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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo descrever as principais características morfológicas 
de dois perfis de solos, visto que esta técnica permite delimitar os horizontes dos perfis, 
estabelecer relações entre eles e fazer inferências sobre os fatores e processos envolvidos 
em suas formações. Ademais, através da análise morfológica é possível avaliar o 
funcionamento atual dos solos e compreender suas relações com a dinâmica evolutiva da 
paisagem. Os dois perfis estão localizados no distrito de Guaravera, entre as coordenadas 
UTM 488430 E-W e 7388936 N-S, ao sul do município de Londrina, Paraná, Brasil. A 
distancia entre os perfis é pequena, em torno de 50 m, portanto, a intensidade de atuação 
dos fatores e processos de formação pode ser considerada semelhante. Inicialmente foi 
realizado um trabalho de campo para verificação das coordenadas UTM e coleta das 
amostras de solo em cada horizonte delimitado. Para distinguir os horizontes de cada perfil, 
usou-se o parâmetro visual através de carta Munsell para diferenciação das cores e o 
parâmetro tátil, para diferenciar os limites de textura, consistência e porosidade do solo. A 
descrição macromorfológica das amostras foi realizada de acordo com o Manual de 
Descrição e Coleta de Solo no Campo de Lemos & Santos (1996), para as seguintes 
características: cor, consistência, textura, pegajosidade e estrutura. O solo do Perfil 1 foi 
classificado como Nitossolo por apresentar horizonte diagnóstico B-nítico, caracterizado por 
forte desenvolvimento estrutural do tipo bloco subangular e superfície dos agregados com 
um aspecto de cerosidade. Em seguida, com base na anotação de cor da carta Munsell 
(10R), convencionou-se classificá-lo até o 2º nível categórico do Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (SiBCS, 2006), como Nitossolo Vermelho. De acordo com as 
características descritas para as amostras do Perfil 2, este solo foi classificado como 
Neossolo Regolítico, pela presença de minerais primários no horizonte C (regolito), 
apresentando grande influência do material de origem. De maneira geral, as características 
macromorfológicas do Horizonte A do perfil 2 demonstraram semelhanças com as amostras 
do perfil 1, diferindo-se pela ausência do horizonte B diagnóstico no perfil 2, a qual pode 
ocorrer devido aos processos de erosão laminar observados no local, visto que este tipo de 
erosão remove uniformemente a camada superficial do solo, dificultando que os processos 
pedogenéticos atuem na formação do mesmo. Na área de estudo, este processo pode estar 
ocorrendo por intervenção antrópica, verificada pela presença de pastagem em degradação, 
pisoteamento pelo gado, direção da vertente e escoamento superficial. Desta forma, 
verificou-se que as diferenças observadas entre os dois perfis provenientes de fatores e 
processos pedogenéticos semelhantes, se devem principalmente à erosão superficial, 
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provocando, no Perfil 2, um rejuvenescimento ou exposição de camadas menos alteradas 
de solo. 

 

Palavras chave: Solos. Pedogênese. Descrição Macromorfológica. Erosão Laminar. Guaravera. 

1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o solo tem sido estudado e interpretado de diversas formas à medida que 

os conhecimentos sobre sua complexidade evoluíram. Para Beck et al., 2000, um conceito para solo 

pode ser compreendido como: 

Um corpo natural da superfície terrestre, constituído de materiais minerais e 
orgânicos resultantes das interações dos fatores de formação (clima, organismos 
vivos, material de origem e relevo) através do tempo, contendo matéria viva e em 
parte modificado pela ação humana, capaz de sustentar plantas, de reter água, de 
armazenar e transformar resíduos e suportar edificações. 

Desde sua formação até o presente momento, os solos existentes na paisagem refletem 

sua história, dependendo da atuação de cinco fatores (materiais de origem, clima, relevo, tempo e 

organismos) e de quatro processos (adição, remoção, translocação e transformação). Assim, 

fenômenos físicos e químicos atuam no material de origem, e através das transformações, determinam 

as características morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas dos solos formados.  

O solo pode ser caracterizado pela natureza de seus constituintes e por suas diversas 

escalas de organizações que abrangem desde a microscópica (organizações elementares dos 

constituintes) até as organizações macroscópicas (agregados, horizontes, perfis). Cada nível de 

organização compreende parâmetros morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos.  

A descrição morfológica dos solos permite delimitar horizontes e estabelecer relações 

entre eles, isto é, fazer inferências sobre os fatores e processos envolvidos em suas formações, seus 

funcionamentos atuais e suas relações com a dinâmica evolutiva da paisagem.  

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é descrever as características 

morfológicas de dois perfis de solos localizados no distrito de Guaravera, município de Londrina, 

Paraná, Brasil e entender os processos pedogenéticos atuantes no local, visto que esta técnica 

constitui a etapa preliminar das pesquisas em solos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CLIMA REGIONAL 

De acordo com a classificação de Köppen (MAACK, 2002), o distrito de Guaravera se 

localiza na Zona Tropical do Paraná, com a classificação climática Cfa (h), e periodicamente Cwa- 

clima subtropical úmido, com verão quente e temperaturas do mês mais frio variando entre 18°C e – 

3°C, e do mês mais quente superior que 22°C, sendo úmido com chuvas distribuídas em todos os 

meses (Figura 1). O tipo Cfa caracteriza as regiões de matas tropicais e subtropicais como quente-

subtropicais, sempre úmidas. O símbolo (h) acrescido no Cfa vem caracterizar as regiões das matas 

pluviais do Norte do estado do Paraná, com sua variação de altitude. 

Figura 1. Classificação Climática segundo Koppen. Fonte: IAPAR, 2012.  

 
 

De acordo com o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), o índice pluviométrico no 

município de Londrina varia entre 1200 a 1400mm/ano. O valor é estimado através de um cálculo da 

média anual. O coeficiente de variação também pode ser calculado através de fórmulas disponíveis na 

página virtual do instituto, que abarcam os dados de precipitação do local escolhido e a média anual.  
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2.2 GEOLOGIA REGIONAL 

O ponto de observação dos perfis de solo encontra-se morfologicamente no Terceiro 

Planalto do Paraná (Figura 2), também conhecido como Planalto de Guarapuava. Este planalto teve 

sua formação geológica no Mesozóico e no Cenozóico e é o mais extenso dos três planaltos do estado. 

Apresenta uma formação predominantemente de rochas magmáticas, principalmente basalto, material 

de origem presente no local onde foi realizado o trabalho de campo. As altitudes do Terceiro Planalto 

variam de 300 a 600 metros. Limita-se a leste com a Serra Triássico-Jurássica (Serra do Cadeado), a 

oeste com o Rio Paraná e a norte com o Rio Paranapanema (MAACK, 1981, p. 83).  

Pode-se ainda dividir o Terceiro Planalto Paranaense em quatro blocos. Os Blocos 

planálticos de Cambará e São Jerônimo da Serra, Bloco do Planalto de Apucarana, Bloco do Planalto 

de Campo Mourão, Bloco do Planalto de Guarapuava e Bloco do Planalto de Palmas (MAACK, 1981). 

Figura 2. Mapa geológico do Paraná. Fonte: www.mineropar.com.br 

 
 

De acordo com o mapa (Figura 3), pode-se notar que o Distrito de Guaravera (Londrina, 

PR) se insere na subzona natural, ou seja, no Bloco do Planalto de Apucarana. Este bloco é 

parcialmente formado por rochas basálticas da Formação Serra Geral do Grupo São Bento (era 

Mesozóica); outra parte, formado de rochas areníticas da Formação Caiuá, do Grupo Bauru (mesma 

era geológica) e, por último, em menor quantidade, os Sedimentos Inconsolidados (da Era Cenozóica). 

Deste modo, o município de Londrina e o Distrito de Guaravera estão geologicamente 

inseridos na formação Serra Geral, predominantemente preenchida por rochas ígneas magmáticas, 

como o basalto.  
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Figura 3. Mapa das subzonas naturais do Paraná segundo. O circulo em destaque vermelho 
corresponde ao município de Londrina. Fonte: MAACK, 1981. Adaptado. 

 

2.3 SOLOS  

A área de estudo está inserida na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Taquara, que conforme 

apresentado na Figura 4, possui três classes de solo distintas: Neossolos Litólicos, Nitossolos 

Vermelhos (antiga Terra Roxa estruturada) e Latossolos Vermelhos (antigo Latossolo Roxo). O mapa 

de solos a seguir foi produzido a partir do mapa pedológico (escala 1:650.000) da EMBRAPA e IAPAR 

de 1984 e apresenta nomenclatura atualizada.  
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Figura 4. Mapa de Solos da Bacia do Ribeirão Taquara. Fonte: Stipp; Mendonça; Campos, 2010. 

 
 

Comumente, devido à escala dos mapas produzidos, não se evidenciam todas as classes 

de solo, como é o caso dos Neossolos Regolíticos, que por sua menor extensão, não estão 

representados no mapa (Figura 2). Deste modo, torna-se necessário um estudo mais aprofundado 

sobre as classes de solo presentes na área de estudo.  

O levantamento das informações sobre tais classes de solo e principais características 

dos horizontes diagnósticos (quando houver) será utilizado como base para as discussões e 

comparações entre os dois perfis analisados, possibilitando posteriormente classificar os mesmos até 

níveis categóricos mais baixos do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS, 2006).  

Horizonte B-Nítico: Nitossolos 

O Horizonte B-Nítico, caracteriza-se por forte desenvolvimento estrutural do tipo prismas 

ou blocos e com a superfície dos agregados reluzentes, relacionadas à cerosidade ou superfícies de 

compressão. Recebe o nome nítico devido à nitidez que se dá a cerosidade dos agregados. Possui 

textura argilosa ou muito argilosa e o gradiente textural é pouco expressivo.  

De maneira geral, os Nitossolos apresentam espessura de 30 cm ou mais (a não ser que 

o solo apresente contato lítico nos primeiros 50 cm de profundidade, quando deve apresentar pelo 

menos 15 cm).  
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A cor é homogênea em todo o perfil e pode apresentar nos horizontes superficiais uma 

camada mais escura, devido ao acúmulo de matéria orgânica. A Capacidade de Troca de Cátions 

(CTC) é elevada, bem como sua saturação por bases. 

Antigamente chamada de Terra Roxa Estruturada, esta classe de solo está associada a 

relevos movimentados, com declividades que variam normalmente de 5 a 10% e abrangem em torno 

de 15% do território paranaense (BHERING e SANTOS, 2008).  

Uma das limitações ao uso dos Nitossolos está associada à erosão, devido ao declive que 

se soma à perda e retirada de vegetação e aos altos índices pluviométricos. O pisoteamento do solo 

pelo gado também acelera ainda mais o processo de erosão. Com o passar do tempo, o material é 

transportado da parte mais alta da vertente para a mais baixa, diminuindo a espessura do horizonte 

superficial da porção mais alta.  

A estrutura em blocos possibilita a permanência da água por um período maior, 

principalmente quando comparado a um Latossolo em que a água percorre pelos macroporos com 

maior facilidade, entretanto o Nitossolo pode ser considerado um solo bem drenado. 

Horizonte B Latossólico: Latossolos 

O horizonte disgnóstico B latossólico tem como principais características a pouca 

diferenciação entre os horizontes, estrutura forte muito pequena a pequena granular (microestrutura), 

ou blocos subangulares fracos ou moderados. A espessura mínima deste horizonte é de 50 cm e 

menos de 5% do volume pode apresentar estruturas mais próximas da rocha de origem, com 

estratificações finas ou saprólito, ou ainda, fragmentos de rocha semi ou não intemperizada. 

O horizonte B Latossólico apresenta a CTC menor do que 17 cmolc.kg-1 de argila, sem 

correção para carbono. A consistência do material quando seco, varia de macia a muito dura e de 

friável a muito friável. Quando úmido, usualmente apresenta alto grau de floculação, o que evidencia a 

pouca mobilidade das argilas e a alta resistência à dispersão.  

Os Latossolos são formados pelo processo de latolização, onde o intemperismo, a 

hidrólise e a oxidação são muito intensos, e por este motivo, também são considerados solos muito 

evoluídos. De modo geral, os Latossolos são solos muito intemperizados, profundos, de boa drenagem 

e ocupam predominantemente posições de interflúvios mais amplos e mais aplainados. 
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Neossolo Regolítico 

Esta classe de solo tem como uma de suas principais características o baixo grau de 

desenvolvimento do horizonte superficial, apresentando até 50cm, ou entre 50cm e 1.20m, se houver 

presença de materiais mosqueados de redução em grande quantidade.  

Possui grande expressividade no norte e oeste paranaense, oeste do Rio Grande do Sul e 

em parte de Santa Catarina.  

No caso dos Neossolos da região de Londrina, que estão presentes no distrito de 

Guaravera, as cores variaram de 10 R a 2,5 YR, apresentando cromas baixos, normalmente iguais ou 

inferiores a 4. Isto ocorre devido às características do material de origem da rocha basáltica e à grande 

quantidade de hematita.  

Neossolo Litólico 

Na paisagem ocorre em relevo movimentado e morfologicamente apresenta o horizonte A 

diretamente sobre a rocha, podendo se originar de diversos materiais de origem. Em geral, o que o 

difere do Neossolo Regolítico é a presença da rocha abaixo do horizonte A e não a presença de 

saprólito ou regolito. São solos rasos e de processos de intemperismos recentes.  

2.4 RELEVO 

O local da coleta das amostras apresenta um relevo ondulado que se caracteriza por uma 

topografia pouco movimentada, com declives acentuados entre 8 e 20% (LEMOS& SANTOS, 1996, p. 

54). Há predomínio de pastagem natural nos horizontes superficiais em toda sua extensão, podendo 

ser verificada presença de degradação ambiental demonstrada por processos erosivos (Figura 5). 
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Figura 5. Fotografia demonstrando os processos erosivos na área de estudo. Fonte: Camargo, 2012. 

 
 

De acordo com o Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo de Lemos & Santos 

(1996), classificou-se o processo erosivo da área de coleta como erosão laminar, pois a remoção do 

material existe de forma uniforme e não há presença de sulcos na superfície do solo.  

Observando a paisagem do entorno, verificou-se que nos interflúvios e próximo ao fundo 

de vale, a declividade é menor, sendo mais aplainados e caracterizando relevo suave ondulado, em 

que a declividade ocorre entre 3 e 8%. Deste modo, notou-se em campo uma variação no tipo de 

relevo, sendo a declividade um dos fatores mais importantes que influenciam na formação das classes 

de solo.  

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os dois perfis de solo estão localizados na rodovia PR 445, próximos ao distrito de 

Guaravera, ao sul do município de Londrina, no estado do Paraná. Encontram-se entre as coordenadas 

UTM 488430E-W e 7388936N-S, com altitude de aproximadamente 567 metros acima do nível do mar. 

As coordenadas geográficas se encontram no ponto 23º36’36’’S e 51º06’47’’O (Figura 6). 
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Figura 6. Imagem com a localização do Perfil 1 e do Perfil 2. Fonte: Google Earth (2010).  

 
 

Na primeira etapa da pesquisa, foi realizado trabalho de campo para verificar as 

coordenadas UTM e geográficas com uso de um GPS Etrex Garmin, coletar as amostras de solo, bem 

como, tirar fotografias da área de estudo. A delimitação dos horizontes e a coleta das amostras foram 

precedidas pela limpeza dos perfis com auxílio de pá redonda, realizando movimento de cima para 

baixo, a fim de evitar a contaminação com materiais escorridos das camadas superiores da superfície 

do solo.  

Em seguida, foi feita a distinção dos horizontes de cada perfil de solo, usando-se o 

parâmetro visual para diferenciação das cores e o parâmetro tátil, através de batidas suaves com um 

canivete, para sentir os limites de estrutura, consistência e porosidade do solo à penetração da ponta 

do instrumento. 

Os horizontes foram medidos com uma trena, delimitando-se a profundidade de cada um 

e o ponto de diferenciação entre eles. Para a coleta das amostras de solo, os sacos plásticos foram 

devidamente identificados com as letras que representam cada horizonte e sua respectiva 

profundidade. 

Na etapa seguinte, as amostras de solo foram levadas ao laboratório de pedologia da 

Universidade Estadual de Londrina para descrição das características macromorfológicas de todos os 

horizontes presentes nos perfis, tais como: cor, consistência, textura, pegajosidade e estrutura.  

Para a caracterização macromorfológica adotou-se a metodologia transcrita no Manual de 

Descrição e Coleta de Solo no Campo de Lemos & Santos (1996), conforme segue abaixo: 
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A determinação da cor do solo foi feita a partir do uso da Carta de Munsell, comparando-

se a cor de cada amostra de solo seca e úmida com as cores da escala Munsell e anotando-se a cor 

mais aproximada. 

A consistência é o termo usado para designar as manifestações das forças físicas de 

coesão e adesão entre as partículas do solo, conforme variação dos graus de umidade. Quanto à 

consistência, as amostras foram analisadas em três estados: secas, úmidas e molhadas. 

Para avaliação em solo seco, foi feita a compressão de um torrão entre o polegar e o 

indicador, podendo classificar a consistência como: solta, macia, ligeiramente dura, dura, muito dura e 

extremamente dura. Em solo úmido, foi caracterizada por sua friabilidade, tentando-se esboroar um 

torrão na mão, podendo ser: solta, muito friável, friável, firme muito firme e extremamente firme. 

Quando molhado, o solo é caracterizado pela plasticidade e pela pegajosidade.  

A textura refere-se à proporção relativa das frações granulométricas que compõem a 

massa do solo. Para a análise textural, as amostras foram umedecidas e esfregadas entre os dedos, a 

fim de avaliar pela sensação do tato a aspereza, a sedosidade e a pegajosidade para avaliara 

quantidade da fração areia, silte e argila, respectivamente.  

Segundo as normas estabelecidas no manual, as classes adotadas para textura do solo 

variam de arenosa a muito argilosa, em que a classe muito argilosa é adotada para solos com mais de 

60% de argila.  

A estrutura é avaliada de acordo com a agregação das partículas primárias do solo, 

expressa pelo tipo, grau de desenvolvimento e classe de tamanho das unidades estruturais, em função 

da resistência dos agregados. A forma define o tipo de estrutura. O tamanho define a classe de 

estrutura e, o desenvolvimento, o grau de estrutura.  

Para a caracterização da estrutura foi feita a manipulação dos agregados entre os dedos, 

submetendo-os a uma determinada pressão, a fim de verificar se o agregado se quebra com maior ou 

menor facilidade, sem uma determinada forma e tamanho definido, em unidade estrutural.  

Outra característica observada no campo e no laboratório foi presença ou ausência de 

cerosidade, que é o aspecto um tanto brilhante e ceroso, manifestada por um brilho matizado na 

superfície das unidades de estrutura. 

Vale ressaltar que para a elaboração do trabalho, foi necessária a leitura de materiais 

relacionados ao tema abordado, tais como: pedogênese e morfologia, erosão e conservação de solos, 

entre outros.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 PERFIL 1 - NITOSSOLO VERMELHO 

Conforme Tabela 1, o Perfil 1 se apresenta com profundidade de 1,20 metros, com 

diferenciação em quatro horizontes (camadas de solo): o Horizonte A, representado pelo Horizonte 

superficial com camada de 15 cm, seguido pelos horizontes subsuperficiais: H AB, com espessura de 

35 cm; H B1, com 20 cm e H B2 com espessura maior que 70 cm.  

Tabela 1. Diferenciação dos Horizontes quanto à profundidade e espessura. Org.: autores (2012). 

HORIZONTE PROFUNDIDADE ESPESSURA 

A 0-15cm 15 cm 

AB 15-50 cm 35 cm 

B1 50-70cm 20 cm 

B2 70-120+ cm 50+ cm 

 

De acordo com a Figura 7 e tabela 2, as características macromorfológicas no Perfil 1 

foram descritas para: cor, consistência, textura, pegajosidade e estrutura.  

Quanto à cor dos solos das amostras secas postas em comparação com as cores da 

escala Munsell, houve uma homogeneidade da mesma nos horizontes situados ao longo deste perfil, 

ficando na página 10R, com valor 3 e croma variando entre 2 no HA e 6 no H B2. A nomenclatura é 

feita pela leitura do nome existente na escala de cores, no caso, Yellowish red. Na amostra úmida, a 

cor também ficou na página 10R da carta Munsell, com valor 2 no H A e 3 no H B2 e croma com valor 3 

no H A e 6 no HB2.  

A notação 10R foi verificada selecionando-se a página do matiz, o qual determina o 

quanto o solo é vermelho ou amarelo. Neste perfil, verificou-se matiz para solo considerado todo 

vermelho, com 75% Vermelho e 25% Amarelo, característica de solos que apresentam altos teores de 

óxidos e hidróxidos de ferro (Fe2O3) como Hematita e Magnetita, sendo confirmada a presença deste 

último pelo teste do imã. 

Na amostra úmida, a notação de valor 2 verificada no Horizonte A (H A) se deve ao 

acúmulo de matéria orgânica nos horizontes superficiais, caracterizada por uma cor mais escura e uma 

diminuição no valor encontrado para cor neste horizonte. O valor determina o quanto o solo é preto ou 

branco na formação da cor, sendo que, quanto menor o valor, mais escuro é o solo.  
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O croma diz respeito ao quanto o matiz e o valor estão influenciando a formação da cor. 

Os cromas altos ocorrem quando o matiz está influenciando mais a formação da cor, e os cromas 

baixos são verificados quando o valor está influenciando mais a sua formação. Neste perfil, as 

amostras secas e úmidas avaliadas nos horizontes subsuperficiais apresentaram cromas altos, ficando 

entre 4 e 6, portanto, a formação de sua cor é mais influenciada pelo matiz. 

Figura 7. Perfil 1 (presença de horizonte B nítico). Fonte: Camargo, 2012. 

 
 

Com referência às amostras de solos secos, foi verificada uma consistência muito dura no 

H A, ligeiramente dura nos horizontes H AB e H B2 e dura no H B1. Na avaliação da consistência das 

amostras de solos úmidos, verificou-se uma consistência firme no H A e friável nos horizontes 
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subjacentes. Na avaliação de solos molhados, todas as amostras foram classificadas como muito 

plásticas, formando-se um fio, sendo necessária muita pressão para deformá-lo.  

Após a compressão, o material aderiu-se em ambos os dedos e, quando afastados, 

tendeu-se a alongar-se um pouco e romper-se, classificando-se como pegajosa na consistência de 

todas as amostras quando molhadas.  

Em relação à textura, percebeu-se a sensação de alta pegajosidade nas amostras úmidas 

de todos os horizontes avaliados. Isto se deve à grande quantidade de argila presente neste perfil, 

representada pela classe muito argilosa, adotada para solos com mais de 60% de argila.  

Durante a avaliação da estrutura dos horizontes subsuperficiais (H AB, H B1 e B B2), 

foram verificados os tipos de estrutura em blocos subangulares, em que as unidades estruturais 

apresentam mistura de faces arredondadas e planas com muitos vértices arredondados.  Já no 

Horizonte A (H A), a estrutura do solo foi classificada como maciça, o qual quando seco foi muito 

resistente à penetração do canivete, verificando-se uma consistência muito dura.  

Desta forma, o H A apresenta densidade do solo mais elevada que aquela dos horizontes 

subsuperficiais e uma organização estrutural não muito bem definida, com aparência maciça 

(EMBRAPA, 1999). O adensamento verificado por solos desta natureza está relacionado com o manejo 

intensivo do solo, à compactação do solo pelo pisoteamento do gado e à grande propensão à erosão. 

Tabela 2. Características macromorfológicas do Perfil 1 – Nitossolo Vermelho. Organização: autores 
(2012). 

PERFIL 1 HA H AB H B1 H B2 

Cor 
Seco 10R 3/2 10R 3/4 10R 3/6 10R 3/6 

Úmido 10R 2/3 10R 3/4 10R 3/6 10R 3/6 

Consis -

tência 

Seco Muito dura Ligeiramente 
dura 

Dura Ligeiramente 
dura 

Úmido Firme Friável Friável Friável 

Molhado Muito 

plástica 

Muito plástica Muito plástica Muito plástica 

Textura  Muito 
argiloso 

Muito argiloso Muito argiloso Muito  
argiloso 

Pegajo-

sidade 

 Pegajosa Pegajosa Pegajosa Pegajosa 

Estru-tura  Maciça Blocos 
subangulares 

Blocos 
subangulares 

Blocos 
subangulares 

 



15 
 

Foi observada a presença de raízes em abundância no horizonte A, caracterizado pela 

presença de matéria orgânica, macro e microfauna, apresentando maior porosidade em superfície. O 

horizonte AB, é caracterizado como intermediário, porque possui características do horizonte A, como a 

presença de algumas raízes, conforme apresentado na Figura 8.  

Figura 8. Presença de raízes no H A e H AB. Fonte: Justus (2012). 

 
 

De acordo com o Manual Técnico de Pedologia (2007), o Horizonte B1, também chamado 

de Horizonte B nítico, por apresentar forte desenvolvimento estrutural do tipo bloco subangular e com a 

superfície dos agregados apresentando um aspecto de cerosidade, permitiu classificar este solo como 

Nitossolo e por suas características de coloração, convencionou-se classificá-lo como Nitossolo 

Vermelho.    

4.2 PERFIL 2 - NEOSSOLO REGOLÍTICO 

As principais características que influenciaram a descrição macromorfológica deste perfil 

(figura 9) foram: a presença de minerais primários no horizonte C (regolito), grande influência do 

material de origem e espessura do horizonte A com espessura menor que 50 cm (tabela 3). 

De acordo com o Manual Técnico de Pedologia do IBGE, as cores desta classe de solo 

devem variar entre 10 YR a 7,5 YR, apresentando cromas baixos, normalmente iguais ou inferiores a 4, 

podendo atingir 6 quando a matiz for 10 YR. Entretanto, na análise feita em laboratório, verificou-se a 

cor 2,5YR na amostra coletada do Horizonte A. Isto resulta da grande influência dos minerais que dão a 

coloração vermelha ao solo, tal como a hematita; porém, este horizonte apresenta alguma influência da 
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cor amarela, que pode ser devido à presença de materiais primários do horizonte C, o qual se encontra 

abaixo do horizonte A.  

Tabela 3. Diferenciação dos Horizontes quanto à profundidade e espessura - Perfil 2. Org.: autores 
(2012). 

HORIZONTE PROFUNDIDADE ESPESSURA 

A 0-20cm 20 cm 

C 20-60+cm 40+cm 

 

Em campo e no laboratório, não foi feita a descrição macromorfológica do horizonte C, 

pois o mesmo possui as mesmas características do material de origem e os processos pedogenéticos 

ainda estão atuando sobre este material.  

 
Figura 9. Perfil 2 (presença do horizonte A sobre o regolito). Fonte: Camargo (2012). 
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De maneira geral, as cores identificadas na amostra do horizonte A e as outras 

características macromorfológicas como estrutura, textura e consistência, demonstraram semelhanças 

com as amostras do perfil 1 (tabela 4). O que difere os dois perfis é a ausência do horizonte B 

diagnóstico, ou B nítico, o qual não foi encontrado no perfil 2.  

Tabela 3. Características macromorfológicas do Perfil 2 – Neossolo Regolítico. Org.: autores (2012). 

PERFIL 2 HA 

Cor 
Seco 2,5 YR 3/4 

Úmido 10R 3/3 

Consistência 

Seco Dura 

Úmido Firme 

Molhado Muito plástica 

Textura  Muito argilosa 

Pegajosidade  Muito pegajosa 

Estrutura  Maciça 

 

Neste contexto, considerou-se que a ausência deste horizonte (B nítico) pode ser devido 

aos processos de erosão laminar que ocorrem no local, visto que este tipo de erosão remove 

uniformemente a camada superficial do solo, dificultando que os processos pedogenéticos atuem na 

formação do mesmo.  

Cunha (apud VITTE; MELLO, 2007) aponta que o processo de erosão do solo é 

considerado normal, mesmo que o sistema esteja em equilíbrio. Porém, torna-se acelerada quando a 

erosão é mais rápida que a formação do solo. Segundo os autores, este processo ocorre 

principalmente por intervenção antrópica, que, no caso da área de estudo, está relacionada com a sua 

utilização para implantação da pastagem.  

Além do pisoteamento pelo gado, outros fatores como a direção da vertente e o 

escoamento superficial também contribuem para acelerar o processo erosivo, bem como a quantidade 

e a intensidade de chuvas no local.   

Deste modo, considerou-se que as diferenças entre os dois perfis estão relacionados aos 

fatores de formação do solo. A direção da vertente, o escoamento superficial, a degradação ambiental 

pela pastagem e quantidade de chuvas são fatores a serem analisados na pedogênese do solo, 

mesmo que possuam mesmo material de origem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A descrição das características macromorfológicas de um perfil de solo no campo e no 

laboratório são imprescindíveis na estruturação de um sistema de classificação de solo, tanto pela 

necessidade de se conhecer o solo como também para se estabelecer atributos taxonômicos 

indispensáveis ao agrupamento das classes de solo. 

Com referência à descrição macromorfológica do solo do Perfil 1, a presença do Horizonte 

B nítico e sua coloração, possibilitou classificar este tipo de solo como Nitossolo Vermelho.  

Foram verificados no local os mesmos fatores de formação do solo, como: clima, relevo, 

vegetação, fatores biológicos. Entretanto, em escala muito pequena, foi possível verificar a ocorrência 

dos dois tipos de solo, devido principalmente à erosão provocada pela água pluvial.  

Com o pisoteamento do solo pelo gado, este fica mais exposto à erosão e com o passar 

do tempo, as partículas são transportadas da parte mais alta da vertente, para a mais baixa, diminuindo 

a espessura do horizonte superficial. Por este motivo temos o horizonte C do segundo perfil mais 

próximo da superfície do solo. 
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