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“O grau mais elevado da sabedoria humana é
saber adaptar o seu caráter às circunstâncias e
ficar interiormente calmo apesar das tempestades
exteriores.”
Daniel Defoe (1719)

RESUMO
SOUZA, Allan Guilherme Rodrigues de. Avaliação de uma Topossequência de Solos e
Confecção de Monólito de Solos no município de Seropédica/RJ. 2017. 5f. Trabalho de
Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental) – Faculdade de
Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, campus Paracambi –
FAETERJ/Paracambi, 2017.
Os recursos naturais de nosso planeta são de grande importância para toda a sociedade, dentre
eles, destaca-se o Solo, sendo utilizado como substrato para o desenvolvimento das atividades
humanas. Principalmente para as atividades agronômicas, sendo utilizado pelas plantas para o
seu crescimento e disseminação, fornecendo água, ar e nutrientes, exercendo também
multiplicidade de funções, como, regulação da distribuição, escoamento e infiltração da água
da chuva e de irrigação, armazenamento e ciclagem de nutrientes para as plantas e outros
elementos, ação filtrante e protetora da qualidade da água e do ar. O solo apresenta
características externas próprias (morfologia) que precisam ser estudadas e descritas com
critério, uma vez que, a partir delas se tem uma visão integrada do solo na paisagem. Essas
características permitem importantes analises sobre seu processo de formação, seu
comportamento ambiental, sua capacidade de produzir de forma sustentável, sua
susceptibilidade a práticas agrícolas, propensão à erosão, salinização, desertificação, etc. Uma
topossequência de solos (sequência de solos em um relevo) permite o conhecimento dos
atributos físicos, químicos e morfológicos do solo e a sua classificação, permitindo a
compreensão dos fatores ambientais, que influenciam na produtividade e nas suas
propriedades, podendo assim determinar o manejo e técnica de uso e conservação a ser
aplicada.Um monólito de solo constitui uma amostra tridimensional do solo, onde se observa
a variação espacial e temporal dos solos, ao longo de uma paisagem, assim como, os efeitos
do material de origem, clima, relevo, organismos e tempo de formação, essa técnica busca
demostrar fidedignamente como o solo está disposto na natureza. Para a integralização deste
trabalho foram coletados três solos de acordo com o método de Santos et al., em uma
topossequência, na área experimental do Instituto de Florestas da UFRRJ, em Seropédica/RJ.
As amostras foram classificados e caracterizados (Determinações físicas e químicas), de
acordo com os métodos da Embrapa. E, foram confeccionados os monólitos de solos (1,20m
x 0,20m), de acordo com o método de Pedron&Dalmolin. O estudo tem por finalidade avaliar
as características físicas, químicas e morfológicas dos solos presentes em uma
topossequência, no município de Seropédica/RJ e confeccionar monólito de solos, para
compor o acervo do Museu de Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
UFRRJ.

Palavras-Chave: Museu de Solos; Educação em Solo; Educação Ambiental; Pedologia.

ABSTRACT
SOUZA, Allan Guilherme Rodrigues.Evaluation of a toposequence and Soil Monolith
Confection in the municipality of Seropédica / RJ.2017. 54f. Work Completion of course
(Course of Technology in Environmental Management) - Faculty of Technological Education
of the State of Rio de Janeiro, campus Paracambi - FAETERJ / Paracambi, 2016.
The natural resources of our planet are of great importance for the whole society, among
them, the Solo is highlighted, being used as substrate for the development of human
activities.Mainly for the agronomic activities, being used by the plants for its growth and
dissemination, providing water, air and nutrients, also exerting multiplicity of functions, as,
regulation of the distribution, flow and infiltration of rainwater and irrigation, storage and
cycling of nutrients for plants and other elements, filtering and protective action of water and
air quality.The soil has its own external characteristics (morphology) that need to be studied
and described with discretion, since, from them, one has an integrated view of the soil in the
landscape.These characteristics allow important analyzes of their formation process, their
environmental behavior, their ability to produce sustainably, their susceptibility to agricultural
practices, erosion propensity, salinization, desertification, etc.A soil toposequence (soil
sequence in a relief) allows the knowledge of the physical, chemical and morphological
attributes of the soil and its classification, allowing the understanding of the environmental
factors, that influence in the productivity and its properties, being able to determine the
management and technique of use and conservation to be applied.A soil monolith is a threedimensional sample of the soil, where the spatial and temporal variation of the soil is
observed along a landscape, as well as the effects of the material of origin, climate, relief,
organisms and formation time. seeks to demonstrate reliably how the soil is disposed in
nature.For this work the payment three soils were collected according to the method of Santos
et al., In a topossequence in the experimental area of Forestry Institute of UFRRJ in
Seropédica / RJ.Samples were sorted and characterized (physical and chemical
determinations) according to EMBRAPA methods.And, the Soil monoliths were prepared
(1.20m x 0.20m) according to the method Pedron&Dalmolin.The purpose of this study was to
evaluate the physical, chemical and morphological characteristics of the soils present in a
toposequence in the city of Seropédica / RJ and to make soil monolith to compose the
collection of the Museum of Soils of the Federal Rural University of Rio de Janeiro, UFRRJ

Keywords: Soil Museum;Soil Education;Environmental Education;Pedology.
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1. INTRODUÇÃO
Ao longo da história da humanidade, o homem sempre conviveu
intimamente com o solo. Inicialmente, colhendo da terra seus
produtos, através do extrativismo e, com o correr dos tempos,
aprendendo a cultivá-lo, cada vez mais racionalmente, para a
produção de bens de consumo, a utilizá-lo como matéria-prima na
fabricação de cerâmica e vidraria e como material de construção e
substrato para obras de engenharia civil e sanitária (OLIVEIRA;
JACOMINE; CAMARGO, 1992)

Dentre os recursos naturais de nosso planeta os solos são de grande importância,
considerando que grande parte dos alimentos, direta ou indiretamente, procede dos campos
cultivados e pastagens neles estabelecidos.O aumento da população mundial e a crescente
demanda por alimentos tornam o solo, em um recurso natural estratégico e de soberania
nacional, visto, sua vasta utilização para fins agronômicos (GUERRA; SILVA; BOTELHO,
2010).
A Ciência do Solo estuda o solo como recurso natural da superfície terrestre, incluindo sua
formação (pedogênese), sua classificação e cartografia e ainda as suas propriedades (físicas,
químicas, biológicas e fertilidade), bem como a relação destas com o uso e gestão dos solos,
visando seu adequado manejo, especialmente na agricultura (RESENDE, 1988).
O solo apresenta características externas próprias (morfologia) que precisam ser estudadas
e descritas com critério, uma vez que, a partir delas se tem uma visão integrada do solo na
paisagem. Algumas dessas características permitem interferências importantes sobre sua
formação e seu comportamento em relação ao seu uso, capacidade de produzir de forma
sustentada, adequação a práticas agrícolas, propensão à erosão, salinização, desertificação etc.
(PRADO, 2007).
A topossequência se refere à seqüência de solos que pode ser observada ao longo de
um relevo. Ao se analisar, por exemplo, toda a seção transversal de uma encosta de um vale
fluvial, do topo em direção à várzea, é possível observar, conforme a posição topográfica,
uma série de variações condicionadas pela modificação dos fatores (disponibilidade de água,
microclima, biota, predominância de processos de sedimentação, transporte ou erosão etc.).
Essas variações condicionam uma alteração gradativa do perfil da encosta, resultando em uma
sucessão de tipos de solos diferenciados.
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Na Pedologia, o termo monólito de solo representa uma amostra tridimensional e
organizada de um corpo muito maior (o solo), que está sendo exposta com a maioria de suas
propriedades preservadas (JACOMINE et at., 1996). Esta amostra consiste em cortes verticais
de solos coletados e preservados por técnicas específicas em laboratórios e museus. Em
coleções de monólitos se podem observar a variação espacial e temporal dos solos, ao longo,
de uma paisagem, assim como, os efeitos do material de origem (rochas e sedimentos), clima,
relevo, organismos e tempo na formação dos solos.
Os monólitos mostram fidedignamente as características das diversas classes de solos
presentes em uma região ou ecossistema. Os monólitos servem como banco de dados de
referência para o desenvolvimento de pesquisas sobre os solos, particularmente sobre o uso e
degradação dos mesmos (MARQUES et al., 2011). Adicionalmente, constituem importante
instrumento didático para capacitação de estudantes, professores e técnicos relacionados com
a agricultura e o meio ambiente, podendo ser organizados em coleções e expostos em museus
ligados à Ciência do Solo.
O presente estudo tem por finalidade identificar e classificar uma topossequência de solos
de referência, existentes no município de Seropédica no Estado do Rio de Janeiro, e
confeccionar monólitos destes para comporem o acervo do Museu de Solosda Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro.
2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 FATORES DE FORMAÇÃO DO SOLO
O solo resulta da ação simultânea e integrada do clima e
organismos que atuam sobre um material de origem (geralmente
rocha), que ocupa determinada paisagem ou relevo, durante certo
período de tempo. Esses elementos (rocha, clima, organismos,
relevo e tempo) são chamados de fatores de formação do solo. Esses
fatores são parte do meio ambiente e atuam de forma conjunta
(LIMA; LIMA, 2007).

Toda a gênese dos solos é condicionada a interação entre determinados fatores de
formação. Pesquisas em diferentes regiões do planeta afirmam que a existência do solo é
controlada por cinco principais fatores: Material de origem, Clima, Organismos, Relevo e
Tempo(JENNY, 1941 Apud OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO, 1992).Segundo Lepsch
(2002), o clima e os organismos são fatores ativos, atuando diretamente na formação do solo
sobre o material de origem que, é, portanto, fator passivo. Adicionalmente Jenny (1941),
15

ressaltou a importância do relevo como fator adicional. Esses fatores atuando de forma
isolada ou integrada, propiciam diferenças morfológicas, físicas e químicas. Sendo assim, é
possível verificar diferentes solos, pela cor, textura, espessura, capacidade de fornecer
nutrientes, entre outros atributos.
2.2MATERIAL DE ORIGEM
O material de origem é o substrato da qual os solos se desenvolvem, podendo ser de
natureza mineral (rochas e sedimentos) e orgânica (resíduos vegetais), tendo fundamental
importância nos atributos do solo, dentre os quais, destaca-se a textura, cor, fertilidade e
composição mineralógica. Os solos resultantes do processo de intemperismo de rochas e
sedimentos, por ocuparem extensões consideráveis, são os mais importantes e abrangem os
diversos tipos de rochas (Tabela 1).
Tabela 1. Principais tipos de Rochas

Magmáticas
Granito
Basalto
Diabásio

Metamórficas
Gnaisse
Quartzito
Xistos

Sedimentares
Arenitos
Argilitos
Calcários

Os materiais de origem do solo podem ser agrupados em 4 categorias (figura 1): (a)
Materiais derivados de rochas claras (ou ácidas, ígneas ou metamórficas), neste grupo
encontram-se os gnaisses, granitos, xistos e quartzitos. (b) Materiais derivados de rochas
ígneas escuras (ou básicas), neste grupo encontram-se os basaltos, diabásios, gabros, e
anfibolitos. (c) Materiais derivados de sedimentos consolidados, neste grupo encontram-se
arenitos, ardósias, siltitos e rochas calcárias. (d) Sedimentos inconsolidados, neste grupo
encontram-se aluviões recentes, dinas de areias, cinzas vulcânicas, loess, coluviões e
depósitos orgânicos (LEPSCH, 2002).
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Figura 1 - Mapa geológico indicando esquematicamente a distribuição das principais fontes dos materiais de
origem (‘ou rocha-mãe’) dos solos brasileiros. Fonte: Lepsch, 2002.

As características do material de origem influência uma série de determinantes do
solo, como, por exemplo: (a) Solos derivados de rochas clara, ricas em quartzo, são
quimicamente pobres e (b) Solos derivados de rochas escuras ou areníticas com cimento
calcário, são quimicamente mais ricos. A composição química e mineralógica dos solos é
diretamente influenciada pela natureza do material de origem, rochas providas de minerais
ricos em cálcio, magnésio, potássio, fósforo, ferro e outros elementos, facultam normalmente
condições de ofertarem esses elementos, mas, não é garantido que esses teores sejam
elevados, resultando em benefícios na sua utilização agrícola (OLIVEIRA; JACOMINE;
CAMARGO, 1992).
A formação do solo está condicionada à interação dos cinco fatores de formação,
sendo importante, ressaltar que, o mesmo material de origem (rocha e/ou sedimento), poderá
originar solos diferentes, a partir da variação dos demais fatores de formação, como por
exemplo, o granito, submetido a regime de clima quente e seco, deriva solos rasos e
pedregosos, enquanto, submetido a regime de clima úmido e quente, deriva solos profundos e
não pedregosos (LIMA; LIMA, 2007).
2.3CLIMA
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O clima constitui em dos maiores ativos e importantes
fatores de formação do solo. De seus elementos, destacam-se, em
nosso País, pela ação direta naquela formação, a temperatura, a
precipitação

pluvial,

a

deficiência

e

o

excedente

hídrico

(OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO, 1992).

O clima é descrito por Lepsch (2002) como fator ativo da formação do solo,
características como: temperatura e umidade contribuem para formação de diferentes tipos de
solos, podendo ser de materiais de origem diferentes.Um solo com origem de rocha gnáissica,
pode se tornar o mesmo solo com origem de rocha granítica, pela influência da mesma
condição climática de formação de ambos, por regular a atividade física, química e biológica
no ambiente (LEPSCH, 2002).
A influência climática é reguladora de vários processos bioquímicos dos organismos
vivos do solo, da vegetação natural estabelecida em uma determinada região, dos índices
pluviométricos e das reações químicas do solo. Estima-se que a cada 10ºC de elevação
térmica, aceleram ao dobro as reações químicas presentes no solo (BRADY, 1989).
Climas úmidos e quentes (regiões tropicais) são fatores
favoráveis à formação de solos muito intemperizados (alterados em
relação a rocha), profundos e pobres, o que resulta em acidez e baixa
fertilidade, como é o caso da maioria dos solos brasileiros. Em
regiões de baixa precipitação (áridas e semi-áridas), os solos são
menos intemperizados, mais rasos, de melhor fertilidade e,
geralmente, pedregosos (LIMA;LIMA, 2007)

O Brasil estende-se desde a linha do equador até abaixo do meridiano de Capricórnio,
tendo diferentes climas (figura 2), que influencia nos processos físicos, químicos e
bioquímicos das reações do solo, formando diferentes tipos de solos, com características
distintas (OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO, 1992).
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Figura 2 – Mapa do Clima brasileiro segundo a classificação climática do KOPPEN. Fonte: pt.wikipedia.org

2.4ORGANISMOS
Os organismos vivos no solo -micro-organismos, microflora e microfauna, vegetais
superiores (macroflora) e animais (macrofauna) -participam efetivamente da formação dos
horizontessuperficiais. Através da decomposição da matéria orgânica vegetal e animal,
formando o húmus, que acumula nos horizontes superficiais. Os derivados dessa
decomposição realizam a união das partículas primárias do solo, estruturando o solo.
Humo é produto de degradação e síntese. Os agentes
responsáveis são os organismos vivos do solo, tanto animais (fauna),
quanto mudanças bioquímicas, à medida que se processa a
decomposição; outrossim, reviram fisicamente o solo, auxiliando a
estabilização da sua estrutura. (BRADY, 1989)

Os micro-organismos realizam atividade que aceleram o processo de intemperismo,
como por exemplo, os liquens e musgos, que estabelecidos sobre uma rocha, acelera o
processo de degradação, criando condições para a formação do solo e estabelecimento de
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vegetais. Nos horizontes superficiais é possível encontrar uma rica diversidade de microorganismos que influenciaram a formação e conservação do solo (LEPSCH, 2002).
A diversidade de microrganismos é tão vasta quanto
desconhecida. Um grama de solo pode conter 10 bilhões de
microrganismos, representando milhares de espécies. O número de
espécies microbianas identificadas cresce a cada ano, sendo
descritos mais de 47.000 fungos, 30.000 protozoários, 26.000 algas,
5.000 bactérias e 1.000 vírus. (WILSON, 1988; ROSSELLÓ-MORA
E AMMAN, 2001 Apud ZILI ET AL. 2003)

Os vegetais e o solo estabelecem uma relação de cooperação mutua, ou seja, um
depende do outro. As raízes das plantas alcançam regiões profundas, onde absorvem
nutrientes necessários a sua existência. Quando esses vegetais morrem, suas folhas caem
sobre o solo, sendo decompostos por microorganismos, restituindo as camadas superiores os
nutrientes retiradosdas camadas profundas. A penetração do sistema radicular das plantas nas
rochas

e

no

solo,

onde

pela

pressão

pelo

crescimento

das

raízes

e

pelos

compostosorgânicosliberados pelas raízes (exsudatos radiculares), aceleram o processo de
intemperismo, formando os solos, com diferentes perfis, resultantes do material de origem, os
organismos presentes no processo de intemperismo, o clima, e relevo em uma constante de
tempo.
A fauna do solo exerce importante papel na sua atividade biológica. A minhoca (figura
3) é o mais comum e provavelmente o macroanimal mais importante do solo, contando com
mais de 200 espécies. Esses organismos do solo aumentam a fertilidade, aeração e a drenagem
do solo, fatores preponderantes no desenvolvimento do solo (BRADY, 1989).

Figura 3 – Atividade Biológica das Minhocas no Solo. Fonte: José Salgado (2012).

2.5RELEVO
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O relevo refere-se sobre as características topográficas de uma determinadapaisagem,
sendo fator capaz de mudar a atuação do clima, organismos e tempo de formação do solo
(JENNY, 1941).
O relevo proporciona diferentes condições de formação para o solo, visto que, atua
diretamente sobre quatro dinâmicas:(a) dinâmica da água (infiltração), (b) Incidência da
radiação solar (Vária entre os diferentes pontos do relevo), (c) Temperatura e umidade, e (d)
Organismos vivos (OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO, 1992).
O fator relevo promove no solo diferenças facilmente
perceptível pela variação da cor, que podem ocorrer a distâncias
relativamente pequenas, quando comparadas com as diferenças
advindas unicamente da ação de climas diversos. Em sua maioria,
resultam de desigualdades de distribuição no terreno da água da
chuva, da luz, do calor do sol e da erosão (LEPSCH, 2002).

O relevo realiza ação recíproca com os fatores clima e organismo, que em
determinadas condições, aceleram ou retardam o processo de formação do solo, bem como
influencia importantes características destes, como: textura, fertilidade, profundidade e cor
(BRADY, 1989).
As chuvas precipitam-se de forma homogênea ao longo do relevo, contudo,
considerável parte dessa água, pode escoar para as partes mais baixas (baixada). A dinâmica
da água no solo, sobre a influência do relevo afeta o processo de intemperismo químico. Em
razão disso, expressa coloração diferente nos horizontes (LEPSCH, 2002).
No cenário brasileiro, há diferentes classes de relevo, que ganharam destaque com os
estudos de Klamt e Beatty (1992), observando o grau de crescimento dos solos em função do
relevo, como, por exemplo: Nos topos a dominância é dos solos distróficos, enquanto em
regiões mais escarpadas, ocorre a predominância de solos eutróficos, solos rasos e/ou jovens.
A formação de diferentes solos ao longo de um relevo (paisagem) é considerada uma
topossequência (SALEMI, 2009).
Uma topossequência é caracterizada pela formação de diferentes solos em uma
determinada paisagem, devido à variação topográfica (figura 4). Segundo Curi e Franzimeier
(1984), investigando a variação de diferentes Latossolos originados de rocha basáltica,
verificou que os solos em posições mais inclinadas, eram menos intemperizados, e que na
posição do topo, eram mais oxídicos – hematita e goethita – e, nos locais de baixada,
predominava-se a caulinita na fração argila.
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Figura 4. Um conjunto de solos cuja diferença principal se deve à posição no relevo recebe o nome de
topossêquencia. Fonte: Salemi (2009).

2.6TEMPO
No processo de formação, o tempo é o fator mais passivo, ou seja, não interage
diretamente com os processos físicos, químicos e biológicos, da formação do solo. Entretanto,
o solo é sistema vivo, tendo o tempo como objeto de estudo da geomorfologia do solo. Os
solos tem na história, um tempo zero, marco inicial do seu processo de formação a partir do
seu material de origem (OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO, 1992).
A superfície de um afloramento rochoso, no qual musgos e
líquens começam a se desenvolverem sobre uma delgada cama de
rocha decomposta, é um exemplo de estágio inicial da formação do
solo. Com o passar do tempo, e não havendo erosão acelerada, as
características desse solo começam a se tornar cada vez mais
distintas: os horizontes vão se espessando e diferenciando-se, e o
solum pode atingir alguns metros. Portanto, a mais óbvia
característica influenciada pelo tempo é a espessura, pois, solos
jovens são normalmente menos espessos que os velhos (LEPSCH,
2002).

A partir da exposição do material de origem (rocha e/ou sedimento) no ambiente
(marco zero), inicia-se o processo de intemperismo, com a ação climática e dos organismos
vivos. Ao longo do tempo esse material que está submetido a ações ambientais, oferece
condições para o estabelecimento de vegetais e microorganismos, pela disposição de água e
nutrientes da decomposição da rocha e dos minerais. Ainda nesse processo, ocorrem
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transformações, translocações de argila, remoção de sais minerais e adição de húmus, que
determinaram o estágio de formação do solo (figura 5) no contexto do tempo (OLIVEIRA;
JACOMINE; CAMARGO, 1992; LEPSCH, 2002).
O tempo necessário para a formação de uma determinada espessura de solo, a partir de
um material de origem é objeto de vários estudos pelo planeta. Um desses estudos foi
realizado na Ucrânia, na fortaleza de Kamenetz, que no ano de 1699 foi desativada por não
ser mais estratégica. Os blocos de rocha calcária, com que foi erguido, começaram a se
decompor, em consequência da ação dos organismos e do clima, dando inicio a formação de
um solo. No ano de 1930, o cientista Akimtzev, investigou a formação desse solo, concluindo
entre outras coisas que, um perfil com profundidade média de 30 cm havia se formado,
resultando em uma média de 12 cm de solum para cada 100 anos de sua formação. O tempo
de formação do solo em comparação com a do ser humano é muito longo, sendo necessários
milhares de anos para formação de solos com uma determinada profundidade (LIMA; LIMA,
2007; LEPSCH 2002).

Figura 5 – Formação do solo ao longo do Tempo. Fonte: Lepsch, 2002.

3. RELAÇÃO SOLO X PAISAGEM
Os estudos da relação solo-paisagem iniciam-se com o surgimento da definição de
solo, pelo russo Vaseli V. Dockuchaev, no final do século XIX, tendo em vista, que no
conceito, o relevo é considerado fator fundamental da formação do solo. Na evolução do tema
Milne (1935) contribuiu com o avanço dos estudos a cerca do tema, relacionando o
desenvolvimento do perfil do solo ao comportamento do mesmo com os aspectos topográficos
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no oeste da África. Em seguida, sugerindo o conceito de catena, onde afirma que a mudança
na paisagem contribuiu para a distribuição e arranjamento dos solos. Nesse contexto diversos
autores tiveram contribuições importantes para a compreensão da relação solo paisagem,
dentre estes, destacam-se: Ruhe (1956), Glazovskaya(1963), Huggett (1975), Pregitzer et al.
(1983), etc (CAMPOS, 2012).
Associados ao gradiente do relevo, observa-se nos estudos dos autores acima listados,
a contextualização com a interação dos processos geoquímicos, geomorfológicos,
hidrológicos, entre outros, como fundamentais para a composição do solo e a influencia do
seu relevo na sua formação. Essa contextualização é importante, pois convergem com o
pensamento posterior de Macsweeney et al. (1994), que relaciona a distribuição espacial dos
atributos do solo com a variabilidade ambiental, podendo observar claramente a relação entre
as variações das propriedades com as posições do relevo.
A composição química do solo e da paisagem ocorre em função dos processos
geomorfológicos da formação do solo em um determinado relevo. O transporte de água e
carreamento de moléculas impactos no processo pedogenético do solo. Entretanto, Sibert et al
(2007) considera que a topografia é o maior fato controlador tanto dos processos hidrológicos
como também da formação da paisagem.
No cenário brasileiro os estudos nessa área ganharam destaque nos anos 70 com o
trabalho de Klamt e Beatty (1972), observando o grau de crescimento dos solos em função do
relevo, nos topos a dominância é de solos distróficos, enquanto em regiões mais escarpadas,
ocorre a predominância de solos eutróficos, solos rasos e/ou jovens. Lepsch et al. (1977)
observou a influencia das pequenas variações no relevo, impactando na produtividade do solo.
Nos anos 70 e 80, pesquisadores como Rodrigues e Klamt (1978) e Curi e
Franzemeier (1984), estudaram diferentes topossequências e suas relações na genética do solo
ao longo do relevo. Os estudos fundamentam importantes visões a cerca do comportamento
do solo com a disposição do relevo.
Observando uma topossequência de latossolos originários do basalto observa-se que os
solos das posições mais inclinadas eram menos intemperizados, e que, na posição mais alta,
eram mais oxídicos (hematita e goethita) e, nos locais mais baixos, predominava a caulinita na
fração argila.
O estudo de Sommer et al. (2008), foi importante para compreender o processo
pedogenético ocorrido na formação daquele solo. O modelo de desenvolvimento contínuo do
solo se aplica quando se observa o seu processo progressivo, ou seja, a formação dos solos e
organização do solo em horizontes, desenvolvimento do perfil e deposição de sedimentos.
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Uberti e Klamt (1984) relacionaram a declividade do terreno com a composição
granulométrica de solos na região nordeste do Rio Grande do Sul.
O estudo da relação solo-paisagem é importante para compreender importantes
características do solo e da sua formação. Demattê et al. (1991) avaliou o comportamento da
cor e da estrutura do solo condicionado pelo movimento da água em declividades, por ação do
fluxo da água no solo.
4. GEOLOGIA X RELEVO X MICROCLIMA DE SEROPÉDICA/RJ.
Análises geofísicas na região de Seropédica/RJ revelam uma formação rochosa,
composta do complexo do Litoral Fluminense, que formam uma associação de biotita gnaisse,
gnaisses granitóides, gnaisses facoidais, gnaisses porfiroblásticos e migmatitos, datados da era
geológica pré Cambriana (MELLO, 1998 Apud ROCHA, 2011).
A região apresenta intrusão de

rochas basálticas mesozóicas e rochas alcalinas

terciárias, que sofreram alterações pedológicas do tipo B e C. Que se superpõe em
discordância litológica por sedimentos flúvio lacustres do Quaternário, descritos como
Formação Piranema (GÓES, 1994 Apud ROCHA, 2011).
Sua região de baixada é constituída por aluviões que totalizam 60% do relevo e
apresenta elevações de 15 a 35 metros de altitude. As áreas mais acidentadas apresentam
elevações de 25 e 225 metros (ROCHA, 2011). Como expressa a figura 6.
Conforme a classificação de KOPPEN, o clima da região é Aw, com verão chuvoso e
quente e inverno frio e seco. A precipitação anual média é de 1.725mm e temperatura do ar de
23,5 ºC, com média das máximas de 29,3ºC e das mínimas de 19,2 ºC. Nos meses de janeiro e
fevereiro são registradas as maiores temperaturas, enquanto no mês de julho é registrado as
menores temperaturas (PIMENTEL et al. 2008 Apud GASPARINI et at. 2013).
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Figura 6 – Hipsometia do município de Seropédica/RJ. Fonte: Gasparini et al. (2013)

5. OBJETIVO
5.1 Geral
O presente projeto tem por finalidade identificar e classificar uma topossequência de
solos referência, existentes no município de Seropédica no Estado do Rio de Janeiro, e
confeccionar monólitos destes para comporem o acervo do Museu de Solos da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro.
5.2 Específicos
• Avaliar uma topossequência de solos de referência no município de Seropédica/RJ.
• Coletar e confeccionar monólitos de solo para comporem o acervo do Museu de Solos
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
6. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
6.1 LOCALIZAÇÕES DA TOPOSSEQUENCIAE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
GUANDU
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A topossequência estudada está localizada na área experimental do Instituto de
Floresta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no município de Seropédica/RJ. A
coleta dos solos pertencentes à topossequência foi realizada na região da baixada, do terço
médio e do terço superior, seguindo as seguintes coordenadas geográficas: Baixada (Latitude:
22°45'28.09"S; Longitude: 43°41'51.03"O), Terço Médio (Latitude: 22°45'27.48"S;
Longitude: 43°41'52.84"O) e Terço Superior (Latitude: 22°45'26.47"S; Longitude:
43°41'53.71"O ), como mostra a figura 7.

Figura 7. Região da Topossequência e localização dos solos coletados no campus Seropédica da UFRRJ. Fonte:
Google Earth (2016).

Segundo Gasparini et al (2013), o município de Seropédica situa-se na mesorregião
metropolitana no Estado do Rio de Janeiro, na região da baixada de Sepetiba (figura 8).

Figura 8– Localização georreferenciada do município de Seropédica/RJ. Fonte: Gasparini et al (2013).

O município de Seropédica/RJ participa do Plano Estratégico de Recursos Hídricos
(PERH Guandu), por estar totalmente inserido na bacia hidrográfica do Rio Guandu (figura
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9). A topossequência está localizada no município e, por conseguinte na Bacia Hidrográfica,
sendo de total interesse técnico-cientifico para estudos de manejo e conservação do solo e da
água.

Figura 9. Bacia hidrográfica do Guandu. Fonte: Comitê Guandu – AGEVAP.

6.2COLETA E CARACTERIZAÇÃO DO SOLO
O trabalho de coleta foi realizado na região de Seropédica, em uma topossequência.E,
o trabalho de análise e confecção foi realizado no Departamento de Solos do Instituto de
Agronomia da UFRRJ e no Museu de Solos da UFRRJ.Foi realizado um trabalho de
identificação, descrição e classificação de solos de referência em umatopossequência, seguido
da coleta e construção de monólitos. Para a identificação e estudos dos solos de referência
foram feitas trincheiras em diferentes áreas e coletas de amostras em cada horizonte dos solos
para caracterização física, química e morfológica. A descrição e coleta das amostras dos solos
foram realizadas de acordo com (Santos et al., 2005). A classificação dos solos foi feita de
acordo com EMBRAPA (2006). As amostras dos horizontes foram secadas ao ar, destorroadas
e tamizadas em peneiras de 20 e 2 mm. A fração menor que 2 mm (TFSA) será usada para
determinações físicas e químicas. A densidade aparente será determinada em amostra
volumétrica especial, coletada com anel.
Determinações físicas
Foram determinados os teores de argila, silte e areia solo de acordo com Embrapa
28

(1997).

Figura 10. Análise granulométrica do solo. 1) Pesagem do solo. 2) Colocação da amostra de solo na proveta
para o movimento das partículas e repouso. Fonte: Dados dos autores.

Determinações químicas
Nessas determinações foi avaliado o teor de cálcio e magnésio trocáveis pela extração
do solo com solução de 1N de KCl e o sódio e potássio, com solução 0,05 N de HCl
(Embrapa 1997). O valor S (soma de bases trocáveis) representa a soma de cátions
determinados separadamente. A acidez trocável (H+Al) será extraída com solução 1N,
pH=7,0, de acetato de cálcio, e o alumínio trocável, com solução 1H de KCl. O carbono
orgânico foi determinado por oxidação, via úmida, com solução de bicromatro de potássio. O
teor de P foi determinado pelo método mehlich 1.
6.3CONFECÇÃO DOS MONÓLITOS
A confecção dos monólitos de solo seguiu a metodologia estabelecida por Pedron &
Dalmolin (2009) sendo realizada em 5 etapas conforme descrito a seguir.
Preparação do material para coleta
Para a coleta dos monólitos foram necessários os seguintes materiais: uma tábua com
2 cm de espessura para ajudar na segurança do monólito quando submetido ao transporte até o
laboratório; ataduras de gaze utilizadas para enrolar o monólito durante a sua retirada do
barranco ou trincheira e transporte até o laboratório; cola branca a base de PVA (mesma cola
branca do tipo escolar) para aderir o perfil do solo ao fundo da forma; pincel para espalhar a
cola na forma; uma pá reta; uma cavadeira, um enxadão e uma picareta para a retirada do
monólito do barranco ou trincheira; uma faca tipo punhal; fita adesiva do tipo crepe para
prender as ataduras no monólito e prumo para verificar a inclinação do perfil. Representados
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na figura 11.

Figura 11. Materiais de coleta dos monólitos. 1) Equipamentos de grande porte. 2) Equipamento de pequeno
porte. 3) Preparação da placa do monólito com cola. Fonte: Dados dos autores.

Coleta do monólito de solo no campo
Os cuidados para seleção do perfil na coleta seguem aqueles descritos por Santos et al.
(2005). Após a limpeza do perfil, encostou-se a forma de metalon, com dimensão de 1,20m x
0,20m, na parede vertical e marcou-se a sua largura e altura com um risco de faca, devendo-se
desenhar o formato da forma na parede do perfil, retirando-se a mesma logo em seguida. Na
sequência, escavou-se a porção externa a marcação da faca (largura da forma) o suficiente
para encaixar a própria forma, neste momento ainda sem cola, pois é só para ajustar a forma
ao solo. Após o encaixe, passou-se a cola em toda superfície interna da forma com o auxílio
de um pincel. A seguir, encaixou-se a forma, com cola no fundo e bordas internas, no solo que
ficou saliente no perfil. Na sequência, iniciou-se a escavação com o máximo de cuidado.
Escavou-se um pouco, aproximadamente 15 a 20 cm, deixando uma porção de solo de
aproximadamente 15 cm na frente da forma metálica e enrola-se todo o material (solo, forma
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metálica e tábua) com atadura de gaze de maneira que esta fique bem firme, fixando a atadura
com fita crepe. Repetiu-se este procedimento até a base da placa metálica.

Figura 12. Coleta dos solos da topossequência. 1) Fixação da placa do monólito. 2) Marcação do perfil para
coleta. 3) Transporte do monólito para a Soloteca. Fonte: Dados dos autores.

Preparação do monólito para impermeabilização
Primeiramente, foram retiradas as ataduras e, com o monólito ainda úmido, foi
realizado o rebaixamento final, deixando o solo aproximadamente na altura da forma
metálica, cerca de 5 cm - 7 cm. A altura do monólito foi estabelecida pela classe de solo, mais
especificamente, pelo seu tipo de estrutura ou pela presença de concreções ou nódulos.
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Figura 13. Rebaixamento do monólito de solo e exposição das estruturas. Fonte: Dados dos autores.

Impermeabilização do monólito
Esta etapa consistiu na aplicação de cola diluída em água sobre o monólito. A diluição
da cola dependeu da textura do solo e da capacidade de absorção da mistura cola e água. O
primeiro banho foi aplicado com conta-gotas, gotejando-se sobre o monólito, de forma
abundante. O processo foi repetido até a saturação do monólito, sempre observando a
infiltração da solução. Foi realizado um banho por dia, esperando-se a secagem do monolito
para a próxima aplicação da solução adesiva. A partir do segundo banho, o conta-gotas foi
substituído por um borrifador considerando que o solo já não absorve a solução tão
rapidamente e superfícies esbranquiçadas podem se formar no monólito. O tempo necessário
para finalização de um monólito dependeu das características do solo, das condições
ambientais durante o preparo, e das diluições efetuadas nas soluções de banho. Esta fase do
processo pode demorar de 5 a 20 dias. O monólito foi considerado pronto para exposição
quando apresentou uma boa impermeabilização, que pode ser visualizada pela dificuldade de
infiltração de água na sua superfície, ou, quando iniciar a formação de crostas brancas na
superfície.
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Figura 14. Aplicação de cola diluída em água com borrifador na proporção 1/5. Fonte: Dados dos autores.

Exposição e conservação dos monólitos de solos
Os monólitos serão dispostos num ambiente apropriado para a sua exposição e estudo. Em
termos de conservação, o ambiente ideal é aquele onde os monólitos estejam protegidos do
contato direto com os usuários e da ação da poeira sobre as peças em exposição. A exposição
dos monólitos é organizada pela posição dos solos na topossequência, expondo as
característicasdo relevo, cor, estrutura,sequencia de horizontes e profundidade.
7. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com base na descrição morfológica e caracterização física e química das amostras coletadas,
os solos foram classificados como: Gleissolo,Planossolo Háplico e Argissolo Amarelo. Estes
solos estão localizados no terço inferior, terço médio e terço superior da paisagem,
respectivamente. Analisando os atributos físicos, químicos e morfológicos destes solos
observa-se diferenças expressivas entre os mesmos.
A posição que cada um ocupa na paisagem promoveu diferenças, facilmente
perceptíveis, que podem ser visualizadas nos monólitos dos mesmos. Dentre as características
influenciadas pelo relevo destacaram-se a cor, textura, profundidade e teor de matéria
orgânica. Na área mais baixa da paisagem, o solo se apresenta mais raso, mais argiloso e com
cor acinzentada. Na parte mais alta da paisagem o solo se apresentou mais profundo e com cor
mais amarelada. Essas diferenças são resultantes das desigualdades de distribuição no terreno
da água da chuva, da luz, do calor do sol e da erosão.
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A posição do solo na paisagem influencia na disposição e variação da composição
granulométrica do solo. Observando a topossequência deste trabalho nota-se o acumulo da
matéria orgânica em função ao relevo e a textura do solo. No horizonte A do Argissolo
Amarelo, localizado no terço superior, o acumulo de matéria orgânica é de 11,12 g.Kg, esse
acumulo é ocasionado pela carga das partículas de argila, retendo o material orgânico na
camada superficial do solo. No horizonte A do Planossolo Háplico, localizado no terço médio,
o acumulo de matéria orgânica é de 9,92 g.Kg, esse baixo acumulo explica-se pela falta de
carga na partícula da areia, que faz com que o material orgânico se lixivie. No horizonte A do
Gleissolo, localizado no terço inferior, o acumulo da matéria orgânica é de 43,58 g.Kg, esse
alto acumulo de matéria orgânica explica-se pela carreamento e deposição do material pela
chuva e/ou vento, para a baixada da topossequência.
Na topossequência estudada, a variação da cor e estrutura em função do declive foi
nítida, possibilitando compreender a dinâmica da água na camada superficial e subsuperficial
do solo.
7.1 GLEISSOLO
São solos minerais, hidromórficos, que na sua composição evidenciam o horizonte glei
dentro de 50cm a partir da superfície. Os Gleissolos encontram-se periodicamente saturados
por água, salvo os drenados artificialmente, caracterizando a forte gleização em decorrência
do ambiente redutor virtualmente livre de oxigênio dissolvido em proveniência da saturação
por água. O processo de gleização reflete a manifestação de cores acinzentadas, azuladas ou
esverdeadas devidos às interações químicas do solo com a água (SiBCS, 2013).
Os Gleissolos ocorrem indiscriminadamente por todas as zonas úmidas do território
brasileiro, em várzeas e planícies aluvionais mal ou muito mal drenados, onde o lençol
freático fica elevado durante boa parte do ano, em condições propicias a redução
(OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO, 1992).
As ocorrências mais expressivas encontram-se em várzeas na PlanícieAmazônica, em
destaque as situadas no baixo Amazonas e seus principais tributários e na ilha de Marajó, na
baixada maranhense, em Goiás, ao longo do rio Araguaia, particularmente na ilha do Bananal,
no Mato Grosso no Alto Xingu, em São Paulo e Rio de Janeiro ao longo do rio Paraíba
(Figura x). A existência de tiomorfismo nesses solos, sempre em coexistência com Solos
Orgânicos, as ocorrências notórias no País, são aquelas situadas na zona costeira do delta
amazônico, várzeas costeira de Guaratiba, Sepetiba, Itaguaí no Rio de Janeiro, na baixada
Santista, Iguape e Cananéia em São Paulo (BRASIL, 1973a), expressos na figura x.
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Figura 15. Ocorrência de Gleissolos no Brasil (4%). Fonte: Embrapa Solos.

Esses solos têm sérias limitações ao uso agrícola, devido à presença de lençol freático
elevado e ao risco de inundações ou alagamentos frequentes. A drenagem é imprescindível
para torna-los aptos a maior número de culturas, pois, nas suas condições naturais, são
utilizados, quando possível, apenas para plantio de arroz, algumas pastagens e olericultura.
Nos frequentemente inundados, somente obras de grande porte como barragens nos rios ou
diques marginais (pôlderes) podem diminuir esses riscos. A drenagem, quando o nível de base
é elevado, pode ser de difícil execução (OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO, 1992).
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Figura 16. Gleissolo no campo. Fonte: Dados dos autores.

7.1.1 DESCRIÇÃO GERAL
PERFIL: Ats – nº 01
DATA: 06/07/2016
CLASSIFICAÇÃO:Gleissolo.
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO e COORDENADAS: Área experimental do
Instituto de Floresta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no município de
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Seropédica, Estado do Rio de Janeiro. Coordenadas: Latitude: 22°45'27.48"S; Longitude:
43°41'52.84"O.
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL:baixada da
topossequência, sem declive e vegetação de floresta de mata atlântica.
ELEVAÇÃO: 39 metros.
LITOLOGIA e FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Rocha Gnaisse. Pré Cambiano CD.
MATERIAL ORIGINÁRIO: Saprólito do material supra.
PEDREGOSIDADE: Não pedregoso.
ROCHOSIDADE: Não rochoso.
RELEVO LOCAL: Suave ondulado.
RELEVOREGIONAL: Suave ondulado a ondulado.
EROSÃO: Laminar ligeira a moderada.
DRENAGEM: Imperfeitamente drenado.
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: Floresta tropical subcaducifólia.
USO ATUAL: Reflorestamento.
CLIMA: AW Classificação de KOPPEN.
DESCRITO E COLETADO POR: Allan G. R. de Souza, Carlos Wagner, Maria Lídia e
Carlos R. P. Junior.
RAÍZES:Comuns finas e poucas médias no Horizonte A1. Raras no Horizonte A2, AE, E1 e
E2 . Ausentes nos horizontes subsuperficiais.
7.1.2 DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA
A

0-7 cm; cinzento-muito-escuro (10YR 3/1, úmida) e cinzento (10YR 5/1, seca); textura:
forte, muito pequena, blocos angulares; muito dura, extremamente firme, plástica,
pegajosa; transição plana e clara.

AB

7-16 cm; cinzento-escuro (10YR 4/1, úmida) e cinzento-claro (10YR 6/1, seca);
mosqueado pouco, pequeno, distinto, vermelho-amarelado (5YR 4/6); textura: forte,
muito pequena, blocos subangulares; muito dura, extremamente firme, plástica, pegajosa;
transição irregular e clara.

2Bg1 16-41 cm; cinzento (N 5/); mosqueado comum, médio, proeminente, vermelho-amarelado
(5YR 4/6); textura: forte, pequena, blocos subangulares; muito dura, muito firme,
plástica, pegajosa; transição plana e clara.
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2Bg2 41-55 cm; cinzento (N 5/); mosqueado pouco, pequeno, proeminente, vermelhoamarelado (5YR 4/6); textura: forte, pequena, blocos subangulares; muito dura, muito
firme, plástica, pegajosa; transição plana e clara.
3Bg3 55-66 cm; cinzento-escuro (N 4/); mosqueado pouco, pequeno, distinto, vermelhoamarelado (5YR 4/6); textura: forte, pequeno, blocos subangulares; muito dura, muito
firme, plástica, pegajosa; transição ondulada e clara.
3Bg4 66-84 cm; cinzento-muito-escuro (N 3/); mosqueado pouco, pequeno, distinto, vermelhoamarelado (5YR 4/6); textura: moderada, pequeno, blocos subangulares; muito dura,
firme, plástica, pegajosa; transição ondulada e abrupta.
84-105+ cm; cinzento (5YR 5/1) mosqueado pouco, pequeno, distinto, vermelho-

4BC

amarelado (5YR 4/6); textura: moderada, pequeno, blocos subangulares; ligeiramente
dura, friável, ligeiramente plástica, ligeiramente pegajosa.
7.1.3 ANÁLISES FISÍCAS E QUÍMICAS
Tabela 2. Análise Química do Gleissolo.
Perfil
A
AB
2Bg1
2Bg2
3Bg3
3Bg4
4BC

pH H20
4,55
4,52
4,47
4,37
4,32
4,24
4,22

pH KCl
3,79
3,93
3,62
3,51
3,46
3,50
3,42

Al
1,00
1,20
1,50
2,20
2,40
2,30
1,40

Ca
4,50
3,50
3,00
2,30
2,50
2,80
1,70

cmolc/Kg
Mg
K
2,60
0,04
2,00
0,02
2,30
0,01
2,50
0,01
2,70
0,00
3,00
0,00
1,80
0,00

Na
0,01
0,01
0,02
0,02
0,05
0,05
0,02

H+Al
12,49
10,35
5,73
7,21
8,20
7,38
4,24

mg.dm-³
K
P
14,7
21,4
7,1
30,6
2,7
13,1
2,1
16,6
1,8
35,7
1,7
32,2
1,3
37,3

S
7,15
5,53
5,32
4,83
5,25
5,86
3,53

T
19,64
15,87
11,05
12,04
13,45
13,23
7,77

V%
36,40
34,82
48,18
40,11
39,05
44,26
45,40

g.kg
COT
43,58
38,17
12,32
7,51
11,72
15,33
6,91

DS
0,95
1,08
1,18
1,15
1,23
1,20
1,48

Tabela 3. Análise física do Gleissolo.

7.2 PLANOSSOLO HÁPLICO
São solos minerais mal drenados, com horizonte superficial ou subsuperficial eluvial,
de textura mais leve, que transita abruptamente com o horizonte B imediatamente subjacente,
adensado, com acentuada concentração de argila, de permeabilidade lenta. Solos desta classe
são encontrados em regiões de relevo plano ou suave ondulado, onde as condições ambientais
são favoráveis para sua formação (SiBCS, 2013).
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Os planossolos são mais expressivamente encontrados no Nordeste Brasileiro, desde o
Estado da Bahia até o Estado do Ceará. Encontram-se áreas de relevância no pantanal Matogrossense (figura 17 e 18).

Figura 17. Ocorrência de Planossolo no Brasil (2%). Fonte: Embrapa Solos.

Os planossolos possuem limitações agronômicas devido a suas propriedades físicas.
Apresentam altos valores de soma e de saturação por bases, além de expressivas quantidades
de minerais primários intemperizáveis, sendo um importante fator nutricional às plantas. Por
se encontrarem sob condição de relevo aplainado ou suave ondulado não há empecilhos à
atividades de mecanização agrícola (OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO, 1992).
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Figura 18. Planossolo no campo. Fonte: Dados dos autores.

7.2.1 DESCRIÇÃO GERAL
PERFIL:Ats – nº 02
DATA: 06/07/2016
CLASSIFICAÇÃO: Planossolo Háplico.
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO e COORDENADAS: Área experimental do
Instituto de Floresta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no município de
Seropédica, Estado do Rio de Janeiro. Coordenadas: Latitude: 22°45'27.48"S; Longitude:
43°41'52.84"O.
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL: Terço médio
de topossequência com declive de 10% e vegetação de floresta de mata atlântica.
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ELEVAÇÃO: 41 metros.
LITOLOGIA e FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Rocha Gnaisse. Pré Cambiano CD.
MATERIAL ORIGINÁRIO: Saprólito do material supra.
PEDREGOSIDADE: Não pedregoso.
ROCHOSIDADE: Não rochoso.
RELEVO LOCAL: Suave ondulado.
RELEVO REGIONAL: Suave ondulado a ondulado.
EROSÃO: Laminar ligeira a moderada.
DRENAGEM: Imperfeitamente drenado.
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: Floresta tropical subcaducifólia.
USO ATUAL: Reflorestamento.
CLIMA: AW Classificação de KOPPEN.
DESCRITO E COLETADO POR: Allan G. R. de Souza, Carlos Wagner, Maria Lídia e
Carlos R. P. Junior.
RAÍZES:Comuns finas e poucas médias no Horizonte A1. Raras no Horizonte A2, AE, E1 e
E2 . Ausentes nos horizontes subsuperficiais.
7.2.2 DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA
A1

0-14 cm; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmida) e cinzento-brunado-claro (10YR
6/2, seca); textura: fraca, média, granular; ligeiramente dura, friável, ligeiramente
plástica, ligeiramente pegajosa; transição plana e clara.

A2

14-31 cm; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmida) e cinzento-brunado-claro (10YR
6/2, seca); textura: fraca, média, granular; ligeiramente dura, muito friável, ligeiramente
plástica, ligeiramente pegajosa; transição plana e clara.

AE

31-54 cm; bruno-amarelado (10YR 5/4, úmida) e bruno muito claro-acinzentado (10YR
7/3, seca); textura: fraca, média, granular; macia, solta, não plástica, não pegajosa;
transição plana e clara.

E1

54-71 cm; bruno-amarelado (10YR 5/4, úmida) e bruno muito claro-acinzentado (10YR
7/4, seca); textura: grão simples; solta, solta, não plástica, não pegajosa; transição plana e
clara.

E2

71-96 cm; bruno-amarelado (10YR 5/4, úmida) e bruno muito claro-acinzentado (10YR
7/4, seca); textura: grão simples; solta, solta, não plástica, não pegajosa; transição plana e
clara.
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Bt

96-128 cm; bruno-amarelado-claro (10YR 6/4), mosqueado abundante, grande, distinto,
amarelo-avermelhado (7,5 YR 6/8); textura: moderada, média, blocos subanulares;
ligeiramente dura, muito friável, ligeiramente plástica, ligeiramente pegajosa; transição
plana e gradual.
128-164 cm+; cinzento-brunado-claro (10 YR 6/2), mosqueado abundante, grande,

BC

distinto, amarelo-avermelhado (7,5 YR 6/8); textura: fraca a moderada, pequena, blocos
subangulares; macia, muito friável, ligeiramente plástica, ligeiramente pegajosa.
7.2.3 ANÁLISES FISÍCAS E QUÍMICAS
Tabela 4. Análise químicado Planossolo
Háplico.
Perfil
A1
A2
AE
E1
E2
Bt
BC

pH H20
4,97
4,26
4,64
4,78
4,79
4,33
4,38

pH KCl
4,02
3,75
4,08
4,16
4,13
3,86
3,77

Al
0,30
0,65
0,50
0,20
0,30
0,80
0,5

Ca
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,2

cmolc/Kg
Mg
K
0,90
0,01
0,50
0,00
0,40
0,00
0,30
0,00
0,20
0,00
0,40
0,01
0,5
0,0015

Na
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

H+Al
2,76
2,92
1,60
1,11
0,94
1,77
1,6995

mg.dm-³
K
P
3,2
9,0
1,8
4,3
1,2
4,3
1,2
4,0
1,3
3,5
2,0
3,6
0,585
1,7

S
1,41
0,51
0,40
0,30
0,21
0,41
0,70

T
4,17
3,43
2,01
1,41
1,15
2,17
2,40

V%
33,84
14,77
20,19
21,61
17,90
18,72
29,29

g.kg
COT
9,92
6,31
6,31
7,51
2,10
5,11
2,1

DS
1,43
1,47
1,45
1,60
1,67
1,65
1,71

Tabela 5. Análise física do Planossolo Háplico.

7.3 ARGISSOLO AMARELO
São solos caracterizados por material mineral, apresentando no horizonte B textural,
argila de atividade baixa ou alta conjugada com saturações por bases baixas ou caráter alítico.
Os Argissolos possuem profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de
coloração variante - do avermelhado ao amarelo -, texturalmente é muito variado, transitando
das frações arenosas a argilosa no horizonte A. São de forte a moderadamente ácidos, com
saturação por bases alta ou baixa (SiBCS, 2013).
Os Argissolos Amarelos ocorrem em coexistência com os Latossolos Amarelos, pelos
tabuleiros da zona úmida costeira do litoral oriental do Nordeste, Sul da Bahia, Espirito Santo
e Rio de Janeiro, tendo sua existência relacionada aos sedimentos do Grupo de Barreiras,
42

ocupando preferentemente os aplainados de topo de tabuleiros (OLIVEIRA; JACOMINE;
CAMARGO, 1992), como expresso na figura 19 e 20.

Figura

19.

Ocorrência

de

Argissolo

no

Brasil

(26%).

Fonte:

Embrapa

Solos

Figura 20. Argissolo no campo. Fonte: Dados dos autores.

A maior parte dos Argissolos serve relativamente bem à agricultura intensiva.
Normalmente são solos ácidos e de baixa fertilidade, necessitando por isso do uso adequado
de corretivos e fertilizantes para serem devidamente cultivados. Apresenta sérias limitações
devidas à maior susceptibilidade à erosão quando o incremento de argila do horizonte A para
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o B é abrupto. Por isso devem preferencialmente ser utilizados com culturas perenes ou
pastagens (OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO, 1992).
7.3.1 DESCRIÇÃO GERAL
PERFIL: Ats – nº 03
DATA: 06/07/2016
CLASSIFICAÇÃO: Argissolo Amarelo.
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO e COORDENADAS: Área experimental do
Instituto de Floresta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no município de
Seropédica, Estado do Rio de Janeiro. Coordenadas: Latitude: 22°45'27.48"S; Longitude:
43°41'52.84"O.
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL: Terço
Superior da topossequência com declive de 12% e vegetação de floresta de mata atlântica.
ELEVAÇÃO: 43 metros.
LITOLOGIA e FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Rocha Gnaisse. Pré Cambiano CD.
MATERIAL ORIGINÁRIO: Saprólito do material supra.
PEDREGOSIDADE: Não pedregoso.
ROCHOSIDADE: Não rochoso.
RELEVO LOCAL: Suave ondulado.
RELEVO REGIONAL: Suave ondulado a ondulado.
EROSÃO: Laminar ligeira a moderada.
DRENAGEM: Imperfeitamente drenado.
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: Floresta tropical subcaducifólia.
USO ATUAL: Reflorestamento.
CLIMA: AW Classificação de KOPPEN.
DESCRITO E COLETADO POR: Allan G. R. de Souza, Carlos Wagner, Maria Lídia e
Carlos R. P. Junior.
RAÍZES:Comuns finas e poucas médias no Horizonte A1. Raras no Horizonte A2, AE, E1 e
E2 . Ausentes nos horizontes subsuperficiais.
7.3.2 DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA
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A

0-7 cm; cinzento-escuro (10YR 4/1, úmida) e cinzento-brunado-claro (10YR 6/2, seca);
textura: fraca, média, granular; ligeiramente dura, friável, ligeiramente plástica,
ligeiramente pegajosa; transição plana e clara.

AE

7-17 cm; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmida) e cinzento-brunado-claro (10YR
6/2, seca); textura: fraca, média, granular; ligeiramente dura, muito friável, ligeiramente
plástica, ligeiramente pegajosa; transição plana e clara.

E1

17-44 cm; bruno-amarelado (10YR 5/4, úmida) e bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3);
textura: fraca, média, granular; macia, solta, não plástica, não pegajosa; transição plana e
clara.

E2

44-80 cm; bruno-amarelado (10YR 5/4, úmida) e bruno muito claro-acinzentado (10YR
7/3); textura: fraca, média, granular; macia, solta, não plástica, não pegajosa; transição
plana e clara.

Bt1

80-102 cm; bruno-amarelado (10YR 5/4); mosqueado comum, médio e difuso, vermelhoamarelado (5YR 5/8); textura: moderada, pequena, blocos subangulares; dura, firme,
plástica, pegajosa; transição plana e clara.
102-134+ cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/6); mosqueado abundante, grande e

Bt2

proeminente, vermelho (2YR 5/8); textura: moderada, pequena, blocos subangulares;
dura, muito firme, plástica, pegajosa.

7.3.3 ANÁLISES FISÍCAS E QUÍMICAS
Tabela 6. Análise Química do Argissolo Amarelo
Perfil
A
AE
E1
E2
Bt1
Bt2

pH KCl
3,93
4,00
4,79
4,45
3,97
3,96

pH H20
4,97
4,75
5,74
5,07
4,76
4,54

Al
0,30
0,45
0,00
0,10
0,85
1,30

Ca
0,80
0,20
0,20
0,20
0,00
0,00

cmolc/Kg
Mg
K
0,90
0,01
0,50
0,01
0,60
0,01
0,90
0,01
1,60
0,04
1,70
0,03

Na
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01

H+Al
3,42
3,25
1,27
1,27
2,92
3,91

mg.dm-³
K
P
4,1
18,8
3,7
10,1
3,2
4,0
2,1
4,0
14,8
2,9
11,9
2,5

S
1,71
0,71
0,81
1,11
1,64
1,74

T
5,13
3,96
2,08
2,38
4,56
5,65

V%
33,39
17,96
38,93
46,57
36,01
30,74

g.kg
COT
11,12
6,31
3,91
3,91
6,31
6,91

DS
1,49
1,47
1,66
1,39
1,54
1,47
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Tabela 7. Análise física do Argissolo
Amarelo

8. RELEVÂNCIA DO ESTUDO DA TOPOSSEQUÊNCIA NO MUSEU DE CIÊNCIA
DO SOLO
Um Museu de Ciência do Solo busca despertar a curiosidade e interagir com os
visitantes sobre os recursos naturais do planeta, em especifico o que está abaixo dos nossos
pés, tendo como principais amostras, os solos, as rochas e os minerais. A educação em solos
consiste na ação educacional sobre a importância dos solos enquanto recurso essencial à vida
e ao meio ambiente, que devem ser conservados e protegidos da degradação. Nesse contexto a
abordagem do Museu de Solos deve ser construtiva e metodologicamente participativa, para
que haja a comunicação entre as atividades e os visitantes. No cenário brasileiro, podemos
destacar dois importantes projetos de educação em solos: O projeto solo na escola, da
Universidade Federal do Paraná e o Programa de Educação em Solos e Meio Ambiente do
Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef, da Universidade Federal de Viscoça.
Os monólitos coletados na topossequência avaliada compõe o acervo do Museu de
Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Os visitantes terão contato visual e
sensorial com os solos, sendo de grande importância, para se estabelecer uma compreensão
entre a formação e características dos solos e a influência do revelo nas mesmas. O contato
com os monólitos de solos possibilitarão a discussão sobre:
Cor do solo
A cor é a característica morfológica que primeiro chama atenção na identificação dos
solos. Ela esta relacionada com a composição das partículas solidas do solo, deste modo, solo
com teores mais elevados de matéria orgânica são mais escuros e solos com teores mais
elevados de oxido de ferro apresentam cores mais cores avermelhas e amareladas. A cor,
também, reflete a drenagem interna do perfil do solo. Quando se compara os três solos da
toposequência observa-se que o Gleissolo tem cor acinzentada, característica, de solos de
baixada e solos de baixa drenagem interna. O Argissolo Amarelo apresenta cores amarelas e
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avermelhadas, denotando a presença de óxidos de ferro e estado de oxidação, característico
de solos que se encontram em áreas mais elevadas da paisagem.
Profundidade do solo
A profundidade corresponde à espessura que um solo apresenta. Esta pode influenciar no
desenvolvimento das raízes e, conseqüentemente, na absorção de água e nutrientes e no
potencial produtivo das culturas.
Para plantas cujo sistema radicular tem grande potencial de desenvolvimento, é
desejável que o solo seja profundo (mais de 1 m). Solos rasos dificultam o desenvolvimento
das raízes e possuem menor capacidade de armazenamento de água, estando sujeitos a um
desgaste mais rápido, em função da pouca espessura do perfil. Dos solos apresentados, na
topossequência, o Gleissolo apresenta menor profundidade quando comparado com os
demais. A menor profundidade, do Gleissolo, deve-se à posição mais baixa, deste solo, na
paisagem, e conseqüentemente, a existência de lençol freático mais elevado.
Textura do solo
A textura do solo refere-se à proporção de argila, silte e areia que o mesmo apresenta.
Dessas frações, a argila é a que possui maior superfície específica e é de natureza coloidal
com alta retenção de cátions, adsorção de fósforo e conseqüentemente, maior fertilidade. Os
solos arenosos, por sua vez, apresentam menor capacidade de retenção de nutrientes e de
água e, geralmente, menor fertilidade. Comparando a classe textural dos solos da
topossequencia (Tabelas X, XX e XXX) pode se verificar que o Planossolo Háplico
apresenta textura arenosa, em todos os horizontes, podendo se inferir que o mesmo tende a
ter maiores perdas de nutrientes por lixiviação e menor capacidade de retenção de umidade.
Teor de matéria orgânica
Comparando a camada superficial dos três monólitos observa-se, claramente, pela cor mais
escura que o Argissolo amarelo e Gleissolo apresentam teores mais elevados de matéria
orgânica quando comparados ao Planossolo.
9. CONCLUSÕES
Por fim a posição que cada solo ocupa na paisagem promoveu diferenças, facilmente
perceptíveis, que podem ser visualizadas nos monólitos dos mesmos.
Dentre as características influenciadas pelo relevo destacaram-se a cor, textura,
profundidade e teor de matéria orgânica. Na parte mais alta da paisagem o solo se apresentou
mais profundo e com cor mais amarelada. Na área mais baixa da paisagem, o solo se
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apresenta mais raso, mais argiloso e com cor acinzentada. Essas diferenças são resultantes das
desigualdades de distribuição no terreno da água da chuva, da luz, do calor do sol e da erosão.
A avaliação da formação do solo em uma topossequência auxilia em todo o processo
de gestão e conservação do solo e da água. Estando no PERH-GUANDU, a topossequência,
estrategicamente torna-se base de dados para politicas públicas de uso e ocupação do solo,
tendo em vista que, em momentos de escassez hídrica, pode exercer importante influência na
conservação do solo e da água.
A exposição dos monólitos de solos, acompanhados da caracterização físico-química e
dados pertinentes aos mesmos, no Museu de Solos conscientizará a população, sobre a
importância dos recursos naturais existentes nos solos e dos cuidados para sua preservação.
Os visitantes do Museu de Solos terão contato visual e sensorial de grande importância
e poderão estabelecer relações entre a formação e características dos solos e a influência do
relevo nas mesmas.
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
10.1 CONSEVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA NA BÁCIA HIDROGÁFICA DO
GUANDU
O relevo influencia diretamente a dinâmica da água, quer seja no sentido vertical
(infiltração), como lateral (escorrimento superficial e dentro do perfil por percolação).O
escorrimento superficial leva à erosão, podendo ser mais acentuada, em função das
características dos solos. A percolação permite a distribuição de água através do perfil, vindo
a atender às necessidades das plantas e suprir o lençol freático.
Assim a água que chega sobre um terreno e não sofre evaporação, pode escorrer pela
superfície ou penetrar no solo. Normalmente, ocorre as duas opções, com maior ou menor
participação de um ou do outro, dependendo das condições do relevo (decline e comprimento
da vertente), da cobertura vegetal e das características dos solos.
Nas partes mais declivosas, a quantidade de água que penetra no solo, é em igualdade de
incidência de precipitação pluvial, normalmente menor que nos menos inclinados. Na
coexistência de ambas as situações, compartilhando uma porção da paisagem, as áreas menos
declivosas recebem o acréscimo da água do escoamento superficial e subsuperficial
proveniente das áreas mais altas.
Desta forma, o relevo favorecendo ou limitando a entrada da água no solo, age sobre
seu regime hídrico e, consequentemente sobre a evolução do mesmo.Na toposequência
estudada ficou evidente a dinâmica da água afetando a evolução do solo.
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Deste modo foi coletado um Argissolo Amarelo, na parte mais alta da paisagem, a água
se infiltra com certa facilidade no solo promovendo uma evolução maior. Assim este solo se
apresenta mais profundo, com a presença de um horizonte B textural (acúmulo de argila) e
com coloração avermelhada, confirmando a boa drenagem no mesmo.
No terço médio da paisagem se apresentou um Planossolo Háplico. Neste terreno
mais aplainado, a eliminação da água pelo escorrimento superficial é muito pequena; assim
ocorre um acentuado fluxo de água através do perfil, favorecendo a lixiviação, condicionando
um ambiente não confinado. Em decorrência disto, o Planossolo Háplico apresenta cores
pouco vivas, tendendo ao acinzentado.
Na parte mais baixa da paisagem foi coletado um Gleissolo. Nestas condições de
relevo, com drenagem confinada, os produtos do intemperismo e solutos imigrados não são
removidos, permanecendo no sistema e a conjugação com excesso de água propicia a
detenção do intemperismo e da evolução do solo. Por essa razão o Gleissolo é pouco profundo
e apresenta coloração acinzentada, característica de solos, com excesso de umidade e em
estado de redução.
Os solos estudados neste toposequência pertencem a Bacia Hidrográfica do Rio
Guandu. Nesta Bacia é comum toposequências com estes solos.
O solo, por sua vez, é um componente dos ecossistemas naturais que tem profunda
influência nos mesmos, especialmente em seus elementos básicos como na quantidade e
qualidade da água. A água é elemento fundamental da vida e o solo se comporta como filtro
natural universal e, também, um reservatório deste elemento.
Assim sendo, solos permeáveis, profundos e com bom conteúdo de argila, atuam
controlando e regulando a retenção, o escoamento, a filtragem e a distribuição da água
proveniente das chuvas, conduzindo-a para os rios, córregos e nascentes.
Desta forma é de fundamental importância o conhecimento das características e
propriedades dos solos, desta Bacia, para que se possam conservar adequadamente as águas
das mesmas.
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