
Bw 0,64  0,19  0,45  0,42 0,23  255,41  

Perfil VIII - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 0,64  0,31  0,33  0,94 0,09  2259,38  

Bw 0,64  0,26  0,38  0,68 0,15  212,84  
Perfil IX - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  

A 0,66  0,32  0,34  0,94 0,12  1277,04  
Bw 0,61  0,19  0,42  0,45 0,19  222,52  

Perfil X - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 0,64  0,28  0,36  0,78 0,11  326,36  

Bw 0,64  0,30  0,34  0,88 0,11  100,93  



O diâmetro de poro predominante entre os horizontes A dos Latossolos analisados 

apresentou-se estatisticamente semelhantes, assim como o diâmetro de poro predominante 

entre os horizontes Bw, conforme teste t realizado com 99% de confiança (Tabela 7). 

Portanto, sugere-se que este atributo não causa nem sofre influencia na variação das 

características físico-hídricas entre os Latossolos Vermelhos ácricos e Latossolos Vermelho-

Amarelo ácricos petroplínticos, ao contrário de outros atributos, como a macroporosidade, a 

microporosidade e a condutividade hidráulica saturada. Segundo Ferreira et al. (1999a), a 

mineralogia sesquioxídica da fração argila promove a formação de macroporos, com 

diâmetros superiores a 100 μm, segundo Libardi (1995), cuja principal função é a aeração da 

matriz do solo e a condução da água durante a sua infiltração. Assim, a constituição 

mineralógica semelhante entre os Latossolos em estudo, com predominância de gibbsita 

(Figuras 4 a 13), promoveu a formação de agregados maiores (Tabela 6) e, conseqüentemente, 

de macroporos no solo com diâmetros semelhantes, porém em quantidades distintas. Os poros 

maiores nos horizontes A podem ser atribuídos à matéria orgânica (Tabela 4), que 

proporciona a formação de macroagregados (Tisdall e Oades, 1982), que tendem a ter espaços 

maiores entre si. 

 

III. 3. Associação dos Latossolos com a vegetação nativa 

Nas áreas de Latossolo Vermelho ácrico típico, as vegetações nativas são o Cerrado 

senso restrito e o Cerradão, enquanto que a vegetação nativa desenvolvida nos Latossolos 

Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos são o Campo e o Campo Cerrado. As diferenças de 

fitofisionomias encontradas nos Latossolos não são explicáveis pelas características químicas, 

pois ambos possuem atributos químicos semelhantes, como mostram as tabelas 4 e 5. Tais 

diferenças seriam determinadas, portanto, pelas características morfológicas e físico-hídricas 

apresentadas na tabela 3 e na figura 15, respectivamente. A profundidade do solo – limitada 

pela presença de horizontes concrecionários a litoplínticos – e o grau de resistência que o solo 

oferece para a percolação de água no perfil – caracterizada pela condutividade hidráulica 

saturada – podem demonstrar condições distintas para o desenvolvimento da cobertura 

vegetal, em que os Latossolos Vermelhos ácricos típicos possuem boa capacidade de 

drenagem, enquanto os Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos, menor 

capacidade de drenagem. 

Nas observações realizadas a campo, a diferença mais significativa entre estes solos é 

com relação à capacidade de drenagem interna, verificada pela acumulação de água no perfil 

em épocas mais chuvosas. Ambos os Latossolos estudados apresentam alta porosidade, 
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semelhanças na curva característica e nos seus atributos, como a macroporosidade, assim 

deveriam apresentar alta infiltração de água, porém a ocorrência de horizontes 

concrecionários a litoplínticos nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos 

prejudica a percolação da água nesses solos e contribui para a flutuação do lençol freático em 

determinada época do ano.  

Deste modo, a presença de horizonte concrecionário a litoplíntico, assim como a 

condutividade hidráulica inferior no horizonte Bw dos Latossolos Vermelho-Amarelos 

ácricos petroplínticos comprometem o potencial de uso desses solos devido, principalmente, a 

deficiência de oxigênio, que pode repercutir na aptidão agrícola e na qualidade destes solos, 

quando ocupados com agricultura. Essa limitação dos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos 

petroplínticos é expressa por sua vegetação nativa de menor porte e com predominância de 

gramíneas. 

 

III. 4. Comparativo da drenagem interna dos Latossolos em estudo 

A diferenciação dos Latossolos Vermelhos ácricos típicos e Latossolos Vermelho-

Amarelos ácricos petroplínticos, na área estudada, não é função do material de origem, que 

reflete as características químicas e físicas semelhantes aos solos, visto que ambos encontram-

se sobre a mesma unidade geológica, segundo Campos e Freitas – Silva (1998), identificada 

como ardósia, pertencente ao grupo Paranoá (Tabela 1). 

Segundo Embrapa (1978), no Distrito Federal, a classe dos Latossolos Vermelhos 

(LV) ocorre, sobretudo, nos topos das chapadas, enquanto a classe Latossolo Vermelho-

Amarelo (LVA) ocorre, principalmente, nas bordas de chapadas e divisores de água, em 

superfícies aplainadas, abaixo dos topos das chapadas, sempre adjacentes à classe dos LV. 

Assim, a posição na paisagem dos LVA proporcionou um pedoambiente mais úmido, sob 

influência do lençol freático, enquanto que a localização dos LV designava um ambiente livre 

de qualquer ação freática. 

Num processo semelhante ao atual nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos 

petroplínticos (Figura 3b), ciclos alternados de oxidação e redução decorrentes da evolução 

geomorfológica da região, juntamente com alterações pedogenéticas do solo, devem ter 

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

em subsuperfície, precursora das concreções ferruginosas que agora persistem à borda das 

chapadas, levando à formação de horizontes concrecionários a litoplínticos nos solos, como 

também observado por Macedo (1988) e Motta et al. (2002). Deste modo, ciclos repetitivos 

da flutuação do lençol freático nas bordas das chapadas induziam a diminuição do potencial 
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redox do ferro presente no material de origem – ardósia –, alterando de Ferro (III) para Ferro 

(II), e conseqüentemente levando a formação de plintita na zona de flutuação do lençol 

freático. 

A formação dos horizontes concrecionários a litoplínticos nos Latossolos condicionou 

ambientes mais úmidos, promovendo a xantização dos horizontes superficiais, com 

conseqüente surgimento da coloração amarelada, em função da redução preferencial da 

goethita, como também observado por Gomes et al. (2004b) e Macedo (1988). Portanto, a 

coloração amarelada nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos pode ser 

associada à deficiência de drenagem destes solos. 

Assim, o problema de drenagem atual nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos 

petroplínticos é conseqüência da presença de horizonte concrecionário a litoplíntico no perfil, 

podendo-se assumir que na sua ausência os Latossolos estudados seriam vermelhos e sem 

problemas de drenagem, tendo em vista as semelhanças nos resultados das análises 

mineralógicas (Figuras 4 a 13), químicas (Tabelas 4 e 5), físicas (Tabela 6) e físico-hídricas 

(Figura 15) entre os Latossolos em estudo. Ressalta-se que as diferenças físico-hídricas foram 

diagnosticadas em conseqüência da oscilação do lençol freático, não assumindo qualquer 

responsabilidade pela deficiência de drenagem nos Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos 

petroplínticos. 
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IV. CONCLUSÕES 

 

1. A caracterização morfológica, química, física e mineralógica realizada nos Latossolos 

estudados permitem afirmar que os mesmos são semelhantes, com exceção da cor e da 

presença de horizonte concrecionário a litoplíntico nos Latossolos Vermelho-Amarelos. Dos 

atributos físico-hídricos, os que apresentaram maior variação foram a condutividade 

hidráulica saturada e a oscilação do lençol freático. 

2. A variação de cor é decorrente do domínio de goethita em relação à hematita, nos 

Latossolos Vermelho-Amarelos ácricos petroplínticos, determinada pelo ambiente mais 

úmido. 

3. A profundidade do solo e a condutividade hidráulica saturada inferiores nos 

Latossolos Vermelho-Amarelos, além da variação da profundidade freática e da deficiência de 

drenagem interna podem ser atribuídas à formação do horizonte concrecionário a litoplíntico; 

4. A vegetação associada aos Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos reflete a 

distinção entre estes solos; 

5. A oscilação freática é colaborada pelo discreto decréscimo da macroporosidade, da 

agregação do solo, pela distribuição desordenada dos agregados e pela deficiência de 

drenagem interna nos Latossolos Vermelho-Amarelos; 

6. Os Latossolos Vermelho-Amarelos são mais suscetíveis à deficiência de oxigênio e à 

erosão, comprometendo a aptidão agrícola destes solos, quando destinados à agricultura. 
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO – AMARELO 
 
PERFIL I 
DATA 06.07.2007 
CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ácrico petroplíntico argila de 
atividade baixa A moderado textura argilosa fase Campo relevo plano. 
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Fazenda Água Limpa 
(FAL), estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, DF, coordenadas em UTM 187452 
W (fuso 23) e 8237777 S (fuso 23). 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 
coletado em trincheira aberta, localizada próxima à MOA da Fazenda Água Limpa, sob 
vegetação nativa de Campo. 
ALTITUDE - 1067 m 
LITOLOGIA – Rochas metassedimentares argilosas 
FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Grupo Paranoá 
MATERIAL ORIGINÁRIO – Material proveniente do intemperismo das rochas 
metassedimentares argilosas 
PERÍODO – Pré-cambriano 
PEDREGOSIDADE – Pedregoso 
ROCHOSIDADE - Não rochosa 
RELEVO LOCAL - Plano 
RELEVO REGIONAL - Plano a ondulado 
EROSÃO - Laminar 
DRENAGEM – deficiente 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – Campo 
USO ATUAL – Vegetação nativa 
CLIMA – Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 
DESCRITO E COLETADO POR: P. M Campos 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO 
 
A 0 – 11 cm, vermelho-amarelado (5 YR 4/6); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
AB 11 – 20,5 cm, vermelho-amarelado (5 YR 5/8); argiloso; forte pequena a muito 
pequena granular; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
BA 20,5 – 35 cm, amarelo (10 YR 7/6); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; 
friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
Bw 35 – 66 cm, amarelo (10 YR 7/8); argiloso; forte pequena granular; friável, muito 
pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
F 66 – 136 cm 
 
BC 136 cm+, vermelho (2,5 YR 4/8) argiloso; moderada a forte média granular; friável; 
muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
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RAÍZES: presença de raízes secundárias no horizonte Bw. 
 
Observações: solo aparentemente com deficiência de drenagem e horizonte litoplíntico (F) 
com espessura de 70 cm entre os horizontes Bw e BC. 
 
 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO 
 

PERFIL II 
DATA 06.07.2007 
CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO ácrico típico argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa fase Cerradão relevo plano. 
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Fazenda Água Limpa 
(FAL), estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, DF, coordenadas em UTM 187488 
W (fuso 23) e 8237703 S (fuso 23). 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 
coletado em trincheira aberta, localizada próxima à MOA da Fazenda Água Limpa, sob 
vegetação nativa de Cerradão. 
ALTITUDE - 1074 m 
LITOLOGIA – Rochas metassedimentares argilosas 
FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Grupo Paranoá 
MATERIAL ORIGINÁRIO – Material proveniente do intemperismo das rochas 
metassedimentares argilosas 
PERÍODO – Pré-cambriano 
PEDREGOSIDADE - Não pedregoso 
ROCHOSIDADE - Não rochosa 
RELEVO LOCAL - Plano 
RELEVO REGIONAL - Plano a ondulado 
EROSÃO – Laminar Ligeira 
DRENAGEM – Fortemente drenado 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – Cerradão 
USO ATUAL – Vegetação nativa 
CLIMA – Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 
DESCRITO E COLETADO POR: P. M Campos. 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO 
 
A 0 - 13 cm, vermelho muito escuro-acinzentado (10 R 2,5/2); argiloso; forte pequena a 
muito pequena granular a grumosa; muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e 
plana. 
 
AB 13 - 15 cm, vermelho-escuro (10 R 3/6); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular; muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
BA 15 - 56 cm, vermelho (10 R 4/6); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; 
muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
Bw 56 cm+, vermelho (10 R 4/8); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; muito 
friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
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RAÍZES: fasciculadas no horizonte A e raízes secundárias no horizonte B 
 
Observações: solo sem problemas de drenagem. 

 
 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO 
 
PERFIL III 
DATA 06.07.2007 
CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ácrico petroplíntico argila de 
atividade baixa A moderado textura argilosa fase Campo relevo plano. 
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Fazenda Água Limpa 
(FAL), estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, DF, coordenadas em UTM 188344 
W (fuso 23) e 8235092 S (fuso 23). 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 
coletado em trincheira aberta, localizada próxima à nascente Olho D´água da Onça, sob 
vegetação nativa de Campo Cerrado. 
ALTITUDE - 1093 m 
LITOLOGIA – Rochas metassedimentares argilosas 
FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Grupo Paranoá 
MATERIAL ORIGINÁRIO – Material proveniente do intemperismo das rochas 
metassedimentares argilosas 
PERÍODO – Pré-cambriano 
PEDREGOSIDADE – Pedregoso 
ROCHOSIDADE - Não rochosa 
RELEVO LOCAL - Plano 
RELEVO REGIONAL - Plano a ondulado 
EROSÃO - Laminar 
DRENAGEM – deficiente 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – Campo Cerrado 
USO ATUAL – Vegetação nativa 
CLIMA – Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 
DESCRITO E COLETADO POR: P. M Campos. 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO 
 
A 0 – 23 cm, vermelho-amarelo (5 YR 4/6); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular a grumosa; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
AB 23 – 44 cm, vermelho-amarelo (5 YR 5/8); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
BA 44 – 54 cm, amarelo (10 YR 7/6); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; 
friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
Bw 54 – 135 cm, amarelo (10 YR 7/8); argiloso; forte pequena granular; friável, muito 
pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
F 135 – 337 cm 
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BC 337 cm+, vermelho (2,5 YR 4/8) argiloso; moderada a forte média granular; friável; 
muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
RAÍZES: presença de raízes secundárias no horizonte Bw. 
 
Observações: solo aparentemente com deficiência de drenagem e horizonte concrecionário (F) 
com espessura de 2,02 cm entre os horizontes Bw e BC. 
 
 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO 
 
PERFIL IV 
DATA 06.07.2007 
CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO ácrico típico argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa fase Cerrado senso restrito relevo plano. 
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Fazenda Água Limpa 
(FAL), estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, DF, coordenadas em UTM 188293 
W (fuso 23) e 8234449 S (fuso 23). 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 
coletado em trincheira aberta, localizada próxima à nascente Olho D´água da Onça, sob 
vegetação nativa de Cerrado senso restrito. 
ALTITUDE - 1113 m 
LITOLOGIA – Rochas metassedimentares argilosos 
FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Grupo Paranoá 
MATERIAL ORIGINÁRIO – Material proveniente do intemperismo das rochas 
metassedimentares argilosos 
PERÍODO – Pré-cambriano 
PEDREGOSIDADE - Não pedregoso 
ROCHOSIDADE - Não rochosa 
RELEVO LOCAL - Plano 
RELEVO REGIONAL - Plano a ondulado 
EROSÃO – Laminar Ligeira 
DRENAGEM – Fortemente drenado 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – Cerrado senso restrito 
USO ATUAL – Vegetação nativa 
CLIMA – Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 
DESCRITO E COLETADO POR: P. M Campos. 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO 
 
A 0 - 20 cm, vermelho escuro-acinzentado (10 R 3/2); argiloso; forte pequena a muito 
pequena granular a grumosa; muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
AB 20 - 32 cm, vermelho-escuro-acinzentado (10 R 3/3); argiloso; forte pequena a muito 
pequena granular; muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
BA 32 - 60 cm, vermelho (2,5 YR 5/6); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; 
muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
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Bw 60 cm+, vermelho (2,5 YR 4/8); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; 
muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
RAÍZES: fasciculadas no horizonte A e raízes secundárias no horizonte B 
 
Observações: solo sem problemas de drenagem. 
 
 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO 
 
PERFIL V 
DATA 24.11.2003 
CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ácrico petroplíntico argila de 
atividade baixa A moderado textura argilosa fase Campo Cerrado relevo plano em encosta 
suave de chapada. 
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Fazenda Água Limpa 
(FAL), estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, DF, coordenadas em UTM 186659 
W (fuso 23) e 8232187 S (fuso 23). 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 
coletado em trincheira aberta, localizado na estrada principal da Fazenda Água Limpa, sob 
vegetação nativa de Campo Cerrado. 
ALTITUDE - 1197 m 
LITOLOGIA – Rochas metassedimentares argilosas 
FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Grupo Paranoá 
MATERIAL ORIGINÁRIO – Material proveniente do intemperismo das rochas 
metassedimentares argilosas 
PERÍODO – Pré-cambriano 
PEDREGOSIDADE – Ligeiramente pedregoso 
ROCHOSIDADE - Não rochosa 
RELEVO LOCAL - Plano 
RELEVO REGIONAL - Plano a 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: P. M Campos, R. A Papa 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO  
 
A 0 – 9 cm, vermelho-amarelado (5 YR 4/6); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular a grumosa; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
AB 9 – 23 cm, vermelho-amarelado (5 YR 5/6); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
BA 23 – 45 cm, amarelo-avermelhado (7,5 YR 6/6); argiloso; forte pequena a muito 
pequena granular; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
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Bw 45 – 70 cm, amarelo-avermelhado (7,5 YR 6/8); argiloso; forte pequena granular; 
friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
F 70 – 134 cm 
 
BC 134 cm+, vermelho (2,5 YR 4/8) argiloso; moderada a forte média granular; friável; 
muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
RAÍZES: presença de raízes secundárias no horizonte Bw. 
 
Observações: solo aparentemente com deficiência de drenagem e horizonte litoplíntico (F) 
pedogenizado com espessura de 64 cm entre os horizontes Bw e BC. 
 
 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO 
 
PERFIL VI 
DATA 17.11.2003 
CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO ácrico típico argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa fase Cerrado senso restrito relevo plano em topo de chapada. 
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Fazenda Água Limpa 
(FAL), estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, DF, coordenadas em UTM 187034 
W (fuso 23) e 8231527 S (fuso 23). 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 
coletado em trincheira aberta, localizado na estrada principal da Fazenda Água Limpa, sob 
vegetação nativa de Cerrado senso restrito. 
ALTITUDE - 1213 m 
LITOLOGIA – Rochas metassedimentares argilosos 
FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Grupo Paranoá 
MATERIAL ORIGINÁRIO – Material proveniente do intemperismo das rochas 
metassedimentares argilosos 
PERÍODO – Pré-cambriano 
PEDREGOSIDADE - Não pedregoso 
ROCHOSIDADE - Não rochosa 
RELEVO LOCAL - Plano 
RELEVO REGIONAL - Plano a ondulado 
EROSÃO – Laminar Ligeira 
DRENAGEM - Fortemente drenado 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – Cerrado senso restrito 
USO ATUAL – Vegetação nativa 
CLIMA – Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 
DESCRITO E COLETADO POR: P. M Campos, R. A Papa 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO 
 
A 0 - 21 cm, vermelho escuro-acinzentado (10 R 3/4); argiloso; forte pequena a muito 
pequena granular a grumosa; muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
AB 21 - 35 cm, vermelho (10 R 4/6); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; 
muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
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BA 35 - 58 cm, vermelho (10 R 5/6); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; 
muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
Bw 58 cm+, vermelho (10 R 4/8); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; muito 
friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
RAÍZES: fasciculadas e de grande quantidade no horizonte A e raízes secundárias no 
horizonte Bw 
 
Observações: solo sem problemas de drenagem. 
 
 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO 
 
PERFIL VII 
DATA 24.11.2003 
CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ácrico petroplíntico argila de 
atividade baixa A moderado textura argilosa fase Campo Cerrado relevo plano em encosta 
suave de chapada. 
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Fazenda Água Limpa 
(FAL), estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, DF, coordenadas em UTM 186178 
W (fuso 23) e 8232152 S (fuso 23). 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 
coletado em trincheira aberta, localizado na estrada perpendicular à estrada principal, rumo à 
mina d’água, sob vegetação nativa de Campo Cerrado. 
ALTITUDE - 1191 m 
LITOLOGIA – Rochas metassedimentares argilosas 
FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Grupo Paranoá 
MATERIAL ORIGINÁRIO – Material proveniente do intemperismo das rochas 
metassedimentares argilosas 
PERÍODO – Pré-cambriano 
PEDREGOSIDADE – Pedregoso 
ROCHOSIDADE - Não rochosa 
RELEVO LOCAL - Plano 
RELEVO REGIONAL - Plano a 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: P. M Campos, R. A Papa 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO 
 
A 0 – 9 cm, vermelho-amarelado (5 YR 4/6); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular a grumosa; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
AB 9 – 18 cm, vermelho-amarelado (5 YR 5/8); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
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BA 18 – 36 cm, amarelo-avermelhado (7,5 YR 6/8); argiloso; forte pequena a muito 
pequena granular; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
Bw 36 – 75 cm, amarelo-avermelhado (7,5 YR 6/6); argiloso; moderada a forte média 
granular; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
F 75 – 112 cm 
 
BC 112 cm+, vermelho (2,5 YR 4/8) argiloso; forte média granular; friável; muito 
pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
RAÍZES: poucas secundárias no horizonte Bw e abaixo das concreções não se verificam 
raízes. 
 
Observações: solo aparentemente com deficiência de drenagem e horizonte litoplíntico (F) 
com espessura de 37 cm entre os horizontes Bw e BC. 
 
 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO 
 
PERFIL VIII 
DATA 17.11.2003 
CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO ácrico típico argila de atividade baixa A 
fraco textura argilosa fase Cerrado senso restrito relevo plano em topo de chapada. 
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Fazenda Água Limpa 
(FAL), estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, DF, coordenadas em UTM 186769 
W (fuso 23) e 8231554 S (fuso 23). 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 
coletado em trincheira aberta, localizado na estrada perpendicular à estrada principal, rumo à 
mina d’água, sob vegetação nativa de Cerrado senso restrito. 
ALTITUDE - 1217 m 
LITOLOGIA – Rochas metassedimentares argilosas 
FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Grupo Paranoá 
MATERIAL ORIGINÁRIO – Material proveniente do intemperismo das rochas 
metassedimentares argilosas 
PERÍODO – Pré-cambriano 
PEDREGOSIDADE - Não pedregoso 
ROCHOSIDADE - Não rochosa 
RELEVO LOCAL - Plano 
RELEVO REGIONAL - Plano a ondulado 
EROSÃO – Laminar Ligeira 
DRENAGEM – Excessivamente drenado 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – Cerrado senso restrito 
USO ATUAL – Vegetação nativa 
CLIMA – Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 
DESCRITO E COLETADO POR: P. M Campos, R. A Papa 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO 
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A 0 - 10 cm, vermelho-escuro (10 R 3/6); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular a grumosa; muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
AB 10 - 22 cm, vermelho (10 R 4/6); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; 
muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
BA 22 - 40 cm, vermelho (2,5 YR 4/6); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; 
muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
Bw 40 cm+, vermelho-escuro (2,5 YR 3/6); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular; muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
RAÍZES: presença de raízes secundárias no horizonte Bw. 
 
Observações: solo sem problemas de drenagem. 
 
 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO 
 
PERFIL IX 
DATA 21.11.2003 
CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ácrico petroplíntico argila de 
atividade baixa A moderado textura argilosa fase Campo Cerrado relevo plano. 
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Fazenda Água Limpa 
(FAL), estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, DF, coordenadas em UTM 184470 
W (fuso 23) e 8234853 S (fuso 23). 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e 
coletado em trincheira aberta, localizado na barragem do grupo Paranoá, sob vegetação nativa 
de Campo Cerrado. 
ALTITUDE - 1094 m 
LITOLOGIA – Rochas metassedimentares argilosas 
FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Grupo Paranoá 
MATERIAL ORIGINÁRIO – Material proveniente do intemperismo das rochas 
metassedimentares argilosas 
PERÍODO – Pré-cambriano 
PEDREGOSIDADE – Pedregoso 
ROCHOSIDADE - Não rochosa 
RELEVO LOCAL - Plano 
RELEVO REGIONAL - Plano a ondulado 
EROSÃO - Laminar 
DRENAGEM – deficiente 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – Campo Cerrado 
USO ATUAL – Vegetação nativa 
CLIMA – Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 
DESCRITO E COLETADO POR: P. M Campos, R. A Papa 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO  
 
A 0 – 18 cm, vermelho-amarelado (5 YR 4/6); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular a grumosa; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
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AB 18 – 28 cm, vermelho-amarelado (5 YR 5/6); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
BA 28 – 52 cm, amarelo-avermelhado (7,5 YR 6/6); argiloso; forte pequena a muito 
pequena granular; friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
Bw 52 – 142 cm, amarelo-avermelhado (7,5 YR 6/8); argiloso; forte pequena granular; 
friável, muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
F 142 – 210 cm 
 
BC 210 cm+, vermelho-acinzentado (10 R 4/4) argiloso; moderada a forte média granular; 
friável; muito pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
RAÍZES: secundárias por todo o perfil. 
 
Observações: solo aparentemente com deficiência de drenagem e horizonte concrecionário 
com espessura de 68 cm entre os horizontes Bw e BC. 
 
 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO LATOSSOLO VERMELHO 
 
PERFIL X 
DATA 21.11.2003 
CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO ácrico típico argila de atividade baixa A 
fraco textura argilosa fase Cerradão relevo plano. 
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Fazenda Água Limpa 
(FAL), estrada do Park Way em direção a Vargem Bonita, DF, coordenadas em UTM 184696 
W (fuso 23) e 8234871 S (fuso 23). 
SITUAÇÃO, DECLIVE  
E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Descrito e coletado em trincheira aberta, 
localizado próximo à barragem da Fazenda Água Limpa, sob vegetação nativa de Cerradão. 
ALTITUDE - 1089 m 
LITOLOGIA – Rochas metassedimentares argilosas 
FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Grupo Paranoá 
MATERIAL ORIGINÁRIO – Material proveniente do intemperismo das rochas 
metassedimentares argilosas 
PERÍODO – Pré-cambriano 
PEDREGOSIDADE - Não pedregoso 
ROCHOSIDADE - Não rochosa 
RELEVO LOCAL - Plano 
RELEVO REGIONAL - Plano a ondulado 
EROSÃO – Laminar Ligeira 
DRENAGEM – Fortemente drenado 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Cerradão 
USO ATUAL – Vegetação nativa 
CLIMA – Tropical a Subtropical (Cwb segundo classificação de Köppen) 
DESCRITO E COLETADO POR: P. M Campos, R. A Papa 
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DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO LATOSSOLO VERMELHO 
 
A 0 - 13 cm, vermelho-escuro (2,5 YR 3/6); argiloso; forte pequena a muito pequena 
granular a grumosa; muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
AB 13 - 26 cm, vermelho (2,5 YR 4/6); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; 
muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
BA 26 - 44 cm, vermelho (2,5 YR 5/6); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; 
muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
Bw 44 cm+, vermelho (2,5 YR 4/8); argiloso; forte pequena a muito pequena granular; 
muito friável, ligeiramente pegajoso e plástico, gradual e plana. 
 
 
RAÍZES: presença de raízes secundárias no horizonte Bw. 
 
Observações: solo sem problemas de drenagem. 
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ANEXO II 
 

Parâmetros da equação de van Genutchen para a curva de retenção de água dos 
Latossolos estudados da Fazenda Água Limpa, Distrito Federal. 

Horizonte n θs  θr α 
Perfil I - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  

A 3.83 1.39 0.68 0.24 
Bw 0.39 1.54 0.62 0.23 

Perfil II - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 1.09 1.50 0.66 0.29 

Bw 0.58 1.72 0.63 0.23 
Perfil III - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  

A 6.95 1.40 0.69 0.20 
Bw 0.94 1.60 0.62 0.22 

Perfil IV - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 1.25 1.54 0.69 0.25 

Bw 0.67 1.91 0.63 0.23 
Perfil V - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  

A 3.84 1.32 0.65 0.24 
Bw 0.38 1.55 0.63 0.24 

Perfil VI - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 1.27 1.52 0.66 0.23 

Bw 1.11 1.63 0.65 0.23 
Perfil VII - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  

A 0.80 1.35 0.66 0.25 
Bw 0.43 1.51 0.64 0.22 

Perfil VIII - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 3.26 1.45 0.64 0.24 

Bw 0.47 1.80 0.64 0.23 
Perfil IX - Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico petroplíntico  

A 1.90 1.45 0.66 0.23 
Bw 0.41 1.60 0.61 0.23 

Perfil X - Latossolo Vermelho ácrico típico  
A 0.67 1.72 0.65 0.25 

Bw 0.30 2.80 0.64 0.23 
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