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RESUMO 

O crescimento industrial e populacional tem influenciado os teores de metais 

traços nos solos e impactado a qualidade deste recurso. A determinação dos teores 

naturais é o primeiro passo para definição dos valores orientadores de qualidade do 

solo, os quais são primordiais para a elaboração de uma legislação direcionada ao 

monitoramento de metais baseados em uma realidade regional. Neste contexto, as 

agências de proteção ambiental vêm se esforçando para o estabelecimento de índices 

que possam identificar áreas suspeitas de contaminação. Valores de Referência de 

Qualidade para Solos (VRQs) refletem a concentração natural de uma determinada 

substância no solo, sem interferência antrópica. O objetivo desse trabalho foi determinar 

os teores naturais dos metais Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn em 

Latossolo, Argissolos e Espodossolo, formados a partir de diferentes materiais 

geológicos, de ocorrência na área da APA do Patigi, Sul da Bahia e, a partir destes, 

auxiliar no estabelecimento de VRQs para o Estado. Para tal, em áreas de mata nativa, 

com mínima influência antrópica, os solos estudados foram descritos morfologicamente 

e foram coletadas amostras por horizonte, para caracterização química e física e 

posterior classificação dos solos. Para análise dos metais traços foram coletadas 

amostras, tanto nos perfis de cada solo, quanto em três profundidades, em 5 pontos 

escolhidos aleatoriamente em áreas com predomínio dos solos estudados. Os solos 

estudados foram classificados como: Argissolo Amarelo distrófico típico, Latossolo 

Vermelho-Amarelo Ácrico típico, Argissolo Vermelho distrófico típico e 

Espodossolo Humilúvico Órtico arênico. Os VRQ obtidos para os 14 metais traços 

foram semelhantes ou inferiores aos obtidos para outras regiões do Brasil. Foi 

observado que não houve diferença significativa na média dos metais nas três 

profundidades coletadas. Entretanto, houve diferença nas médias quanto ao tipo de solo 

analisado, sugerindo que para a obtenção de VRQ’s seja feito uma estratificação em 

níveis categóricos mais baixos de classificação dos solos, levando em consideração a 

litologia regional. 

 

Palavras-chaves: Background, Mata Atlântica, APA do Pratigi 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The industrial and population growth has influenced the increase of metal 

content. The determination of background is the first step for the definition of soils 

quality reference value. which are for the drafing of legislation for metals 

monitoring based on a regional reality. In this context, the environmental 

protection agencies are working on establishing indexes which may indentify 

areas suspected of contamination. Quality Reference Value (QRV's) reflecty the 

background of  a particular substance in the soils. The objective of this study was 

to determine the natural concentrations of Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Fe, Hg, Mn, 

Mo, Ni, Pb, V, Zn in Argisoils, Latosols and Spodosols formed from different 

geological materials in APA of Pratigi, South of Bahia, and from theses values, 

helo in the establishment of qRV's in the states. For this, in native forest areas, 

whith least anthropic influence, the soils were morphologically described and 

samples were collected for horizons, for chemical and physical characteruzations 

and subsequent classification of soils. For metals trace analyze, samples were 

collected,  bothe in the profiles of each soil, and  in three deoths, in 5 points 

chosen randomly in areas whith predominanceof studied soils. The studied soils 

were classified as: Yellow dystrophic typical Argisoil, Typical Acrylic Red-Yellow 

Latosol, Argisol Typical Dystrophic Red and Humilvic Spodossolo Arsenic Orthic. 

The QVR's obtained for the 14 metals trace were similar or inferior to obtained 

for other regions of Brazil. In this study, were observed that there aren't significant 

difference in means of the three depths collected. However, there are significant 

difference in means as to the type of soil analyzed, this suggest which for the 

QRV's a stratification is made at the lowest categorical levels  of soils 

classification, taking into account the regional lithology. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

Os metais traços encontrados nos solos são provenientes principalmente 

de fontes naturais, mas podem ter sua concentração alterada por atividades 

antrópicas, como por exemplo, a urbanização, industrialização e agricultura. A 

concentração natural desses elementos nos solos depende do material que o 

originou e dos fatores de formação do solo. Assim, os teores de metais traços 

variam regionalmente (FADIGAS et al., 2006; BURAK et al., 2010; ALLOWAY, 

2013).  

A contaminação do solo por metais traços é preocupante, pois, ao 

contrário da maioria dos contaminantes orgânicos, os metais não podem ser 

degradados pelos seres vivos, ou seja, acumulam em tecidos vivos e se tornam 

uma ameaça para saúde humana e para o ambiente ecológico (BISSANI, 2003). 

O conceito de contaminação de áreas está fortemente ligado a valores de 

referência (background) do ambiente natural. Uma das formas de diagnosticar  

áreas antrópicas potencialmente contaminadas e monitorar áreas agrícolas, é 

comparar com um solo no mesmo contexto geológico e pedológico, sob 

condições predominamente naturais ou onde a interferência humana seja 

mínima (BURAK et al., 2010).  

O estabelecimento de Valores de Referência de Qualidade (VRQ’s) do 

solo ou background é útil na avaliação de impactos ambientais, tornando-se um 

instrumento importante nas funções de controle, fiscalização e monitoramento 

(CETESB, 2001; CONAMA, 2009).  

Considerando a extensão territorial brasileira, a variedade de classes de 

solos e de suas propriedades físicas e químicas, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), pela resolução Nº 420 de 28 de dezembro de 2009, 

estabeleceu diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas 

por substâncias químicas em decorrência de atividades antrópicas. Devido à 

extensão territorial do Brasil e sua diversidade geológica e pedológica, foi 

definido a implantação de VRQ’s por Estado.  
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Para elementos de interesse ambiental, os VRQ’s podem ser 

estabelecidos em função das suas concentrações naturais, levando-se em 

consideração a variação do conhecimento dos teores naturais de metais traços 

em diferentes solos e a variação de propriedades do solo que influenciam as 

condições dos ambientes locais, resultando em maior ou menor adsorção de 

metais (CETESB, 2001).  

A diferença nos teores de metais em razão das diferentes classes de 

solos, evidencia a importância do conhecimento dos teores naturais de metais 

traços para diferentes contextos pedológicos e geológicos, para evitar que níveis 

irrealistas de remediação sejam impostos em áreas contaminadas. 

Apesar de o CONAMA ter estendido o prazo de dezembro de 2013 para 

dezembro de 2016 (Resolução n° 460, de 30 de Dezembro de 2013) para que 

os Estados da federação apresentassem os seus VRQ’s para solos, a Bahia 

ainda não estabeleceu seus valores, sendo utilizado neste caso os valores 

determinados para outros estados brasileiros. Justifica-se, portanto, o 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental metais traços para os solos 

que contemplem as características da região, servindo para validar estimativas 

de risco de contaminação, contribuindo para o monitoramento e gestão 

ambiental da qualidade destes solos. 

2.0 OBJETIVOS: 

2.1 Objetivo geral 

Definir Valores de referência de qualidade de metais em classes de solos 

predominantes da região baixo sul da Bahia, em área de proteção ambiental 

(APA do Pratigi). 

2.2 Objetivos específicos 

• Identificar e classificar os solos predominantes na região da APA Pratigi, 

Baixo Sul da Bahia.  

• Quantificar a concentração de Al, As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, 

Pb, V, Zn nos solos predominantes da APA do Pratigi, Baixo Sul da Bahia.  
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3.0 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Características Geológicas e mineralógicas do ambiente inserido 

na APA do Pratigi. 

A região de abrangência da APA do Pratigi, Baixo Sul do Estado da Bahia 

é constituída por rochas que compreende desde a idade mais antiga (Arqueano) 

até as mais recentes (Holoceno) tornando-se, portanto um local de complexa 

história geológica (Quadro 1). 
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Quadro 1- Cronologia da Geologia encontrada na APA do Pratigi,  
Baixo Sul da Bahia 

Era Período Época 
Unidade 

Geológica Litologia 

  Holoceno 

Depósitos 
litorâneos 
recentes 

Areia com concha marinha, argila 
e silte ricos em matéria orgânica 

Cenozoica Quaternário Holoceno 

Depósitos 
fluvio-

lagunares 
Areia e silte argilosos ricos em 

matéria orgânica 

  Pleistoceno 

Depósitos 
Litorâneos 

antigos 
Areia bem selecionada com 

tubos fósseis 

Mesozoica Jurássico 
Jurássico 
Superior 

Grupo Brotas 
indiviso 

Arenito fino a conglomerativo, 
conglomerado, folhelho e 

calciculítico 

 Cretácio  
Grupo 

Camamu 

Arenito e folhelho síltico 
rítmicos, calcário dolomítico e 

níveis de halita, anidrita, barita e 
carbonato; calcário, dolomito. 

Paleoproterozóico Sideriano  

Ibirapitanga-
Ubaitaba 

Monzonito, quartzomonzonito, 
sienito, monzodiorito e 
gabronorito granulítico 

  

Complexo 
Ibicaraí- 
Fáceis 1 

Enderbito e trondhjemito 
granulítico 

Arqueano Mesoarqueano 

Complexo 
Ibicaraí- 
Fáceis 2 

Enderbito e trondhjemito 
granulítico com biotita e 

hornblenda 

  

Complexo 
Ibicaraí- 
Fáceis 3 

Enderbito e trondhjemito 
granulítico com biotita e 

hornblenda 

Fonte: CPRM, 2003 

A maior parte do território da APA do Pratigi está encaixada no 

embasamento cristalino do pré-cambriano (figura 1). As unidades geológicas na 

área são representadas pelo Complexo Ibicaraí, formado por rochas ígneas e 

metamórficas datadas do Arqueano. Mais ao centro, formado pelo Corpo 

Ibirapitanga Ubaitaba, do Proterozóico. Na porção leste predominam o Grupo 

Brotas, datado do Jurássico Superior e depósitos litorâneos e fluviolagunares do 

Quaternário (CPRM, 2003). 
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 Figura 1- Mapa geológico simplificado da APA do Pratigi, Baixo Sul 
da Bahia. 

 

O Orégano Itabuna–Salvador–Curaçá foi formado durante o 

Paleoproterozóico, quando o Bloco do mesmo nome foi imprensado por outros 

Blocos de idade Arqueana (Blocos Gavião, Jequié e Serrinha) levando à 

formação de importante cadeia de montanhas. Atualmente este Orógeno está 

completamente arrasado na parte central, exibindo rochas metamórficas de alto 

grau das suas raízes. Estas rochas constituem uma das mais importantes 

províncias de granulitos aflorantes no mundo (BARBOSA, 1986). 

O Orégano Itabuna–Salvador–Curaçá se estende entre as cidades de 

Itabuna e Curaçá, passando por Salvador. É composto por tonalitos resultantes 

da fusão de crosta oceânica e rochas charnockitas. São comuns, faixas de 

rochas metamórficas (quartzitos com granada, grafititos e formações 

manganesíferas) com metamorfismo que atingiu a fácies granulito (BARBOSA & 

SABATÉ, 2002). 

 Segundo Moraes Filho et al., (2007), o Orégano Itabuna–Salvador–

Curaçá pode ser dividido em três complexos: Almandina, Ibicaraí e Ibicuí-Ipiaú.  

O complexo de Ibicaraí, por sua vez, na APA do Pratigi, pode ser dividido em 
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três subunidades ou fácies: A3ie1, A34ie2, A34iE3, sendo a primeira a mais 

distribuída na área (CPRM, 2003; BARBOSA & SABATÉ, 2003), e foi o traço 

estrutural mais marcante na APA do Pratigi.  

O complexo de Ibicaraí engloba rochas cálcio-alcalinas metamorfisadas 

na fácies granulito. Na região, esse complexo é representado por enderbitos 

indiferenciados, constituídos por rochas ortoderivadas de origem plutônica, 

deformadas e granulitizadas com composições charnockítica, enderbítica, 

trondhjemítica. Os tipos litológicos mostram geralmente cores variando do cinza-

claro ao cinza-escuro, esverdeada a azulada, por vezes com bandas de cor preta 

(MORAES FILHO et al., 2007).  

As rochas plutônicas enderbíticas charnockíticas são formadas 

basicamente de mesopertita e/ou feldspato alcalino pertítico, plagioclásio e 

quartzo, ocorrendo subordinadamente hiperstênio, augita, hornblenda marrom, 

biotita, ilmenita, magnetita, zircão e apatita (FORNARI & BARBOSA, 1994; 

WINGE, et. al., 2001 - 2018). 

O Grupo Brotas está subdividido em duas formações: Aliança e Sergi que 

afloram descontinuamente ao longo da borda leste da APA do Pratigi e em 

algumas áreas a Formação Sergi encontra-se individualizada. A Formação Sergi 

possui extensa distribuição areal e é constituída de arenitos finos a 

conglomeráticos, de coloração pardo-amarelada, cinza-esverdeado e 

avermelhada, regularmente a mal selecionados, argilosos, pouco feldspáticos, 

raramente micáceos e caulínicos.  A Formação Aliança, unidade basal deste 

grupo, é caracterizada pela presença de folhelhos e argilitos variegados com 

arenitos e calcários intercalados (VIANA et al.,1971; GONÇALVES, 2008; 

NEUMANN, 2017). 

As formações superficiais Cenozóicas na APA do Pratigi compreendem 

sedimentos do Quaternário, essencialmente arenosos, típicos de ambientes 

marinho praial e eólico, além de sedimentos siltosos e argilosos contendo 

diferentes teores de matéria orgânica. Os depósitos litorâneos existentes no 

leste da APA do Pratigi são constituídos de detritos carregados pelo mar e pelos 

rios.  
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Os depósitos litorâneos antigos são formados por apresentarem 

sedimentos arenosos bem selecionados e os depósitos litorâneos recentes 

correspondem a sedimentos recentes trazidos pelos rios que drenam a região, 

formando uma extensa área periodicamente alagada: os brejos e mangues. Os 

sedimentos na área de mangue representam áreas rebaixadas na forma de 

extensos depósitos encharcados, permanentemente alagados, próximos à costa 

e sujeitos em grande parte do tempo às influências da maré, com canais naturais 

de escoamento (CPRM, 2003). 

Os metais traços são constituintes dos minerais primários das rochas 

ígneas, metamórficas e sedimentares, assim os teores naturais desses 

elementos no solo estão relacionados com a sua matriz mineralógica e a partir 

do intemperismo são liberados para solução do solo. Uma vez na solução do 

solo são passíveis de redistribuição no ambiente por efeitos diretos de remoção 

pelas plantas, lixiviação, escoamento superficial e erosão (HUISMAN et al., 

1997; BACON & HUDSON, 2001). 

Os minerais mais abundantes das rochas encontradas na APA do Pratigi 

são classificados em tectosilicatos, inossilicatos e filossilicatos (Quadro 2), 

fazendo parte da classe de silicatos, como esperado, uma vez que essa classe 

corresponde a 95% do volume da crosta terrestre (WINGE, et. al. 2001 - 2018).



 
 

19 
 

Quadro 2-Principais rochas e seus minérios encontrados na APA do Pratigi, Baixo Sul da Bahia.  

 (Continua...) 

Rocha 
Classificação da 

rocha Minerais Primários Fórmula Classificação dos minerais 

Charnokito Ígnea Sílica (quartzo) SiO2 Tectossilicatos 

  Feldspato (microclínio) KAlSi3O8 Tectossilicatos 

  Plagioclásio (oligoclásio) (Ca,Na)Al (Al,Si)Si2O8 Tectossilicatos 

  Piroxênio (hiperstênio) (Mg,Fe)2Si2O6 Inossilicatados 

  Piroxênio (augita) (Ca, Mg, Al )2(Si,Al)2O6 Inossilicatados 

  Anfibólios (hornblenda) Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe,Ti)AlSi8AlO22(OH,O)2 Inossilicatados 

  Mica (biotita) K2(Mg, Fe2+)6-4(Fe3+,Al, Ti)0-2Si6-5Al2-3O20(OH,F)4 Filossilicatos 

  Magnetita Fe3O4 Óxidos 

Monzonito Ígnea Plagioclásio (andesina) (Na0,7-0,5,Ca0,3-0,5)Al(Al0,3-0,5,Si0,7-0,5)Si2O8 Tectossilicatos 

  Feldspato (microclínio) KAlSi3O8 Tectossilicatos 

  Mica (biotita) K2(Mg, Fe2+)6-4(Fe3+,Al, Ti)0-2Si6-5Al2-3O20(OH,F)4 Filossilicatos 

  Anfibólios (hornblenda) Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe,Ti)AlSi8AlO22(OH,O)2 Inossilicatados 

  Piroxênio (augita) (Ca, Mg, Al )2(Si,Al)2O6 Inossilicatados 

  Sílica (quartzo) 1 2 (SiO2) Tectossilicatos 

  Piroxênio (hiperstênio) 1 2 (Mg,Fe)2Si2O6 Inossilicatados 

Quartzomonzonito Ígnea Sílica (quartzo) (SiO2) Tectossilicatos 

  Plagioclásio (oligoclásio) (Ca,Na)Al (Al,Si)Si2O8 Tectossilicatos 

  Plagioclásio (andesina) (Na0,7-0,5,Ca0,3-0,5)Al(Al0,3-0,5,Si0,7-0,5)Si2O8 Tectossilicatos 

  Feldspato (microclínio) KAlSi3O8 Tectossilicatos 
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Quadro 2-  Principais Rochas e seus minerais encontrados na APA do Pratigi, Sul da Bahia. 

(Conclusão) 

Rocha 
Classificação da 

rocha Minerais Primários Fórmula Classificação dos minerais 

Quartzomonzonito Ígnea Feldspato (microclínio) KAlSi3O8 Tectossilicatos 

  Mica (biotita) K2(Mg, Fe2+)6-4(Fe3+,Al, Ti)0-2Si6-5Al2-3O20(OH,F)4 Filossilicatos 

  Anfibólios (hornblenda) Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe,Ti)AlSi8AlO22(OH,O)2 Inossilicatados 

  Piroxênio (augita) (Ca, Mg, Al )2(Si,Al)2O6 Inossilicatados 

  Piroxênio (hiperstênio) 1 (Mg,Fe)2Si2O6 Inossilicatados 

Sienito Ígnea Feldspato (microclínio) KAlSi3O8 Tectossilicatos 

  Plagioclásio (albita) (NaCa0-0,1)Al(Al0-0,1,Si1-0,9)Si2O8 Tectossilicatos 

  Plagioclásio (oligoclásio) 1 (Ca,Na)Al (Al,Si)Si2O8 Tectossilicatos 

  Piroxênio (augita) 1 (Ca, Mg, Al )2(Si,Al)2O6 Inossilicatados 

  Anfibólios (hornblenda) 1 Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe,Ti)AlSi8AlO22(OH,O)2 Inossilicatados 

  Mica (biotita) 1 K2(Mg, Fe2+)6-4(Fe3+,Al, Ti)0-2Si6-5Al2-3O20(OH,F)4 Filossilicatos 

Arenito Sedimentar Sílica (quartzo) SiO2 Tectossilicatos 

  Feldspato (microclínio) KAlSi3O8 Tectossilicatos 

Folhelho Sedimentar Argilas 

A composição dos folhelhos pode variar de acordo 

com a rocha a que estes estão associados. 
Filossilicatos 

1 Em pequenas quantidades; 2 Pode ou não estar presente  

Fonte: Winge,M. et. al. 2001 - 2018. 
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3.2 Solos predominantes na APA do Pratigi 

Dentre os solos encontrados na Bahia, na APA do Pratigi é possível 

encontrar manchas de Latossolos Vermelho-Amarelo e Amarelo, Argissolo 

Amarelo, Argissolo Vermelho, Espodossolo Humiluvicos e Neossolos 

Quartizarênicos (Figura 2). De maneira geral, nesta região os solos formados 

guardam uma estreita relação com os materiais geológicos que lhes deram 

origem. As classes de Argissolos se desenvolveram nas manchas do Grupo 

Brotas da região e, por conta das variações litológicas encontradas, ao norte 

pode-se constatar a presença de Argissolo Amarelo e na mancha ao sul a 

presença de Argissolo Vermelho. As rochas do embasamento cristalino do 

complexo de Ibicaraí, sob os processos pedogenéticos, originaram solos do tipo 

Latossolo Vermelho-Amarelo e Latossolo Amarelo. Os Espodossolos 

Humiluvicos se desenvolveram a partir dos depósitos litorâneos antigos, 

conforme mapeamento realizado por (BRASIL, 1981). 

 

 

Figura 2- Mapa de solos da APA do Pratigi, Baixo Sul da Bahia  
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Os Latossolos, na Bahia, compõem o grupo de solos de maior expressão 

ocorrendo em praticamente todas as regiões sob diferentes condições 

climáticas, relevo e material de origem (EMBRAPA, 2012). 

Os Latossolos são solos profundos, em avançado estágio de 

intemperização, muito evoluídos e de coloração relativamente homogênea com 

matizes avermelhadas e/ou amareladas, ora com cores pálidas. São ricos em 

óxidos secundários de ferro e alumínio, pobre em matéria orgânica e em bases 

e silicatos primários, podendo conter quantidades consideráveis de quartzo 

(ALEVA, 1992; EMBRAPA, 2012). Os principais minerais da fração argila 

encontrados nos Latossolos são a caulinita, gibbsita, goethita e hematita que 

geralmente possuem teores mais ou menos uniformes ao longo do perfil, 

apresentando elevada estabilidade de agregados e baixo conteúdo de silte em 

relação à argila (FERREIRA et al., 1994). 

Essa ordem de solos geralmente apresenta características químicas de 

fertilidade pouco favorável à agricultura, sendo necessário uso intensivo de 

adubos, que podem influenciar no aumento dos teores de metais no solo 

(FREITAS et al., 2009).  

Nos primeiros trabalhos de levantamento de solos no Brasil feitos na 

região da APA do Pratigi, a inclinação geral era reconhecer solos latossólicos de 

coloração amarelada como Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA), independente 

dos teores de Fe2O3. No início da década de sessenta, solo com a coloração 

amarelada com teores de ferro parecidos com os encontrados nos Latossolos 

Roxos foi identificado no Município Una, no sul da Bahia (KER, 1997).  

Com essa descoberta, no segundo esboço de Classificação de Solos 

Brasileiros foi proposto a variação UNA, para Latossolos com alto teor de Fe2O3 

(>18%), porém com cores mais amareladas que 2,5 YR, englobando os solos do 

município Una. Essa proposta foi compilada em 1977 com a publicação do 

Levantamento de Reconhecimento de Solos da Margem Direita do Rio São 

Francisco - Estado da Bahia. Assim, definiu-se Latossolo Variação UNA como 

solos minerais não hidromórficos, com horizonte B latossólico com coloração 
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mais amarelada que o matiz 3,5YR, com médios a altos teores de Fe2O3 (> 11%) 

(EMBRAPA, 1999).  

Entretanto, é importante salientar que os “Latossolos Variação Una” 

atualmente constituem uma classe já com critérios de classificação 

estabelecidos o que significa dizer que o termo “variação” como empregado não 

é correto já que não é variação do conceito de Latossolo e sim de Latossolo 

Vermelho-Amarelo ou Amarelo (KER, 1997; EMBRAPA, 1999; REATTO et al., 

2000).  

Os LVA desenvolveram-se na APA do Pratigi, com mais expressividade, 

a partir de do Complexo Ibicaraí, sob as rochas do embasamento Cristalino. 

Apresentam teores medianos de Fe2O3 entre 7% e 11%, quando de textura 

argilosa ou muito argilosa e não concrecionárias, transparecendo o predomínio 

de goethita em relação à hematita e podem ser encontrados em relevos que 

variam do plano (chapadões) ao montanhoso (45% < declividade < 75%) 

(EMBRAPA, 1988; KER, 1997).  

Santana et al., (2002) analisando solos da região Sudeste da Bahia 

classificaram como Latossolo Vermelho-Amarelo Distroférrico típico, no 

município de Gandú, próximo aos limites da APA do Pratigi, desenvolvidos a 

partir do complexo Ibicaraí. Esses solos apresentaram um matiz de 5 YR, 

saturação de base de 37 %, nos primeiros 100 cm do horizonte B (incluindo o 

BA) (ANEXO A) e BRASIL (1973) classificaram como Latossolo variação Una 

Distrófico, solo descrito na mesma região, atualmente classificado como 

Latossolo Vermelho-amarelo Distrófico A moderado com textura argilosa a muito 

argilosa, desenvolvido sob o complexo de Ibicaraí, num relevo local 

caracterizado como suave ondulado e ondulado, com declividade variando de 5 

a 20%. Esses solos apresentaram matiz de 7,5 YR saturação de base de 41% 

nos primeiros 100 cm do horizonte B (ANEXO B). 

Os Argissolos são solos minerais com diferenciação evidente entre os 

horizontes, principalmente pelo aumento súbito nos teores de argila em 

profundidade. Devido ao acúmulo de argila, estes apresentam cores mais fortes 

(amarelada, brumada ou avermelhadas), maior pegajosidade, plasticidade e 
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coesão comparado ao horizonte superficial. A profundidade destes solos é 

variável, mas, em geral, mediamente profundos a profundos (OLIVEIRA, 2010).  

Os Argissolo são, juntamente com os Latossolos, os solos mais 

expressivos da Bahia, podendo ser encontrados em praticamente todas as 

regiões, ocupando a segunda ordem de maior ocorrência. Na Bahia é possível 

encontrar Argissolos Vermelhos, Vermelho-Amarelos, Amarelo e Acinzentado 

(EMBRAPA, 2006; OLIVEIRA, 2010). 

Os Argissolos são constituídos por caulinita, com teores intermediários a 

baixos de óxidos de ferro e pequenas quantidades de illita e vermiculita 

(EMBRAPA, 2006). Estes solos são formandos a partir de diferentes tipos de 

materiais de origem. Os de ocorrência litorâneas em relevo plano a suave-

ondulado, como por exemplo os Argissolos encontrados na APA do Pratigi, 

derivam de sedimentos da Formação Grupo Brotas, datados Jurássico Superior; 

já os das zonas de relevo forte ondulado a montanhoso derivam de saprolito de 

gnaisses, migmatitos e granitos. Os Argissolos Vermelhos, especialmente os de 

textura argilosa são originários de rochas básicas ou ricas em minerais 

ferromagnesianos e, por isso, apresentam teores em micronutrientes superiores 

aos Argissolos de outros níveis categóricos (BRASIL, 1973).  

BRASIL (1981) classificaram como Podzólico Vermelho-Amarelo Álico, 

solo descrito dentro dos limites da APA do Pratigi, no município de Nilo Peçanha, 

com textura média/argilosa e argilosa, atualmente classificado como Argissolo 

Vermelho-Amarelo álico solos desenvolvidos sob a geologia do Grupo Brotas, 

com relevo ondulado a suave ondulado. Esses solos apresentaram coloração 

vermelha com matiz de 2,5 YR nos primeiros 30 cm de B e 10 R nos 95 cm de 

B, saturação de base de 32% e concentração de Fe2O3 de 37,6 g/cm3 nos 

primeiros 100 cm do horizonte B (ANEXO C). 

Os Espodossolos são solos ácidos e pobres em bases trocáveis, sendo, 

na maioria das vezes, caracterizados como solos álicos ou distróficos. Os 

horizontes dos Espodossolos seguem, em geral, a sequência A-E-Bh, Bs ou Bhs-

C, sendo os horizontes Bh, Bs e Bhs, B espódico, o horizonte diagnóstico desses 

solos.  
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Do ponto de vista físico, os espodossolos apresentam em geral textura 

arenosa, com baixa capacidade de retenção de água e problemas de drenagem 

nas posições abaciadas, onde ocorrem horizontes endurecidos, por cimentação 

por ferro e,ou sílica (SILVA et al., 2012; CARVALHO et al., 2013a). 

O horizonte espódico cimentado bloqueia a percolação da água, formando 

lençol freático suspenso no período chuvoso, podendo também influenciar no 

crescimento das raízes quando muito superficiais. (SILVA et al., 2012; 

CARVALHO et al., 2013a). 

A textura arenosa ao longo do perfil é resultado do material de origem 

(quartzitos, arenitos ou sedimentos quartzosos) que normalmente é muito pobre 

em argila (OLIVEIRA et al., 1992). Assim, a capacidade de retenção de cátions 

está ligada ao teor de matéria orgânica, porque a argila desses solos em geral 

não ultrapassa 10% e é constituída de minerais de baixa atividade. 

As áreas rebaixadas, abaciadas, circulares e abertas, comumente 

denominadas de lagoas, caracterizam-se por fortes processos de hidromorfismo 

ocasionados pela saturação por água da chuva em alguns meses do ano e pela 

elevação do lençol freático no restante do tempo. O acúmulo da água durante os 

períodos de chuva, transformando as depressões em pequenas lagoas 

sazonais, com hidromorfismo temporário proporcionam a formação de 

Espodossolos Humilúvicos e Ferrihumilúvicos (FERREIRA, 2015). 

No SiBCS, a ordem dos Espodossolos é dividida em Espodossolos 

Humilúvicos, quando há o acúmulo predominante de carbono orgânico no 

horizonte espódico, sendo denominado horizonte Bh; Espodossolos 

Ferrihumilúvicos, com acúmulo de carbono orgânico, ferro e alumínio, com 

presença de horizontes Bhs e, Espodossolos Ferrilúvicos, os quais caracterizam-

se pelo acúmulo de ferro, apresentando horizontes Bs (ANDRIESSE, 1969; 

ANDERSON et al., 1982). 

BRASIL (1981) classificaram como Podzol Hidromórfico, atualmente 

classificado como Espodossolo Hidromórfico, A moderado e proeminente, com 
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textura arenosa, desenvolvidos a partir dos depósitos sedimentares antigos, solo 

descrito em Ituberá. 

3.3 Geoquímica do solo 

O termo mais apropriado para denominar metais traços no solo é muito 

discutido. Alguns autores utilizam o termo “metal pesado” que abrange uma 

variedade de elementos metálicos e até mesmo ametais presentes no ambiente. 

Segundo Amaral Sobrinho et al., (1992) e Alloway (2013) esta definição é usada 

para elementos com densidade maior que 6 g/cm3 que estejam associados à 

toxidade aos seres vivos, à poluição e à contaminação ambiental. Na química 

ambiental esses elementos são também chamados de elementos tóxicos, porém 

nem todo elemento tóxico é pesado, como é o caso dos ametais (OLIVEIRA, 

2010).  

Outro termo comum na literatura é “metais traços”. Para a química 

quantitativa, o qualitativo traço indica concentrações abaixo de 0,01% de 

qualquer elemento (SOARES, 2004). Por se tratar de um estudo para determinar 

VRQ’s em um fragmento de mata localizado em uma APA, ou seja, uma área 

provavelmente não contaminada por esses elementos, será utilizado no presente 

trabalho o termo “metais traços”.  

Dentre os metais traços conhecidos, Cr, Co, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo e Ni são 

considerados essenciais ou micronutrientes, pois são necessários, em pequenas 

quantidades para o desenvolvimento e sobrevivência de vegetais e animais, 

participando de diversas atividades metabólicas (KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2011, MUHAMMAD et al., 2011). Entretanto, altas concentrações e 

condições físico-químicas do ambiente podem interferir na especiação do 

elemento e estes podem passar de micronutrientes para elementos tóxicos, 

apresentando efeitos deletérios à biota, solo, ar e água.   

Esses micronutrientes, como todos os outros metais, têm como fonte 

primária o solo, de onde são absorvidos pelas plantas e transferidos para a 

cadeia trófica chegando aos humanos, via ingestão de alimentos (de 

CARVALHO et al., 2013b).  
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Outros metais, como por exemplo Cd, Hg, As e Pb, não apresentam 

função biológica conhecida e em níveis altos podem causar distúrbios graves ao 

organismo (RECATALÁ et al., 2010).  

Por estarem presentes naturalmente nos minerais das rochas e solos, os 

metais traços ocorrem normalmente em baixas concentrações, em formas pouco 

disponíveis, não representando riscos ao homem, animais e plantas (ZHAO et 

al., 2007; LU et al., 2012; FADIGAS et al., 2010). A sua distribuição nos solos, 

sob condições naturais, depende da rocha de origem, sendo o Fe e o Mn, os 

elementos que aparecem em maior quantidade, em condições naturais 

(FADIGAS et al., 2002; FADIGAS et al., 2006; SA PAYE, 2010). 

Há uma relação intensa entre os componentes do sistema solo com os 

metais traços, sendo assim, estes elementos podem ser encontrados sob a 

forma iônica em solução, adsorvidos à fase sólida, podendo ser trocáveis ou não, 

formando quelatos insolúveis, oclusos em óxidos de ferro e alumínio, ligados a 

microorganismos e incorporados às redes cristalinas dos minerais silicatados 

(LU et al., 2005). 

Os metais traços presentes nos solos podem ser associados a 

componentes reativos como minerais de argilas e óxidos de Fe e Al, matéria 

orgânica do solo ou ser absorvidos por plantas e outros organismos que 

absorvem esses elementos que estão dissolvidos na solução do solo (BOECHAT 

et al., 2016).  Os óxidos e hidróxidos de Al, Fe e Mn por possuírem uma alta 

superfície específica e diferentes sítios de adsorção, atribuem uma considerável 

ação na mobilidade, distribuição e atenuação dos metais traços (AXE & 

TRIVEDI, 2002). 

A afinidade dos metais traços por substâncias orgânicas é importante para 

o entendimento do comportamento desses elementos no ambiente, uma vez que 

a configuração e abundância de grupos fenólicos e carboxílicos da matéria 

orgânica faz com que ocorra uma afinidade pelos metais traços presentes no 

solo. Esse comportamento é capaz de gerar sítios de adsorção, atuando via 

ligação iônica e/ou como agente quelante na solução do solo (COSTA et al., 

2013). Segundo Stevenson (1994), a quelação poderá manter o metal em 
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solução, favorecer o transporte ou torná-lo indisponível pela precipitação e 

envelhecimento do complexo formado. 

O grau de atividade, mobilidade e biodisponibilidade desses metais, 

segundo Oliveira e Costa (2004), dependem do pH, da temperatura, potencial 

redox, capacidade de troca catiônica, competição por sítios de adsorção, ligação 

com ânions e composição e força iônica da solução do solo                                    

(PARDO et al., 1990; van PUTT et al., 1994; PIERANGELI et al., 2001; 

OLIVEIRA & COSTA, 2004). 

O pH exerce forte influência na dinâmica dos íons metálicos catiônicos 

(Cu2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+, Fe2+, Cr2+, Co2+, Pb2+ e Cd2+), tendo estes uma maior 

mobilidade em condições de pH mais ácido, principalmente em solos com 

elevado grau de intemperização, onde os grupos funcionais de superfície dos 

componentes coloidais são, na sua maioria, pH-dependentes, especialmente os 

oxi-hidróxidos de ferro e alumínio (RIEUWERTS et al., 2006). Por outro lado, 

condições de pH acima de seis favorecem a dissociação de H+ de grupos OH- 

da matéria orgânica e dos óxidos de Fe e Al, aumentando a adsorção dos metais 

e posterior precipitação (OLIVEIRA et al., 2002), reduzindo a sua 

biodisponibilidade. Exceção feita ao ânion molibdênio, que aumenta a sua 

disponibilidade com o incremento do pH (ALLOWAY, 2013). 

Vale ressaltar que o fato desses metais traços estarem presente nos 

solos, não significa que esteja numa forma prontamente disponível para as 

plantas, podendo manter-se sem serem assimilados em quantidades tóxicas, 

pois podem estar ligados a estrutura cristalina de minerais primários e 

secundários, a matéria orgânica, íons livres e complexos orgânicos e inorgânicos 

e solúveis em água na solução do solo (KIEHL, 2002; ALLOWAY, 2013).  

A concentração de metais traços disponível na solução do solo é definida 

como fração do elemento que está presente como íons livres, complexos 

solúveis ou na fração disponível para as plantas. Assim, a avaliação da 

contaminação por metais traços no solo depende, em parte, de métodos 

químicos eficazes para quantificar a fração desses elementos disponíveis para 

as plantas (MANTOVANI et al., 2004; ALLOWAY, 2013). 
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Em geral, os metais traços não se encontram sozinhos estando sempre 

associados a outros elementos químicos. Devido a diferença de cargas elétricas, 

podem ser encontrados: na solução do solo; adsorvidos eletrostaticamente aos 

sítios de trocas (adsorção não específica) de partículas orgânicas e inorgânicas 

e incorporados na superfície e na estrutura da fase inorgânica (adsorção 

específica), formando óxidos, brometos, sulfatos, sulfetos, cloretos, iodetos, 

silicatos, e demais composições dependendo de sua afinidade e competição 

com outros elementos químicos;  participando de reações de precipitação e 

dissolução; e ligados a compostos orgânicos (MACEDO et al., 2012; ALLOWAY, 

2013). 

Para os efeitos de disponibilidade dos metais traços, estas associações 

são benéficas, uma vez que esses elementos ganham estabilidade através das 

ligações químicas o que dificulta que sejam absorvidos pelas plantas ou se 

desloquem no perfil do solo (MACEDO et al., 2012). O Cr, por exemplo, quando 

se encontra na forma Cr+3 possui baixa solubilidade e reatividade, 

consequentemente são menos tóxicos em relação ao Cr+6 (ASTDR, 2016). Já o 

Cd tem sua dinâmica diretamente alterada pelo valor do pH, assim, sob 

condições ácidas o Cd aumenta sua solubilidade e é muito pouco adsorvido 

pelos coloides orgânicos e minerais do solo, principalmente devido à sua baixa 

afinidade com óxidos de Fe e Mn (SA PAYE, 2010). 

3.4 Valores orientadores 

Matschullat et al., (2000) definem background, também conhecido como 

Valores de Referência de qualidade (VRQ’s) como parâmetro relativo para 

distinguir entre a concentração natural de um elemento e a concentração 

antrópica. Essas informações são importantes para averiguar as condições 

geoquímicas e servem de base para a avaliação das mudanças nas 

concentrações desses elementos.  

A Holanda foi o primeiro país a padronizar um programa nacional para 

avaliação de contaminação e estabelecimento de níveis de intervenção, 

apresentando uma lista, em 1983, conhecida como “Lista Holandesa” ou “Lista 

ABC”, para servir como base para avaliação e remediação de locais 



 

30 
 
 

contaminados. Em 1987, o governo holandês declarou a Lei de Proteção do 

Solo.  

Após a Holanda, os Estados Unidos, em 1991, começaram os estudos na 

intenção de identificar e acelerar o processo de diminuição da contaminação. 

Cinco anos depois, a Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) 

apresentou uma lista revisada com valores para 110 substâncias (CETESB, 

2001). Com isso, outros países como China (CHEN et al., 1991), Áustria, 

Polônia, Alemanha (KABATA-PENDIAS E PENDIAS 2000), Inglaterra 

(MCGRATH & ZHAO 2006) e Itália (BINI et al., 2011). 

Em princípio o Brasil utilizava os valores holandeses ou norte-americanos 

para administração dos valores para áreas contaminadas. Embora as 

concentrações médias de metais no mundo ou na região possam ser usadas 

para fornecer uma base para comparação dos dadosdos solos, elas são de 

pouco valor quando se trata de interpretar análises de solo em sítios específicos 

em relação a contaminação e possível toxidade (ALLOWAY, 2013; FADIGAS et 

al., 2002). 

Em 2001, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do 

estado de São Paulo (CETESB) publicou, no Diário Oficial do estado, a primeira 

lista de valores orientadores para solos e água subterrâneas para 37 

substâncias. Após 4 anos desta publicação, a CETESB promoveu uma ampla 

discussão para atualização da lista de valores orientadores, recebendo 

sugestões da comunidade por meio de uma consulta pública disponibilizada em 

sua página eletrônica e por meio dos resultados de uma oficina de trabalho 

realizada em setembro de 2005 (CETESB, 2001). 

A partir de 2001, foram realizados alguns levantamentos dos teores de 

metais pesados com vistas ao uso como referência (FADIGAS et al., 2002, 

FADIGAS et al., 2006, CAIRES, 2009). Em dezembro de 2009, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama), pela resolução nº 420, estabeleceu 

diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por 

substâncias químicas em decorrências de atividades antrópicas. De acordo com 

a resolução, cada estado da Federação deve estabelecer seus próprios valores 
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de referência de qualidade (VRQs), de prevenção (VP) e/ou de investigação (VI) 

(PRESTON, et al., 2014, CONAMA, 2009; CETESB, 2001), sendo: 

Valores de Referência de Qualidade (VRQ’s):  -também denominado de 

valor natural ou “background” de um determinado elemento químico obtidos em 

solos sem intervenção antrópica ou, com mínima intervenção. Deve ser utilizado 

como referência na prevenção da contaminação do solo, agindo como um 

controle. Um solo pode ser considerado não contaminado quando a 

concentração de um elemento é menor ou igual ao VRQ (SWARTJES et al., 

2012, CONAMA, 2009; CETESB, 2001; BIONDI et al., 2011). Esses teores 

devem levar em consideração a variação das classes e das propriedades físicas 

e químicas dos solos (SA PAYE, 2010). 

Valor de prevenção (VP): É caracterizado como a concentração do metal 

no solo que não interfere em sua funcionalidade. Esse valor é intermediário entre 

o VRQ e o VI e caso esse valor seja atingido, o monitoramento e avaliação dos 

teores desses elementos serão necessários, para que decisões cabíveis sejam 

providenciadas para evitar uma contaminação (CONAMA, 2009; CETESB, 2001; 

BIONDI et al., 2011). 

Valor de investigação (VI): A concentração de determinada substância no 

solo acima da qual existem riscos à biota. Sendo encontrados valores superiores 

ao VI, medidas de ação imediata são requeridas na área, visando o 

gerenciamento da contaminação de forma a remediar e reduzir o risco de 

poluição. (CONAMA, 2009; CETESB, 2001; BIONDI et al., 2011). 

A determinação dos VRQ’s é uma importante ferramenta, principalmente 

com o avanço da consciência ambiental, e torna-se indispensável na proteção 

da qualidade dos solos, avaliação de risco dos ecossistemas, bem como, para 

fornecer subsídios e instituir políticas regionais de conservação do solo 

(MATSCHULLAT et al., 2000). Assim, a aplicação de listas orientadoras com 

VRQ, VP e VI, devem ser o primeiro estágio nas ações de monitoramento de 

qualidade, prevenção a poluição e diagnósticos de áreas suspeitas de 

contaminação (COSTA, 2013). 
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        Para avaliar a proporção da poluição de uma área é comum 

comparar os teores pseudo-total de metais traços encontrados em um solo com 

aqueles defrontados em condições naturais (não poluídos) ou com valores de 

referência (CASARINI, 2000). A área é considerada contaminada se as 

concentrações dos elementos ou substâncias de interesse estiverem acima do 

valor de intervenção, o qual indica risco potencial de efeito deletério sobre a 

saúde humana. Nesse caso há necessidade de intervenção imediata na área, 

incluindo investigação detalhada e adoção de medidas emergenciais (CETESB, 

2001). 

 

4.0 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Área de estudo 

A APA do Pratigi está localizada no território do Baixo Sul da Bahia (figura 

3) e protege manchas originais de Mata Atlântica no estado. Abrange cerca de 

85.686 ha, englobando praias, manguezais e mata ombrófila, constituindo um 

conjunto expressivo de ecossistemas, entrecortado por um complexo hídrico. 

Está inserida em um Mosaico de APAs, e possui como APAs limites a APA da 

Baia de Camamu, Tinharé/Boipeba e Caminhos Ecológicos da Boa Esperança 

(MMA, 2004). 



 

33 
 
 

Totalmente inserida na APA do Pratigi, encontra-se a bacia hidrográfica 

do Rio Juliana, com área de 29.975 ha, sendo a maior rede de Ibirapitanga, Piraí 

do Norte, Ituberá e Igrapiúna. Está localizada entre as coordenadas geográficas 

13º53’s/39º25’o e 13º46’s/ 38º08’o, seu curso possui 47km de comprimento e 

abriga fragmentos de floresta ombrófila densa da região e 25% do total de 

fragmentos florestais existentes na APA. 

Segundo Almeida et al., (2010), esta APA é detentora de alguns dos mais 

importantes ecossistemas de Mata Atlântica do país, onde ainda se encontra 

uma das maiores biodiversidades do planeta, em matas de estágio avançado de 

regeneração.  

Um dos problemas ambientais mais visíveis na APA do Pratigi está 

relacionado ao desmatamento de grandes áreas para pastagem ou para a 

plantação de culturas como cacau e banana. Outro fator de impacto ambiental 

que deve ser levado em consideração é a diminuição da vazão do rio Juliana. 

Em um estudo desenvolvido pela ANA/MMA, foi constatado que a vazão média 

Figura 3- Localização da APA do Pratigi, Baixo Sul da Bahia.  
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anual do rio Juliana diminuiu de 6,3 m³/s para 4,4 m³/s, entre os anos 1969 e 

2009, devido ao desmatamento e uso da área, o que intensifica a erosão do solo 

e limita a infiltração da água no solo e portanto a recarga dos aquíferos (dos 

SANTOS JUNIOR & OLIVEIRA, 2015) 

O clima predominante é o tropical chuvoso de floresta, caracterizado por 

uma pluviosidade média acima de 1.500 mm, distribuída equilibradamente com 

chuvas em todos os meses do ano e ausência de estação seca com temperatura 

anuais variando de 22ºC a 25ºC. 

A região da APA está inserida no Domínio Planalto Cristalino que é 

representado pela região geomorfológica Planalto Rebaixado, unidade 

Tabuleiros Pré-litorâneos. No contexto da geologia regional, a APA está inserida 

na parte leste da Província do São Francisco, sobre rochas do embasamento, 

abrangendo parte das rochas granulíticas, com idade aproximada de 2,6 bilhões 

de anos e com estabilidade tectônica (MMA, 2004). 

As principais classes de solo presentes no ambiente são os Latossolo 

Vermelho-amarelo e Argissolo Amarelo Distróficos, que apresentam, de modo 

geral, menor fertilidade e maior susceptibilidade à erosão, sendo o Latossolo 

Vermelho-amarelo o mais encontrado nesta unidade (SEI, 2014; MMA, 2004). 

O solo que se destaca nessa região é rico em ferro, alumínio e matéria 

orgânica, favorecendo o cultivo de alguns gêneros agrícolas, presentes nos 

vales e algumas encostas. A policultura comercial (piaçava, dendê, seringa e 

cacau) se manifesta de forma marcante nessa unidade, sendo fonte de renda 

para a população nativa da localidade (AVELINO & PROST, 2010). 

 

 

4.2 Procedimentos metodológicos 

 

         O fluxograma 1 mostra os procedimentos técnicos e os passos 

seguidos para o desenvolvimento das pesquisas. 
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Fluxograma 1-Metodologia de Pesquisa 

  

 

4.2.1 Descrição e coleta de material de solo 

4.2.1.1 Plano de amostragem 

Inicialmente a área de estudo foi intensamente percorrida com o objetivo 

de identificação das classes de solo de maior ocorrência na APA, com base no 

mapa de solos de Brasil (1981). Com o intuito de confirmar e detalhar as 
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informações contidas no mapa, foram abertas 4 trincheiras de aproximadamente 

2 metros de profundidade, localizados em manchas de Argissolo Amarelo (P1), 

Latossolo Vermelho-Amarelo (P2), Argissolo Vermelho (P3) e Espodossolo 

Humilúvico (P4) (Quadro 3). Esses perfis foram descritos e coletados conforme 

a metodologia descrita por Santos et al,. (2015). A nomenclatura dos horizontes 

diagnósticos e a classificação taxonômica dos solos foram realizadas de acordo 

com o Sistema Brasileiro de Classificação dos solos – SiBCS (EMBRAPA, 2013).  

 

Quadro 3- Localização das trincheiras dos perfis descritos e 
coletados na APA do Pratigi, Baixo Sul da Bahia;  

Perfil Classificação Geologia Coordenadas Município 

P1 Argissolo Amarelo Formação Sergi 8486858S / 494064W Igrapiúna 

P2 Latossolo Vermelho-Amarelo Complexo Ibicaraí 8470305S / 469701W Igrapiúna 

P3 Argissolo Vermelho Formação Aliança 8467577S / 485470W Nilo Peçanha 

P4 Espodossolo Humilúvico Depósitos sedimentares 8485218S / 500629w Nilo Peçanha 

 

Foram coletadas amostras nos horizontes de cada perfil descrito visando 

a caracterização e classificação dos solos conforme o esquema mostrado na 

figura 4.  
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No perfil de cada solo também foram coletadas amostras a cada 20cm ao 

longo de toda a trincheira para quantificação de metais traços conforme ilustrado 

na figura 4. 

As amostras foram coletadas e acondicionadas em sacos plásticos, para 

o transporte. Após a coleta, as amostras foram secas ao ar no Laboratório de 

Geoquímica e Catálise Ambiental (LGCA/UEFS). O preparo das amostras 

consistiu no destorroamento e peneiramento dos solos em peneira de aço inox 

de malha de 2mm, para as realizações das análises físicas e químicas.  

Figura 4- Esquema de coleta no perfil do solo para 
as amostras de caracterização do solo e para a 

análise de metais. 
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4.2.1.2 Amostras para análise metais traços 

 

Foram selecionados 5 pontos para cada classe de solo estudado, levando 

em consideração a ocorrência de vegetação nativa em estádio de regeneração 

avançado, para minimizar a possibilidade de escolha de um solo que tenha 

sofrido efeito antropogênico nos últimos 20 anos (Quadro 4). 

 

Quadro 4- Localização dos pontos coletados nas manchas de solos 
da APA do Pratigi, Baixo Sul da Bahia.  

Ponto Classificação do solo Geologia Coordenadas Município 

P1.1 Argissolo Amarelo Formação Sergi 8486858S/ 494064W Ituberá 

P1.2 Argissolo Amarelo Formação Sergi 8485715S/ 495613W Nilo Peçanha 

P1.3 Argissolo Amarelo Formação Sergi 8484391S/ 497153W Nilo Peçanha 

P1.4 Argissolo Amarelo Formação Sergi 8487308S/ 492518W Nilo Peçanha 

P1.5 Argissolo Amarelo Formação Sergi 8487153S/ 490436W Ituberá 

P2.1 Latossolo Vermelho-Amarelo Ibirapitanga-Ubaitaba 8477445S/ 468854W Ituberá 

P2.2 Latossolo Vermelho-Amarelo Complexo Ibicaraí 8470305S/ 469701W Ituberá 

P2.3 Latossolo Vermelho-Amarelo Ibirapitanga-Ubaitaba 8476843S/ 468791W Ituberá 

P2.4 Latossolo Vermelho-Amarelo Ibirapitanga-Ubaitaba 8477255S/ 483221W Ituberá 

P2.5 Latossolo Vermelho-Amarelo Ibirapitanga-Ubaitaba 8477255S/ 481116W Ituberá 

P3.1 Argissolo Vermelho Formação Aliança 8467577S/ 485470W Igrapiúna 

P3.2 Argissolo Vermelho Formação Aliança 8470553S/ 484892W Igrapiúna 

P3.3 Argissolo Vermelho Formação Aliança 8471316S/ 484847W Igrapiúna 

P3.4 Argissolo Vermelho Formação Aliança 8467067S/ 485357W Igrapiúna 

P3.5 Argissolo Vermelho Formação Aliança 8468142S/ 485874W Igrapiúna 

P4.1 Espodossolo Humilúvico Depósitos sedimentares 8485218S/ 500629W Nilo Peçanha 

P4.2 Espodossolo Humilúvico Depósitos sedimentares 8486585S/ 501831W Nilo Peçanha 

P4.3 Espodossolo Humilúvico Depósitos sedimentares 8485027S/ 497999W Nilo Peçanha 

P4.4 Espodossolo Humilúvico Depósitos sedimentares 8486127S/ 498583W Nilo Peçanha 

P4.5 Espodossolo Humilúvico Depósitos sedimentares 8484616S/ 498914W Nilo Peçanha 

 

Após definir os pontos, foram escolhidos 5 locais para a coleta das 

repetições, numa distância de aproximadamente 10 metros de a outro. Coletou-

se inicialmente a profundidade de 0 a 20 cm das 5 repetições, a vegetação e o 

material grosseiro da superfície do terreno foram removidos. O solo foi retirado 

do trado de inox com espátula e colocado em sacos de polietileno para 

homogeneização, descartando-se a porção aderida ao trado de modo a evitar a 

contaminação da amostra. A perfuração continuou, sendo as profundidades 20 

a 40 cm e 60 a 80 cm descartadas e coletadas as profundidades de 40 a 60 cm 
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e 80 a 100 cm no mesmo procedimento que a coleta das amostras da superfície 

(Figura 5).  

   

Devido à alta resistência a penetração do trado utilizado para a coleta no 

Argissolo Vermelho só foi possível retirar amostra até 60 cm. Para os Espodossolos 

Humilúvicos, devido a extensão do horizonte E, foram descartados os materiais 

coletados acima de 60 cm até encontrar o horizonte B. 

As amostras coletadas de cada profundidade foram homogeneizadas 

manualmente, utilizando-se um par de luvas descartáveis para cada 

profundidade. Após a coleta, as amostras foram secas ao ar no Laboratório de 

Geoquímica e Catálise Ambiental (LGCA/UEFS).  

O preparo das amostras consistiu na maceração dos solos em almofariz 

de ágata e peneirados em peneira de aço inox de malha de 0,06mm. As 

amostras peneiradas foram armazenadas em potes de polietileno. 

Figura 5- Esquema de tradagem feita em um ponto de um 
determinado solo. 

 



 

40 
 
 

4.2.2 Caracterização do solo 

Depois de peneiradas, as amostras foram submetidas a análises químicas 

e físicas. As determinações do teor de carbono orgânico, K+, Ca 2+, Mg 2+, Al+3, 

Na+, acidez ativa (pH em água e KCl) e acidez potencial (H+ + Al3+),  os cálculos 

para a saturação por bases e por Al, a capacidade de troca catiônica (CTC), e a 

pH 7,0 foram realizadas no laboratório de Química da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, em Cruz das Almas. As análises granulométricas foram realizadas 

no laboratório de Física do Solo e Pedologia da UFRB. Todos os procedimentos 

foram realizados segundo Embrapa (1997). Com base nos dados de CTC e do 

teor de argila dos solos foram calculadas a atividade da fração argila com base 

em Embrapa (2013). 

4.2.3 Análises de Metais traços 

Os metais analisados foram Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V, 

Zn por serem os elementos que em altas concentrações apresentam riscos à 

saúde pública, e os mais comumente encontrados em casos de contaminação 

de solo (ATSDR, 2009). 

Pesou-se 0,5 g de solo em frascos de teflon e adicionou-se 10 mL de ácido 

nítrico (HNO3 1:1). As amostras foram deixadas na capela, para pré-digestão, 

por 30 minutos. A digestão do solo foi realizada através da técnica de extração 

parcial, em forno microondas (Mars 6 – CEM) segundo metodologia USEPA 

3051A. Após a extração, as amostras foram filtradas em filtro quantitativo (0,80 

µm), avolumadas em balão volumétrico de 50 mL com água ultra pura e 

armazenadas em frascos plásticos de 100 mL para posterior determinação dos 

teores de metais. 

. A determinação dos metais foi realizada em um Espectrômetro de 

Emissão Óptica com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP OES), modelo 700 

Series (Agilent). Os limites de quantificação (LQ) foram calculados a partir do 

desvio padrão do branco analítico e do coeficiente angular da curva de calibração 

para cada elemento (Tabela 1). 
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Tabela 1- Limite de quantificação do Espectrômetro de Emissão Óptica com Plama 

Acoplado Indutivamente (ICP OES) em mg/Kg 

 As Ba Cd Co Cr Cu Mn Mo Ni Pb  V Zn Al Fe 

LQ <5,0 <5,0 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <2,0 <5,0 <0,25 <5,0 <5,0 

 Legenda: LQ= Limite de quantificação 

4.2.4 Análises estatística 

Para os procedimentos univariados foram utilizados a estatística 

descritiva, o teste de normalidade Teste de Shapiro-Wilk, a análise de variância 

(ANOVA) de uma via e de duas vias, o teste de Turkey e correlação. Todos os 

procedimentos estatísticos foram realizados utilizando o past 3 e o SPSS 

Estatistic 22. 

4.2.5Fator de enriquecimento (FE) 

 

O Fator de Enriquecimento (FE) em metais é um indicador utilizado para 

avaliar a presença e a intensidade da deposição de contaminantes 

antropogênicos no solo de superfície. Estes índices de contaminação potencial 

são calculados pela normalização de uma concentração de metal no solo 

superficial em relação à concentração de um elemento de referência 

(ACKERMAN, 1980). 

Alguns autores sugerem que as concentrações dos elementos medidas 

em horizonte de solo mais profundo (subsolo) podem ser consideradas um 

“Background” para os horizontes superiores do solo (SUTHERLAND et al., 2000; 

BLASER et al., 2000). 

O fator de enriquecimento é expresso da seguinte forma: 

𝐹𝐸 =
𝑆𝑜𝑙𝑜 (

𝑋
𝐸𝑟𝑒𝑓

)

𝐵𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (
𝑋

𝐸𝑟𝑒𝑓
)
 

 

Onde, FE é o valor do metal, adotado como Elemento de Referência, X é 

a concentração do elemento de interesse e Eref é o elemento de referência para 

http://www.portalaction.com.br/inferencia/64-teste-de-shapiro-wilk


 

42 
 
 

normalização. Geralmente, o Eref é escolhido entre os elementos de origem 

natural definida (Al, Ti, Sc, Fe, etc). No presente estudo foi utilizado  o Fe e o Al 

nas profundidades de 80-100 cm (no Argissolo Vermelho foi usado a 

profundidade 40-60 cm) é usado como elemento referência. 

Os resultados são indicativos de diferentes níveis de enriquecimento. 

Valores de 0,5 ≤ EF ≤ 2,0 sugerem que a concentração de metais traço pode vir 

inteiramente a partir de processos naturais de intemperismo (ZHANG & LIU, 

2002). No entanto, uma FE> 2,0 indica fontes antropogênicas ou processos 

pedogenéticos locais em vários níveis (Quadro 5) (SUTHERLANG et al., 2000; 

ZHANG & LIU, 2002; YONGMING et al., 2006). 

 

Quadro 5- Níveis de enriquecimento de metais no solo  

Valor de FE Níveis de enriquecimento 

< 2,0 Fonte natural 

2-5 Enriquecimento moderado 

5-20 Enriquecimento significativo 

20-40 Enriquecimento alto 

> 40,0 Enriquecimento extremamente alto 

Fonte: SUTHERLANG et al., 2000; 

5.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Atributos morfológicos do solo 

De maneira geral, os solos estudados pertencem às classes distintas, 

resultantes de ações de fatores e processos pedogenéticos diferenciados, que 

lhes dão características morfológicas variadas (Quadro 6). Ribeiro et al., (2012), 

aponta que as características morfológicas refletem a constituição do solo e as 

condições sob as quais foi formado, o que permite fazer inferências sobre os 

processos pedogenéticos e as condições ambientais. 
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Quadro 6- Principais atributos morfológicos dos Argissolos Amarelos, Latossolos Vermelho -Amarelo, Argissolos 
Vermelhos e Espodossolos Humilúvicos da APA do Pratigi, Baixo Sul da Bahia.  

(1) Ab: abundante; Com: comum; Peq: pequeno; Dist: distinto. (2) Estrutura: grau de desenvolvimento (F: fraco M: moderado; For: forte), tamanho (Me: 

médio, MG: muito grande), tipo (G: granular, BS: blocos subangulares, BA: blocos angulares). (3) Consistência no estado úmido (MF: muito friável, F: friável, 

Fir: firme). (4) Consistência no estado molhado (Pl: plástico, LPl: ligeiramente plástica, LPe: ligeiramente pegajosa, Pe: pegajosa); (5) Não analisado; 6) Grumos, 

(7) Grãos simples.

Horiz. Prof. Cor Munsell Estrutura (2) Consistência 

  Cor do horizonte Mosqueado(1) 
 Úmida(3) Molhada(4) 

Perfil P1: Terço médio de Encosta - Argissolo Amarelo 

A1 0-22 cm 10YR 3/2  M, Me, G F NPl, NPe 

A2 22-33 cm 10 YR 3/2  F,Gr, BS NA5 NPl, NPe 

AB 33-44 cm 10 YR 4/3 7.5 YR 5/8 Com, Peq, Dist F, Gr, BS NA NPL, LPe 

BA 44-95 cm 10 YR 5/6  F,MG,BS NA LPl, LPe 

Bt1 95-141 cm 10YR 5/6  F, MG, BS NA LPl, LPe 
Bt2 141-190+ cm 10YR 7/8 5YR 5/8 e 7.5YR 5/8 Pou, Peq, Dist F, MG, BS NA LPl, LPe 

Perfil P2: Início do Terço Médio - Latossolo Vermelho-amarelo  

A 0-10 cm 10YR 3/6  M,Me,G MF Pl, Pe 

AB 10-27 cm 7.5YR 4/6  M, Gr, BS F Pl, Pe 

BA 27-48 cm 7,5 YR 5/6  For, MG, BS F Pl, LPe 

Bw1 48-94 cm 6YR 5/8  F,MG,BS; M, MP, G F Pl, LPe 

Bw2 94-149 cm 6YR 5/8  F, MG, BS; M, MP, G F Pl, Pe 
Bw3 149-190+ cm 5 YR 4.5/6 10R 4/8 Pou, Peq, Dif. F, Gr, BS; F, MG, BS F Pl, Pe 

Perfil P3: Final de Terço Médio- Argissolo Vermelho 

A 0-17 cm 2.5YR 3/2  NA NA Pl, LPe 

AB 17-34 cm 2.5 YR 5/6 2YR 6/6 Com, Peq, Dist. M, Gr, BS Fir Pl, Pe 

Bt1 34-54 cm 2.5 YR 5/6 2YR 6/6 Ab, Peq, Dist. M, Gr, BS Fir Pl, Pe 

Bt2 54-97 cm 2.5YR 4/8 10YR 5/8 Com, Peq, Dist. F, G, BA Fir Pl, Pe 

Bt3 97-161 cm 2.5YR 4/6 7.5YR 5/8 Pou, Peq, Dist F, MG, BA Fir Pl, Pe 

Bt4 161-190+ cm 7.5R 5/8  F, MG, BA Fir Pl, LPe 
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Quadro 5- Principais atributos morfológicos dos Argissolos Amarelos, Latossolos Vermelho -amarelo, Argissolos 
Vermelhos e Espodossolos Humilúvicos da APA do Pratigi, Baixo Sul da Bahia.  

 (Concluído) 

 

(1) Ab: abundante; Com: comum; Peq: pequeno; Dist: distinto. (2) Estrutura: grau de desenvolvimento (F: fraco M: moderado; For: forte), tamanho (Me: 

médio, MG: muito grande), tipo (G: granular, BS: blocos subangulares, BA: blocos angulares; Gru: Grumosa; GS: Grão simples). (3) Consistência no estado 

úmido (MF: muito friável, F: friável, Fir: firme). (4) Consistência no estado molhado (Pl: plástico, LPl: ligeiramente plástica, LPe: ligeiramente pegajosa, Pe: 

pegajosa, NPl: não plástico, NPe: Não pegajoso); (5) Não analizado; (6) Grumos, (7) Grãos simples.

Horiz. Prof. Cor Munsell Estrutura (2) Consistência 

  Cor do horizonte Mosqueado(1) 
 Úmida(3) Molhada(4) 

Perfil P4: Espodossolo humilúvico 

A1 0-16 Glei1 2,5/N6 10YR 5/17  Gru/GS F/MF NPl, NPe 

A2 
16-29 

Glei1 2,5/N6 10YR 5/17  M, Gr, BS Fir Pl, Pe 

AE 
29-45 

7.5 YR 7/1  M, Gr, BS Fir Pl, Pe 

E 
45-76 

7.5 YR 7/1  F, G, BA Fir Pl, Pe 

EBg 
76-83 

Variegado: 10YR 4/2 
10YR 3/2 e Gley 1 2,5/N  F, MG, BA Fir Pl, Pe 

Bhg 
83-95 

10YR 3/2  F, MG, BA Fir Pl, LPe 

Bhgx 
95-130+ 

10YR 3/2     
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O perfil 1 (figura 6), apresenta sequência de horizontes A1-A2-AB-BA-Bt1-

Bt2 com profundidade superior a 190 cm. 

Figura 6- Perfil de Argissolo Amarelo característico da APA do 
Pratigi- Baixo Sul da Bahia. 

 

 

As transições são planas entre todos os horizontes, e quanto ao grau, é 

clara entre os horizontes A e B, gradual entre os horizontes A1  e A2, AB e BA e 

difusa entre os demais. Não há uma variação no matiz ao longo do perfil, sendo 

observado o matiz 10YR em todos os horizontes. O predomínio desta cor na 

maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B permite enquadrar este solo 

como Amarelo, conforme Embrapa (2013). Há presença, em menos de 1%, de 

mosqueados (bruno forte, 7,5 YR 5/8) no horizonte AB, característico de 

processos de oxirredução do Fe pela oscilação do lençol freático. 
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Como destaca Ribeiro et al., (2012), a presença de mosqueados no solo 

indica, geralmente, condições de drenagem restrita, sendo observados em solos 

que apresentam horizonte de baixa permeabilidade e, ou, naqueles que estão 

localizados em posições da paisagem que favorecem a oscilação do nível do 

lençol freático. 

As raízes são muitas, médias e finas nos horizontes A1 e A2, comuns, 

médias e finas nos horizontes BA e B1, raras e finas e poros comuns e pequenos 

nos demais horizontes.  

A estrutura é moderada, média granular no horizonte A; fraca, grande em 

blocos subangulares no AB; fraca, muito grande em blocos subangulares nos 

demais horizontes, refletindo a natureza caulinítica deste solo.  

Com relação à consistência úmida, friável a moderadamente friável foi 

encontrada no horizonte A; não foi possível realizar a consistência quando úmida 

dos demais horizontes devido ao estado molhado do solo no dia da descrição. 

Já a consistência molhada, é não plástica e ligeiramente pegajosa nos horizontes 

A, AB e BA; e ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa nos horizontes Bt1, 

Bt2, e Bt3, devido à maior concentração de argila nestes últimos horizontes. 

O perfil 2 (Figura 7) apresenta sequência de horizontes A-AB-BA-Bw1-

Bw2-Bw3 e profundidade superior a 190 cm. 
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As transições quanto à forma são planas em todos os horizontes. Quanto 

ao grau somente entre os horizontes A e Bw2 a transição é gradual e nos demais 

horizontes as transições são difusas. A cor apresenta uma variação ao longo do 

perfil, do matiz 10YR no horizonte A, 7,5YR no horizonte AB, BA e Bw1 e 6/5YR 

nos horizontes Bw2 e Bw3. Sem presença de mosqueados o que indica uma boa 

drenagem do solo. O padrão de cor apresentado no perfil no horizonte B 

(inclusive BA) deste solo, permite classifica-lo, segundo embrapa (213) como 

Vermelho-Amarelo. 

Figura 7- Perfil de Latossoo Vermelho-Amarelo localizado na estrada da 
fazenda do Rio Juliana, Igrapiuna-Ba. 
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A estrutura encontrada variou de granular nos horizontes superiores a 

blocos subangulares grande a muito grande nos subsuperficiais. Também foi 

observado nos horizontes Bw1 e Bw2 estrutur micro-granular, muito pequena e 

forte, característica de Latossolos com matriz mais argilosa e maior presença de 

óxidos de ferro e, ou alumínio.  

A consistência úmida é friável a firme no horizonte A; friável nos horizontes 

AB, Bw2, Bw3 e friável a muito friável nos horizontes BA, B1. Já a consistência 

quando molhada é plástica e pegajosa nos horizontes A, AB, Bw2 e B3w; plástico 

e ligeiramente pegajosa no horizonte BA, B1. 

A presença de raízes muitas, finas e médias nos horizontes A e BA; 

comuns, finas e médias nos horizontes BA e Bw1; finas e médias no horizonte 

Bw2; e raras e finas no horizonte B3, mostra que não há impedimentos 

mecânicos ou químicos no solo que impeçam o bom desenvolvimento do sistema 

radicular das plantas.  

Brasil (1981) classificou este solo como Latossolo variação Una distrófico, 

atualmente classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

(EMBRAPA, 2013) solos encontrados no Município de Gandu com matiz 5YR 

nos primeiros 220 cm; estrutura com blocos granulares fortes de tamanho médio 

a grande nos primeiros 20 cm e pequenos grumos maciços nos horizontes 

subsuperficiais; consistência, quando úmida, firme nos horizontes superficiais e 

friável nos subsuperficiais e, quando molhada, plástica e pegajosa. 

Santana et al., (2002) classificaram como Latossolo Vermelho-amarelo 

Distroférrico típico o perfil de solo descrito também em Gandu, com matiz 5YR 

predominante, estrutura granular moderada de tamanho médio nos horizontes 

superficiais e bloco subangular fraco de tamanho médio nos horizontes 

subsuperficiais. A consistência, quando úmida, foi considerada firme nos 

horizontes superficiais e friável nos horizontes subsuperficiais e, quando 

molhada, foi considerada plástica e pegajosa. 

O perfil P3 apresenta sequência de horizontes A-BA-Bt1-Bt2-Bt3-Bt4 com 

profundidade superior a 190 cm (Figura 8). 
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A transição é plana e clara nos horizontes A e BA; plana e difusa nos 

horizontes Bt1, Bt2, Bt3.  

Figura 8- Perfil de Argissolo Vermelho localizado na Estrada da BA 
001, sentido Igrapiúna/Camamu. 

 

 

O solo é, em geral, uniforme com relação a sua cor, apresetando cor de 

fundo da massa do solo vermelho-amarelada (2.5YR) até o horizonte Bt3. O 

horiozonte Bt4 apresenta-se mais vermelho, com coloração bruno-forte (7.5R 

5/8), o que pode sugerir processos de xantização da massa do solo em ambiente 

atual mais úmido. Esta teoria é reforçada pela ocorrência de mosqueados 

abundante, distinto e pequeno na cor vermelho-claro (2,5YR 6/6) no horizonte 

B1; comum difuso e pequeno na cor bruno-amarelado (10YR 5/8) no horizonte 

B2; e pouco, difuso e pequeno, na cor bruno-forte (7,5YR 5/8) no horizonte B3. 
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Neste caso, o amarelecimento das camadas superficiais do solo pode estar 

associado tanto ao efeito anti-hemático da matéria orgânica (RESENDE et al., 

2010), quanto à restrição de drenagem no perfil, decorrente do maior conteúdo 

de argilas nos horizontes subsuperficiais.  

Com base nas cores apresentadas no horizonte B (inclusive BA), permite 

classifica-lo, segundo a Embrapa (2013), como Vermelho. 

A estrutura é do tipo granular, de tamanho médio e grau moderado no 

horizonte A; blocos subangulares grande moderado nos horizontes BA e B1; 

blocos angulares, grande a muito grande, moderado no horizonte B2 e blocos 

angular grande a muito grande e fraco nos horizontes B3 e B4.  Em todos os 

horizontes B a consistência quando úmida é firme e quando molhada é plástica 

e ligeiramente pegajosa, no horizonte A, plástica e pegajosa nos demais 

horizontes. 

Brasil (1981) classificou como Argissolo Vermelho álico solo descrito em 

Nilo Peçanha, próximo a região do perfil P1, com horizontes superficiais na cor 

amarelada (10YR) e cores mais avermelhadas variando entre 2,5YR e 10R nos 

horizontes subsupercificiais, estrutura granular moderada de tamanho pequeno 

a médio nos horizontes superficiais e subangular no horizonte B. A consistência 

quando úmida foi classificada como friável no horizonte A e firme no horizonte B 

e, quando molhada, foi classificada como plástica e pegajosa em todos os 

horizontes. 

O perfil P4 (Figura 9) apresenta sequência de horizontes A1-A2-AE-E-EB-

Bh-Bhsx com profundidade superior a 130 cm. 

 

 

 

 



 

51 
 
 

Figura 9- Perfil de Espodossolo Humilúvico, localizado na BA 250, em 
direção à praia do Pratigi  

 

 

O perfil descrito encontra-se em local sujeito a alagamento devido a 

ascenção do lençol freático, ocasionado pela cimentação do horizonte B. No 

exame morfológico foi observado a presença de fragmentos endurecidos do 

horizonte B espódico, entremeado a massa arenosa, dando a impressão de que 

o material está em processo de destruição, com consequente arenização. 

As transições são: plana e gradual nos horizontes A1, A2 e EA; e ondulada 

e clara nos entre os demais horizontes, refletindo a alteração sofrida pela massa 

do solo devido à oscilação do lençol freático. 
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Os horizontes apresentam alternância de cores escuras (Glei 1 2,5/N), 

proporcionada pela matéria orgânica aportada nos primeiros horizontes e 

translocada para os últimos e cores claras (com valores acima de 5 e cromas 

iguais a 1). Os grãos de areia quartzosa acumulados pelo processo de 

podzolização e formação do horizonte eluvial, A coloração preta, com croma 

neutro, da matéria orgânica, observada em grumos formados nos primeiros 

horizontes do solo, e no material translocado para as últimas camadas, reflete a 

decomposição parcial deste material devido, principalmente, ao processo de 

hidromorfismo sofrido pelo solo nesse ambiente. Estas características 

associadas ao acúmulo iluvial de complexos matéria orgânica-alumínio, com 

pouca evidência de ferro e processos de gleização, leva à identificação de 

horizonte espódico Bhg neste solo.  

Os horizontes A1, A2, EA apresentam estrutura grumosa e grãos simples; 

E e EB apresentam estrutura do tipo grãos simples e Bhg e Bhgx estrutura de 

grãos simples e maciça. Quanto à consistência úmida é friável solta a muito 

friável nos horizontes A1, A2, EA, E, EB; muito friável no horizonte BE e firme a 

muito firme no horizonte Bhgx. Blocos mais secos do material Bhst fora da 

trincheira evidenciam consistência extremamente dura deste horizonte. A 

consistência quando molhada é não plástica e não pegajosa em todos os 

horizontes. Estas características refletem o predomínio de matriz arenosa do 

solo e a cimentação parcial do horizonte Bhgx, provocada pelo acúmulo iluvial 

de complexos matéria orgânica-alumínio-ferro 

 5.2 Caracterizações física dos solos 

Os solos representados pelos perfis 1 e 3 apresentam perceptível 

diferença nos teores de argila entre os horizontes A e B, o que confere gradiente 

textural de 1,9 e 1,5, respectivamente, permite definir em ambos os casos a 

ocorrência de horizonte B textural (Bt), conforme Embrapa (2013). No perfil 1 foi 

encontrada textura areia no horizonte A (tabela 2), areia franca no BA e 

francoarenosa em Bt1 e Bt2, Já no perfil 3 a classe textural é franco-arenosa no 

horizonte A, franco–argilo-arenoso no horizonte BA, franco argiloso no horizonte 

B1 e argiloso nos demais horizontes. 
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Tabela 2- Principais atributos físicos dos Argissolos Amarelos, 

Latossolos Vermelho-amarelo, Argissolos Vermelhos e Espodossolos 

Humilúvicos da APA do Pratigi, Baixo Sul da Bahia. 

Devido aos intensos processos de intemperismo químico sofrido na região 

de ocorrência, o solo representado pelo perfil 2 é bastante argiloso; apresenta 

classe textural argila nos horizontes A e AB e muito argilosa nos horizontes B, 

com gradiente textural pouco expressivo (1,1) entre os horizontes A e B.  

O solo desenvolvido em ambiente litorâneo, em baixada plana (perfil 4), 

apresenta-se bastante arenoso, ao longo de todo o perfil, com textura areia e 

areia-franca em todos os horizontes. Isso reflete tanto a natureza arenosa do seu 

Horiz. Prof.(cm)                                    Textura g kg-1 
Relação 

Silte/Argila 

Argila 
dispersa em 
água 

Grau de 
Floculação 

  
       AREIA             SILTE        ARGILA  

  g kg-1 % 

Perfil 1: Terço médio de Encosta - Argissolo Amarelo 

A1 0-22 923 13 64 0,20 64 24 

A2 22-33 900 49 51 0,96 62 24 

AB 33-44 858 41 61 0,67 82 6 

BA 44-95 832 87 81 1,07 69 41 

Bt1 95-141 777 81 142 0,57 08 95 

Bt2 141-190+ 784 54 162 0,32 04 98 

Perfil 2: Início do Terço Médio - Latossolo Vermelho-Amarelo  

A 0-10 167 211 623 0,34 41 34 

AB 10-27 139 189 672 0,28 25 96 

BA 27-48 102 154 744 0,21 02 100 

Bw1 48-94 122 68 803 0,08 10 99 

Bw2 94-149 137 49 818 0,06 08 99 

Bw3 149-190+ 80 281 639 0,44 10 98 

Perfil 3: Final de Terço Médio- Argissolo Vermelho 

A 0-17 597 293 110 2,66 56 62 

AB 17-34 638 147 215 0,68 06 97 

Bt1 34-54 436 197 367 0,54 16 56 

Bt2 54-97 320 207 472 0,44 07 98 

Bt3 97-161 293 193 514 0,38 10 98 

Bt4 161-190+ 231 268 501 0,53 10 98 

Perfil 4: Espodossolo Humilúvico 

A1 0-16  927 13 60 0,21 14 77 

A2 16-29 956 04 40 0,10 12 71 

AE 29-45 975 04 21 0,17 09 56 

E 45-76  957 22 21 1,04 14 36 

EB 76-83  909 00 91 0,00 15 83 

Bhg 83-95  928 12 53 0,20 23 60 

Bhgx 95-130 + 910 01 89 0,01 16 83 
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material de origem (sedimentos arenosos quaternário), quanto ao intemperismo 

intenso sofrido e aos processos de formação, com destaque para a podzolização 

que leva à destruição de minerais e, segundo Embrapa (2013) à migração de 

alumínio e ferro, complexados com matéria orgânica, produzindo horizonte 

eluvial (E), com concentração de quartzo. 

Todos os solos estudados apresentam relação silte/argila baixos (< 0,5) 

nos horizontes B, denotando tratar-se de solos bastante intemperizados, fato 

também comprovado pela profundidade do solum, sempre superior a 150 cm e 

ausência de fragmentos de rochas ou de minerais facilmente alteráveis.     

 Em geral os solos apresentaram elevado grau de floculação, observado 

nos horizontes subsuperficiais de todos os perfis. Vale ressaltar que os elevados 

valores (>1,00) de relação silte/argila observados nos horizontes BA de Perfil 1 

e  E do perfil 4, deve-se ao efeito dos baixíssimos teores destas frações 

encontradas nos mesmos.   

5.3 Caracterizações dos atributos químicos 

Os atributos químicos apresentados na Tabela 3 mostram que os solos 

estudados são de baixa fertilidade natural. Apresentam pH variando de 

mediamente ácida a pouco ácida, com valores de pH em água entre 4,1 e 6,3, 

não ocorrendo uma mudança abrupta de valor entre os horizontes de cada solo. 

No entanto, cabe observar que apenas o Argissolo Amarelo nos horizontes A1, 

A2, AB e BA  e o Latossolo Vermelho-amarelo, no horizonte A, apresentaram pH 

acima de 5.  
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Tabela 3- Atributos químicos dos solos analisados na APA do Pratigi. 

(Continua...) 

 

    pH Complexo sortivo CO P V 

  Prof. H2O KCl ΔpH Ca2+ Mg+2 K+ Na+ SB Al+3 H+Al+3 CTC T       

  cm   cmolc kg-1,   g.Kg-1 mg kg-1 % 

Perfil P1: Terço médio de Encosta - Argissolo Amarelo 

A1 0-22  6,3 5,8 -0,5 1,2 0,18 0,04 0,003 4,27 0 1,1 5,37 NA 12,18 1 80 

A2 22-33 6,2 5,3 -0,9 1,9 só 0,01 0,03 2,01 0 1,65 3,66 NA 8,12 1 55 

AB 33-44  6,2 5,1 -1,1 0,49 0,04 0,01 0,03 0,56 0,7 3,19 3,75 NA 4,64 1 15 

BA 44-95  5,4 4,5 -0,9 0,49 0,04 0,01 0,03 0,56 0,7 3,19 3,75 NA 4,64 1 15 

Bt1 95-141  4,7 4,3 -0,4 0,12 0,03 0,01 0,01 0,17 1,8 4,18 4,35 30,63 3,48 1 4 

Bt2 
141-
190+  

4,8 4,2 -0,6 0,06 0,04 0,01 0,01 0,12 2,4 3,63 3,75 23,15 2,32 1 3 

Média   5,8 ±  0,73 4,8 ± 0,58                 4,11         

Perfil P2: Início do Terço Médio - Latossolo Vermelho-amarelo  

A 0-10  5 4,3 -0,7 0,97 0,25 0,13 0,06 1,41 0,8 9,13 10,54 16,93 31,32 3 13 

AB 10-27 4,8 4,4 -0,4 0,08 0,06 0,04 0,03 0,21 0,7 5,83 6,04 8,99 16,24 1 4 

BA 27-48  4,7 4,6 -0,1 0,08 0,04 0,02 0,02 0,16 0,3 3,3 3,46 4,65 8,12 1 5 

Bw1 48-94 4,8 4,7 -0,1 0,07 0,04 0,02 0,03 0,16 0,2 2,97 3,13 3,87 6,38 1 5 

Bw2 94-149 4,6 4,8 0,2 0,08 0,06 0,01 0,03 0,17 0,2 2,86 3,03 3,71 4,64 1 6 

Bw3 
149-
190+  

4,8 5,1 0,3 0,09 0,06 0 0,03 0,18 0,1 2,09 2,27 3,55 4,06 1 8 

Média    4,8 ±  0,13 4,65 ±0,63                 4,75         
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Tabela 4- Atributos químicos dos solos analisados na APA do Pratigi. 

(concluído) 

 

NA= não se aplica para solos com classes texturais areia e areia franca.

    pH Complexo sortivo CO P V 

  Prof. H2O KCl ΔpH Ca2+ Mg+2 K+ Na+ SB Al+3 H+Al+3 CTC T       

  cm   cmolc kg-1,   g.Kg-1 mg kg-1 % 

Perfil P3: Final de Terço Médio- Argissolo Vermelho 

A 0-17  4,3 3,8 -0,5 0,18 0,3 0,08 0,06 0,63 2,7 8,69 9,32 NA 5,22 1 7 

AB 17-34  4,6 3,9 -0,7 0,19 0,29 0,02 0,04 0,54 3 5,61 6,15 32,20 4,64 1 9 

Bt1 34-54  4,5 3,9 -0,6 0,1 0,28 0,02 0,03 0,43 4,5 7,15 7,58 20,66 4,64 1 6 

Bt2 54-97  4,6 3,9 -0,7 0,08 0,28 0,03 0,04 0,42 5,6 7,92 8,34 17,65 4,06 1 5 

Bt3 
97-
161  

4,6 3,9 -0,7 0,08 0,28 0,03 0,03 0,42 6,6 10,12 10,54 20,51 2,32 1 4 

Bt4 
161-
190+  

4,4 3,9 -0,5 0,09 0,18 0,07 0,04 0,39 8,7 11,66 12,05 24,07 2,32 1 3 

Média   
4,55 ±  

0,13 
3,9 ± 
0,04 

                9,00         

Perfil P4: Relevo Plano – Espodossolo 

A1 0-16 4,3 2,9 -1,4 0,82 0,56 0,05 0,12 1,55 1,1 12,1 13,65 NA 36,54 2 11 

A2 16-29 4,3 2,9 -1,4 0,56 0,44 0,04 0,09 1,13 1,2 10,23 11,36 NA 26,68 2 10 

EA 29-45 4,5 3,4 -1,1 0,11 0,19 0,01 0,03 0,34 0,2 1,76 2,1 NA 4,64 2 16 

E 45-76 4,9 3,7 -1,2 0,14 0,18 0,01 0,05 0,38 0,3 3,3 3,68 NA 9,28 1 10 

EB 76-83 4,6 3,6 -1,1 0,13 0,31 0,01 0,05 0,5 2,8 17,05 17,55 NA 29,00  3 

Bhg 83-95 4,6 3,5 -1 0,23 0,41 0,01 0,07 0,72 4,7 29,81 30,53 NA 59,16 2 2 

Bhgx 
95-

130+ 
4,1 3,4 -0,7 0,42 0,52 0,01 0,07 1,02 4,8 30,91 31,93 NA 73,67 2 3 

Média   
4,47 ± 

0,24 
3,34 

±0,32 
                16,19         
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O ΔpH negativo, em todos os horizontes dos solos estudados, com 

exceção dos horizontes B2 e B3 do Latossolo Vermelho-amarelo, indica, o 

predomínio de cargas negativas em relação às cargas positivas no complexo de 

troca. As cargas negativas, presentes na superfície dos minerais de argila e da 

matéria orgânica, são capazes de adsorver cátions, como por exemplo, Ca2+, 

Mg2+, K+, H+
 (RESENDE et al., 2010).  

Avaliando-se os horizontes B2 e B3 do Latossolo Vermelho-Amarelo, 

observa-se que são solos muito intemperizados, uma vez que os valores 

positivos de Δ pH e, provavelmente, possuem teores mais elevados de óxidos 

de ferro (Fe203) e, ou Alumínio. Esta característica, associada a soma de bases 

trocáveis (Ca2+, Mg2+, K+ e Na+) mais alumínio extraível por KCl 1 mol L-1 em 

quantidade inferior a 1,5 cmolc kg-1 de argila, conforme estabelecido por 

Embrapa (2013), conferem caráter ácrico a estes horizontes (Embrapa, 2013). 

A condição ácida, de modo geral, favorece a solubilização e mobilização 

de metais na solução do solo e, por extensão, as perdas desses elementos por 

lixiviação. Por outro lado, a matéria orgânica influencia na retenção da grande 

maioria dos metais pesados no solo (ALLEONI et al., 2005; GUILHERME et al., 

2005; RIEUWERTS et al., 2006). A acidez encontrada nos solos desse estudos 

pode favorecer o aumento do potencial de lixiviação das formas solúveis dos 

compostos metálicos. 

Observa-se uma relação inversamente proporcional do pH com o Al nos 

perfis do Argissolo Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho, 

pois à medida que diminui o pH aumentam os valores de Al, entretanto no 

Espodossolo Humilúvico foi o contrário. Os teores de Al foram mais altos no s 

horizontes B2, B3 e B4 do P3, aumentando conforme a profundidade, variando 

entre 2,87 e 8,7 g.kg-1, nos horizontes A e B4, respectivamente. O que comprova 

a formação de complexo matéria orgânica-alumínio no processo de formação 

deste solo. 

Um dos fatores que causam maiores problemas de toxicidade em solos 

com pH abaixo de 5,0 é a elevada concentração de Al disponível, constituindo 
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um fator limitante ao crescimento das plantas, pois a solubilidade desse 

elemento aumenta em pH abaixo de 5 (ECHART & CAVALLI-MOLINA, 2001). 

 O Al, relacionado às características de acidez e toxidade dos solos, 

apresenta índices que podem ser toleráveis e não toleráveis pelas plantas. Os 

índices menores que 0,02 g.kg-1 são considerados baixos, de 0,02 a 1,5 g.kg-1 

médios, e maior que 1,5 g.kg-1 altos (Embrapa, 2006). Neste trabalho, os valores 

de Al3+ encontrados no Argissolo Amarelo, Latossolo Vermelho-amarelo e 

Espodossolo Humilúvico apresentaram valores tidos como médios, entretanto no 

perfil Argissolo Vermelho foram encontrados valores considerados altos.  

O Al pode estar presente em grandes quantidades, na forma de mineral 

primário, como feldspatos, plagioclásios, micas e outros. Ocorre como mineral 

secundário, como gibbsita e outros óxidos hidratados, caulinita, môntmorilonita, 

ilita e outros fosfatos de alumínio. O Argissolo Vermelho desenvolveu-se sob a 

geologia do Grupo Brotas, formação Aliança, caracterizada por uma litologia 

composta principalmente por folhelhos e argilitos variegados com arenitos e 

calcários intercalados. Provavelmente essa litologia explique os altos teores de 

Al nos horizontes mais profundos do perfil em análise, uma vez que esses solos 

possam ter se desenvolvido sob folhelhos ricos em alumínio. 

Além disso, os elevados teores de alumínio observados podem ser 

explicados por processos de alteração intensa de minerais de argila do tipo 2:1, 

presentes no material que originou este solo, provocado pelas atuais condições 

do clima quente e úmido da região, que leva quase sempre a taxas de 

intemperismo mais intensas. Neste sentido, observa-se que, apesar de os solos 

estudados apresentarem atividade da fração argila baixa (valor sempre inferior 

a 27 cmolc kg-1), os valores encontrados nos Argissolos Vermelho e Amarelo são 

mais altos (chegando a 29,07 cmolc kg-1 no horizonte Bt1), o que sugere a 

presença de minerais de argila de atividade mais elevada. 

Apesar de o horizonte Bt1 do Argissolo Amarelo apresentar valor 

indicativo de atividade de argila alta (30,63 cmolc. kg-1) acredita-se que o mesmo 

esteja superestimado, devido ao fato de o solo ser bastante arenoso. 

É necessário que estudos mais detalhados acerca da mineralogia do solo 

com DRX sejam feitos no local para poder confirmar a origem do Al nesses solos. 
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Os teores de Carbono Orgânico (CO), de maneira geral, diminuem com o 

aumento da profundidade dos solos, o que é característico dos solos de regiões 

de matas, com exceção do Espodossolo Humilúvico. Os perfis Argissolo 

Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo, Argissolo Vermelho apresentam teores 

mais elevados de CO no horizonte A, de 12,18 g kg-1, 31,32 g kg-1
 e 5,22 g kg-1

 

respectivamente.  

Os altos valores de CO encontrados no perfil de Latossolo Vermelho-

Amarelo, principalmente no horizonte A, provavelmente sejam devido ao perfil 

estar sob vegetação de floresta ombrófila em estágio avançado de regeneração.  

No Espodossolo Humilúvico foram encontrados teores mais elevados de 

CO nos horizontes superficiais (A1 e A2) e nos horizontes espódicos (Bhg e 

Bhgx),  com uma drástica diminuição no horizonte E, resultado esperado para 

este tipo de solo, devido segundo LEPSCH (2011) à translocação química da 

matéria orgânica e dos óxidos de ferro e alumínio do horizonte A para o horizonte 

B. 

Outros trabalhos que classificam e caracterizam diferentes classes de 

solos do Sul da Bahia como os de Brasil (1981), de Santana et al., (2002) 

apontam resultados que no geral corroboram os que foram encontrados nessa 

pesquisa.  

Em um perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo (ANEXO 3) descrito na 

região de Gandu, próximo ao perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo deste 

estudo, de Santana et al., (2002) encontraram valores mais altos de pH, 

chegando a basicidade nos horizontes superficiais (7,3), com Δ pH negativo. Os 

teores de MO foram relativamente mais baixos (1,90 g kg-1 no horizonte A) que 

o encontrado neste estudo, essa diferença pode estar atrelada a cobertura 

vegetal sob o perfil, uma vez que esse perfil foi descrito em cultura de mandioca, 

capoeira e cacau sob mata raleada. 

A disponibilidade de P foi uniforme nos horizontes de todos os solos, 

decrescendo com a profundidade, o que é um comportamento típico do 

elemento, considerando sua baixa mobilidade, como também pela maior 
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quantidade de matéria orgânica presente nesses horizontes. Os solos 

apresentaram teores de fósforo muito baixos (segundo CFSEMG, 1999), devido 

à pobreza deste elemento nas rochas encontradas na região. Brasil (1981) 

também observaram baixos teores de P em solos do Sul da Bahia, encontrando 

no horizonte A dos Latossolo Vermelho-Amarelo um teor de 3 mg kg-1, mesmo 

valor encontrado nesse estudo.  

Com relação aos valores de cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+) trocáveis 

observou-se muita variação entre os solos estudados, mas em todos os casos, 

os mesmos apresentaram-se baixos ou muito baixos, conforme limites 

estabelecidos por CFSEMG (1999).  Os teores de cálcio são sempre superiores 

aos de magnésio no Argissolo Amarelo e Latossolo Vermelho-amarelo. Os perfis 

Argissolo Amarelo e Espodossolo Humilúvico concentram maiores teores de 

cálcio e Argissolo Vermelho e Espodossolo Humilúvico concentram maiores 

teores de magnésio, podendo ser observado que esses teores diminuem com a 

profundidade dos solos. Valores mais altos de cálcio e magnésio em Latossolo 

Vermelho-Amarelo na região foram encontrados por de Santana et al., (2002).  

Os teores de potássio trocável (K+), nutriente móvel e bastante importante 

no solo que costuma apresentar-se em quantidades quase sempre menores que 

as de cálcio e magnésio (LEPSCH, 2011) variaram de muito baixo a baixo 

(valores menores que 0,08 cmolc dm-3), com exceção do horizonte A do Latossolo 

Vermelho-Amarelo, que apresentou valor médio (0,13 cmolc dm-3), conforme 

CFSEMG (1999), provavelmente devido à contribuição de material orgânico 

observados nos horizontes mais próximos da superfície.  

No Latossolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho, os teores de Na+
 

são inferiores a 0,06 cmol.dm-3. A capacidade de troca de cátions (CTC) variou 

de baixo a média, conforme parâmetros estabelecidos por CFSEMG (1999) no 

Argissolo Amarelo, e no Latossolo Vermelho-amarelo, média a boa no Argissolo 

Vermelho e boa a muito boa no Espodossolo Humilúvico, provavelmente, neste 

último caso, devido à contribuição da matéria orgânica, que apresentou teores 

mais elevados nos primeiros e últimos horizontes do solo. Todos os solos 

estudados apresentaram saturação por bases baixas (menor que 50%), sendo, 
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portanto, distróficos, com exceção do Argissolo Amarelo que apresentou 

horizonte A eutrófico, provavelmente devido ao enriquecimento superficial do 

solo por materiais orgânicos.   

5.4 Classificação dos solos 

Com base nas características morfológicas, físicas e químicas dos solos 

estudados foi possível classifica-los, conforme critérios estabelecidos por 

Embrapa (2013) como: ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico, A moderado, 

textura franco-arenosa (perfil 1); LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Ácrico  

típico, A moderado, textura muito argilosa(perfil 2); ARGISSOLO VERMELHO 

Distrófico típico, A moderado (perfil 3) e ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Órtico 

arênico, A húmico, imperfeitamente drenado (perfil 4).  

5.5 Teores naturais de metais traços nos solos 

 

5.5.1 Proposições dos VRQ’s para solos  

A legislação brasileira (Resolução Conama no 420/2009) define que os 

VRQs podem ser estabelecidos com base nos percentis 75 ou 90 do universo 

amostral, após a remoção das anomalias. Entretanto estas aplicações são 

apropriadas em casos onde ocorram uma avaliação de teores naturais partindo 

de uma amostragem aleatória (solotecas ou levantamentos exploratórios de uma 

região), onde a variabilidade está presente nos dados e precisa ser avaliada, não 

sendo adequada em um caso específico: onde se utiliza um conjunto de solos 

sabidamente distintos e que refletem a diversidade de uma região, como pela 

utilização de um conjunto de solos de referência. Sendo assim, neste estudo 

foram utilizados os dados médios.  

Foi estabelecido como valor de referência (Tabela 10) o valor sugerido 

como sendo a concentração natural encontrada nos Argissolos Amarelo, 

Latossolo Vermelho-amarelo, Argissolo Vermelho e Espodossolo Humilúvico do 

Baixo Sul da Bahia, sendo este representado como a média das três 

profundidades de cada, uma vez que estatisticamente não houve variação entre 
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as profundidades (p>0,05) e houve variação da concentração dos metais entre 

os solos (p<0,05). 

 
Tabela 5- Teores naturais de metais traços em solos não poluídos em mg/kg e (*) 

kg/kg, propostos para uso como valores de referência. 

Argissolo Amarelo   Latossolo Vermelho-amarelo 

  Média Médiana 75º CV   Média Médiana 75º CV 

As <5,0 - - -   <5,0 - - - 

Ba 14,84 12,1 22,62 51,67   45,04 25,11 62,85 111,37 

Cd <0,25 - - -   <0,25 - - - 

Co 0,40 0,43 0,505 37,36   2,41 2,29 3,53 32,88 

Cr 19,13 18,43 23,42 57,12   134,69 156,39 164,18 26,10 

Cu 1,32 1,18 1,44 48,36   7,44 5,67 12,69 65,36 

Mn 27,29 29,43 37,39 52,52   37,94 40,47 44,49 36,58 

Mo 2,72 2,58 3,31 34,84   7,58 7,44 10,51 29,70 

Ni 3,10 2,39 4,11 67,85   13,99 13,94 17,70 34,64 

Pb 11,59 11,65 15,48 38,00   8,72 9,05 10,75 57,01 

V 40,63 46,41 57,29 50,98   231,61 244,00 278,12 17,75 

Zn 7,63 5,95 9,75 73,28   27,90 28,09 32,44 26,68 

Al* 42,09 32,27 39,43 41,68   102,42 111,84 124,13 19,21 

Fe* 12,54 14,23 15,43 37,59   53,40 51,12 53,51 5,38 

                    

Argissolo Vermelho   Espodossolo Humilúvico 

  Média Médiana 75º CV   Média Médiana 75º CV 

As <5,0 - - -   <5,0 - - - 

Ba 54,65 38,28 78,45 55,85   6,82 8,15 15,52 43,87 

Cd <0,25 - - -   <0,25 - - - 

Co 2,53 1,89 4,29 74,20   0,36 0,35 0,76 47,46 

Cr 48,84 37,54 64,26 68,02   18,94 5,42 32,71 144,80 

Cu 2,87 2,66 4,66 68,71   3,88 2,08 6,55 121,22 

Mn 49,50 33,57 54,77 88,61   5,64 3,05 7,92 192,71 

Mo 3,02 2,72 3,42 45,08   0,40 0,54 1,71 76,07 

Ni 7,84 9,00 11,33 60,65   2,76 2,64 4,45 57,78 

Pb 7,41 5,70 10,96 43,93   12,54 10,80 21,25 74,76 

V 72,02 55,50 98,24 70,53   5,09 5,92 5,43 60,13 

Zn 19,14 20,16 23,94 37,24   4,82 4,78 7,31 57,33 

Al* 42,09 35,97 53,54 64,81   1,23 0,51 0,64 158,08 

Fe* 23,08 18,43 33,9 53,98   0,29 0,26 0,45 73,50 

 

As concentrações naturais de metais traços nos solos de APA do Pratigi 

tiveram a seguinte ordem decrescente: Al> Fe> V> Mn> Cr> Ba> Pb> Zn> Ni> 

Mo> Cu> Co> As=Cd para o Argissolo Amarelo; Al> Fe> V> Cr> Ba> Mn> Zn> 
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Ni> Pb> Mo> Cu> Co> As=Cd para o Latossolo Vermelho-amarelo; Al> Fe> V> 

Ba> Cr> Mn> Zn> Ni> Pb> Cu> Mo> Co> As=Cd para o Argissolo Vermelho; Al> 

Fe> Cr> Pb> Ba> Mn> Zn> Cu> Ni> Mo> Co > As = Cd = V para o Espodossolo 

Humilúvico. Estes resultados são principalmente reflexos dos materiais de 

origem e processos pedogênicos, juntos com as condições geomorfológicas e 

climáticas que tornam os níveis de metal em cada solo específico. 

Comparando a concentração de metais, nos quatros solos, verifica-se que 

os Latossolos Vermelho-Amarelos apresentam as maiores concentrações de 

metais, sendo seguido pelo Argissolo Vermelho. Os Argissolos Amarelos e 

Espodossolos Humilúvicos obtiveram as menores concentrações. Isso se deve, 

principalmente ao material de origem. 

Os Argissolos Amarelos e Argissolos Vermelhos da região da APA do 

Pratigi são solos derivados da Formação Sergi e Formação Aliança, 

respectivamente. A Formação Aliança é constituída por argilitos variegados com 

arenitos e calcários intercalados e a Formação Sergi é constituída de arenitos 

finos, argilosos, pouco feldspáticos, raramente micáceos e caulínicos.  (VIANA 

et al.,1971; GONÇALVES, 2008; NEUMANN, 2017). Já os Espodossolos 

Humilúvicos são derivados de sedimentos recentes, quartzitos, arenitos ou 

sedimentos quartzosos, com baixo ter de argila (OLIVEIRA et al., 1992). 

A ocorrência de metais traços em rochas e depósitos sedimentares, 

devido a processos de enriquecimento em superfície, é controlada, 

principalmente, pela adsorção, transporte e precipitação nos sedimentos. 

Consequentemente, solos derivados de rochas sedimentares de textura mais 

finas, como o Argissolo Vermelho, frequentemente apresentam maiores teores 

de metais traço que as de textura mais grosseira, como os Argissolos Amarelos 

e Espodossolos Humilúvicos (ALLOWAY, 2013).  

Os Latossolos Vermelhos-Amarelos da região da APA do Pratigi foram 

originados a partir do intemperismo de rochas do Embasamento Cristalino, 

datadas do Arqueano, que englobam as rochas plutônicas enderbíticas 

charnockíticas são formadas basicamente de quartzo, feldspato, plagioclásio, 

piroxênio, mica e magnetita (CPRM, 2013). Em rochas ígneas, os metais são 

incorporados na rede cristalina por substituição isomórfica dos minerais que é 
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favorecida quando os raios atômicos e valência dos metais envolvidos são 

similares. Solos derivados de rochas ígneas, e em geral apresentam maiores 

teores de metais traço, principalmente quando comparadas a solos derivados 

com rochas sedimentares (RESENDE et al., 2010). 

Comparando as concentrações dos metais traços obtidos nesse estudo 

com os VRQ’s proposto em outros Estados (tabela 11), percebe-se que os VRQ’s 

da maioria dos metais foram, em geral, menores que os valores relatados em 

outras regiões do Brasil. 
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Tabela 6- Comparação das médias dos solos estudados com os VRQ’s de outros estados brasileiros em mg.kg-1 e (*) em g.kg-1. 

  
SP1 ES2 NE3 PE4 PE5 BA6 RN7 RJ8 PB9 MG10 MG11  SC12  

 
VP13 

 
VI14 

Argissolo 
Amarelo15 

Latossolo 
Vermelho-
amarelo15 

Argissolo 
Vermelo15 

Espodossolo 
Humilúvico15 

 

As 3,24 6,80 NA NA NA NA NA NA NA 17,78 8 NA 5 35 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0  

Ba 75 NA NA NA 835 NA 58,91 117 87,96 190,96 NA NA 150 300 14,84  48,19  54,65  10,6   

Cd <0,50 <0,64 0,3 NA NA NA 0,10 40 0,06 0,50 <0,4 NA 1,30 3 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25  

Co 12,50 8,64 1,7 3,54 1 9 15,41 NA 7,93 16,50 NA NA 25 35 0,44  2,28  2,53  0,48   

Cr 40,20 41,07 26,8 NA 262 47 30,94 6 11,22 100 75 112 75 150 19,13  134,70  49,72  22,49   

Cu 35,10 5,57 1,10 7,15 41 9 13,69 52 28,81 30,90 49 111 60 200 1,32  7,45  3,14  4,47   

Mn 4610 131,70 49 NA NA NA NA 10 350,83 NA NA 32 NA NA 27,29  37,94  49,50  8,70    

Mo <25,0 1,43 NA NA NA NA NA NA <0,24 NA NA 12 30 50 2,72  7,58  3,02  0,84    

Ni 13,20 6,65 6,6 6 59 18 19,84 NA 9,12 30,10 21,50 NA 30 70 3,10  13,99  8,93  2,98   

Pb 17 8,79 NA NA NA 14 16,18 7 10,01 3,90 19,50 NA 72 180 11,59  9,93  7,41  13,52   

V 274 NA NA NA NA NA 28,71 NA NA NA NA NA NA NA 40,63 231,61  72,02  <5,0  

Zn 59,90 22,61 7,70 NA NA NA 23,85 NA 23,46 13,10 46,50 61 300 450 7,63  27,90  19,14  5,18   

Al* 71,50 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 33,06  67,42  42,09  1,23   

Fe* 77,82 NA NA NA NA NA NA NA 18,74 NA NA NA NA NA 12,54  50,40  23,08  0,31   

1 Cetesb, 2001; 2 Sá Paye et al., 2010; 3Fadigas et al., 2010; 4 Biondi et al., 2011; 5 Fabrício Neta, 2012; 6 Carvalho et al., 2013b; 7Preston et 
al. 2014; 8de Mattos, 2014; 9Almeida Junior et al., 2016; 10Caires, 2009; 11COPAM, 2011; 12Hugen, 2011;13Valor de prevenção, CONAMA, 2009; 14Valor de 

Investigação de um cenário agrícola, CONAMA, 2009; 15Esse estudo. NA: Não analisado.
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Em todos os solos, os teores de As e Cd aparecem abaixo do limite de 

quantificação. O mesmo foi observado para Cd nos solos do Estado de São 

Paulo (CETESB, 2001). Este fato está relacionado à presença desse elemento 

na natureza, uma vez que o teor médio de Cd na crosta terrestre é de 

aproximadamente 0,15 mg kg-1
 (BOWEN, 1979; HEINRICHS et al., 1980) e nos 

solos, a média é de 0,06 mg kg-1
 (USEPA, 1992). Ross (1994) verificou que a 

disponibilidade de Cd é maior em solos originados de rochas máficas e reduzida 

em solos originados de gnaisse e arenito + sedimentos do Terciário. Para As, 

todos os VRQ’s obtidos pelos outros Estados estão acima do obtido nesse 

estudo. 

Contrastando com as concentrações consideradas naturais, citadas 

acima neste estudo, Ramalho et al., (2000) encontram concentrações pseudo-

totais de Cd que variaram de 0,61 a 0,70 mg kg-1, nos primeiros 20 cm do solo, 

em Latossolo, Argissolo e Cambissolo com atividade de olericultura, no Rio de 

janeiro. Junior et al., (1998) reportaram concentrações pseudo-totais de Cd que 

variaram de 7 a 109 mg kg-1, em Latossolos de uma área de despejo industrial 

proveniente de uma unidade de beneficiamento e processamento de zinco em 

Minas Gerais. Oliveira e Mattiazzo (2001) citam concentrações pseudo-totais de 

Cd em Latossolos Amarelos que variam de 0,22 a 0,67 mg kg-1, em solos 

tratados com lodo de esgoto, em Piracicaba-SP. Ferreira (2015) reporta 

concentrações de Cd que variam de 6,9 a 19,2 mg kg-1, e concentrações de As 

que variaram de 35,8 a 126,6 mg kg-1, em solos de áreas urbanas e industriais 

próximas ao Rio Guandu, Rio de Janeiro. 

As concentrações de Pb encontradas nesse estudo nos Argissolos 

Amarelos, Latossolo Vermelho-amarelo e Espodossolo Humilúvicos foram 

maiores que os reportados pela Cetesb (2009) (17 mg Kg-1) em solos de São 

Paulo e pela Copam (2011) (19,5), em solos de Minas Gerais; e maiores que os 

relatados por Caires (2009) (3,9 mg Kg-1) em solos de Minas Gerais, de Mattos 

(2014) (7,0 mg Kg-1), em solos do Rio de Janeiro e por Sa Payé et al., (2010) 

(8,9 mg Kg-1), em solos do Espírito Santo. As concentrações mais altas 
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encontradas para Pb pode estar relacionado solos derivados principalmente de 

rochas com alto teor de biotita. 

Todavia, as concentrações de Pb propostas nesse estudo foram cerca de 

1,8 (Argissolo Amarelo e Espodossolo Humilúvico) e 3 vezes (Latossolo 

Vermelho-Amarelo e Argissolo vermelho) menores ao ser comparado com a 

menor concentração de Pb obtida por Ramalho et al., (2000) em solos de 

pastagens no Rio de Janeiro e chegam a ser 137 vezes menor que o obtido em 

Latossolo Vermelho-Amarelo considerado contaminado por rejeitos industriais 

de Zn por Junior et al., (1998), em Minas Gerais. Concentrações de Pb mais altas 

que as obtidas nesse estudo também foram observada por Ferreira, (2015) em 

solos de áreas urbanas e industriais, no Rio de Janeiro, por Nova et al., (2011) 

em Latossolos Vermelho-Amarelo adubados com fertilizantes NPK, em Palotina-

PR. 

As concentrações de Cr no Latossolo Vermelho-amarelo foram maiores 

que as propostas para os outros estados, com exceção ao reportado por Fabrício 

Neta (2012) em solos da Ilha de Fernando de Noronha (262,0 mg Kg-1), 

originados de rochas vulcânicas, e nos solos de Cuba (153,0 mg/Kg) (ALFARO 

et al., 2015),  que foram originados a partir de rochas ultramáficas, ricas em Ni e 

Cr. Nos Argissolos Amarelos, Argissolos Vermelho e Espodossolos Humilúvicos, 

as concentrações de Cr foram maiores apenas que as propostas por Almeida 

Junior  et al., (2016) (28,8 mg Kg-1) em solos da Paraíba e de Mattos (2014) (10,0 

mg Kg-1) em solos do RJ.  

Ferreira (2015) em solos próximos a áreas urbanas e industriais do rio 

Guando, Rio de Janeiro e Korf et al., (2008) em solos que recebeu resíduos 

sólidos na década de 80, no município de Passo Fundo, encontraram 

concentrações de Cr que chegam a 2,5 e 13 vezes maiores, respectivamente, 

que a concentração encontrada os Latossolos Vermelho-Amarelo deste estudo.  

O VRQ para Cr no Latossolo Vermelho-Amarelo se aproximou ao valor de 

investigação para um cenário agrícola (150 mg Kg-1) sugerido pelo Conama 

(2009).  Essa alta concentração de Cr, levando em consideração que não houve 

enriquecimento de origem antrópica deste metal, pode ser consequência do 
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material de origem, uma vez que rochas enderbíticas mostram enriquecimento 

em alguns metais de transição como Cr, Ni e Zn (NASCIMENTO & OLIVEIRA, 

2013) 

Consequentemente, há necessidade de legislação baseada em casos que 

são considerados exceções, que são atualmente tratadas como anomalias, mas 

na verdade representam uma diferença pedológica legítima. Sendo assim áreas 

sem atividade antrópica com concentrações elevadas de Cr requerem um exame 

minucioso para avaliar a mobilidade e biodisponibilidade desse metal, que pode 

auxiliar na verificação do risco potencial de uso dessas áreas. 

As concentrações de Mo nos quatro solos estudados foram mais altas que 

as encontradas na literatura, com exceção da proposta por Hugen (2011) (10,0 

mg/Kg) em solos de Santa Catarina. A falta de estudos que quantifiquem Mo em 

solos dificulta a interpretação desses valores considerados altos quando 

comparados com valores tidos na literatura que não contemplam as 

propriedades do solo em questão. 

A despeito das condições geoclimáticas e geomorfológicas, os VRQ 

obtidos neste estudo estão bem próximos ou abaixo daqueles publicados pela 

Cetesb (2001), Fadigas et al., (2010), Carvalho et al., (2013b), Preston (2014), 

Biondi et al., (2011), de Mattos (2014), Almeida Junior (2016) (Tabela 10). 

 Percebe-se que houve uma variação dos teores da maioria dos metais 

nos diferentes solos descritos neste estudo. Isto corrobora trabalhos realizados 

com materiais de origem e classes de solos distintos, nos quais se observou 

variabilidade nos teores de diversos metais traços em função do material de 

origem (CAÍRES, 2009; VÁZQUEZ & ANTA, 2009).  

Ressalta-se que as diferenças entre os teores naturais de metais pesados 

em solos são atribuídas sobretudo ao material de origem e a fatores 

pedogenéticos (Sa Paye et al., 2010). Mesmo em condições rigorosas de 

intemperismo durante a pedogênese e a exemplo do que ocorre com solos 

tropicais, a rocha mãe ainda exerce influência no conteúdo de metais pesados 

no solo. 
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A variação observada nos VRQs estabelecidos nos solos do Baixo Sul da 

Bahia em relação aos determinados nas diversas regiões do Brasil, reflete a 

diversidade dos materiais de origem, fatores e processos de formação dos solos, 

bem como, as características intrínsecas de cada classe de solo e metal 

analisado.  

 

5.5.2 Análises de Variância dos teores naturais de metais no solo 

 

Para averiguar a variação da concentração dos metais estudados ao 

longo das profundidades coletadas, foram feitos testes de ANOVA de um fator 

para cada metal de cada solo nas três profundidades (tabela 5). Não foi possível 

realizar o teste com os metais As e Cd, pois aparecem abaixo do limite de 

detecção em todos os solos analisados. 
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Tabela 7- Resultado do teste ANOVA e teste Turkey para os metais traços das três 
profundidades estudadas. 

 Médias* 

Profundidade Al Ba Co Cr Cu Mn 

0-20 37145.11 a 35.09 a 1.33 a 46.88 a 2.76 a 31.42 a 

40-60 49055.29 a 29.09 a 1.49 a 52.64 a 4.07 a 28.64 a 

80-100 49849.19 a 17.57 a 1.10 a 69.30 a 5.46 a 23.79 a 

  Mo Ni Pb V Zn Fe 

0-20 2.84 a 5.89 a  11.68 a 68.98 a 13.25 a 18870.78 a 

40-60 3.77 a 7.60 a 8.18 a 99.99 b 15.27 a 23631.37 a 

80-100 3.90 a 7.08 a 11.32 a 100.05 b 15.07 a 21934.81 b 

*Médias seguidas de mesma letra para cada elemento nas colunas não diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Em geral, para todos os solos estudados observa-se que os p-valores 

foram maiores que o nível de significância proposto (0,05), indicando que não 

houve variações dos metais entre as três. Exceção foi observada nos teores de 

Fe, entre as profundidades 0-60 e 80-100 cm.  

Em relação ao Espodossolo, variações nos teores de metais entre as 

camadas avaliadas era esperado, devido à migração de componentes orgânicos 

e minerais para camadas mais profundas, como já discutido anteriormente, por 

processo de podzolização.  Entretanto, a falta de variação nesses solos, 

provavelmente são mascaradas pelos tratamentos estatísticos, uma vez que o 

comportamento dos metais no Espodossolo foi diferente dos outros solos 

analisados. 

Nos Espodossolos, dentre os 14 metais analisados, quatro, além do As e 

Cd, ficaram abaixo do limite de detecção na camada 40-60 cm, que coincide com 

o horizonte E. Na terceira profundidade, que representa o B espódico, os valores 

de Cr são 12 vezes maiores que os encontrados na profundidade 0-20 cm e 5 

vezes maiores que na profundidade 40-60 cm (Figura 10).  

Nota-se que as concentrações de Co, Cu, Ni, Pb, Zn, V e Fe, encontradas 

no horizonte B espódico, estão maiores ou próximas à profundidade 0-20 cm e 

são maiores que a profundidade 40-60 cm, sendo que o V somente é detectado 

na profundidade do horizonte B espódico (Figura 10). 
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Figura 10- Bloxpot da concentração de Metais nas diferentes 
profundidades no Espodossolo Humilúvico. 
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Assim, acredita-se que, no caso do Espodossolo Humilúvico, não se pode 

afirmar, baseando-se apenas nos testes estatísticos, que não houve variação 

dos elementos Ba, Mn, Mo e V entre as profundidades, pois a falta de detecção 

destes elementos na segunda profundidade não foi considerada pelo teste 

estatístico usado. 

Recomenda-se, portanto, para solos com presença de horizontes E 

arenosos e espessos ou com caráter arênico (Espodossolos, Argissolos e 

Planossolos) a investigação dos metais nos horizontes B mais profundos, devido 

aos processos de translocação de compostos, que fazem com que metais 

migrem para esta camada (OLIVEIRA et al., 1992; GOMES, 1995; RESENDE et 

al., 2010; MOURA FILHO, 1998; CORRÊA et al., 1999)  

Oliveira & Costa (2004), em estudos realizados em solos de uma 

topolitossequência do triângulo mineiro, CETESB (2001), em solos de São Paulo 

e Ramalho et al., (1999), em solos cultivados com cana-de-açúcar, constataram 

que não existem diferenças significativas entre os metais traços estudados e as 

profundidades (RAMALHO et al., 1999; CETESB, 2001; OLIVEIRA & COSTA, 

2004). 

Biondi et al., (2011), em solos de Pernambuco, também observaram que 

não houve diferenças significativas entre as profundidades para os elementos 

Ni, Co e Cu, evidenciando a forte relação dos solos com o material de origem da 

região. Entretanto, nesse mesmo estudo, foram relatadas diferenças 

significativas para Fe, Mn e Zn, demonstrando que as diferenças nas 

concentrações dos metais entre horizontes do solo superficial e subsuperficial 

podem refletir o impacto de pedogênese nas distribuições originais de elementos 

traços. 

Deve-se ter em mente, entretanto, que a distribuição de metais pesados 

em solos pode ser altamente variável na superfície e em profundidade, como 

resultado da heterogeneidade dos materiais originais, bem como outros fatores 

que controlam a pedogênese. 
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Sabe-se que a maior ou menor mobilidade dos metais pesados será 

determinada pelas características do solo, como conteúdo original do metal, 

textura, teores e tipos de argila, pH, capacidade de troca de cátions (CTC), teor 

de matéria orgânica entre outros, que influenciarão as reações de 

adsorção/dessorção, precipitação/dissolução, complexação e oxirredução 

(OLIVEIRA & MATTIAZZO, 2001). De acordo com Kashem et al., (2007), a 

distribuição de metais pesados e o transporte de solutos no perfil do solo são 

influenciados, além das diversas características diferenciais dos horizontes 

pedogenéticos, pelos seus respectivos processos formadores.  

A distribuição vertical uniforme dos metais nos solos deste estudo pode 

estar atrelado ao fato dos pontos estarem em locais com mínima influência 

humana, evidenciando o comportamento natural desses elementos no ambiente, 

além de demonstrar que o material de origem tem forte influência na composição 

dos solos da região da APA do Pratigi. 

Foram feitos também testes de ANOVA de dois fatores para cada metal 

das três profundidades de cada solo (tabela 5), com exceção do Argissolo 

Vermelho, para averiguar a variação da concentração dos metais estudados nas 

diferentes classes de solos coletados.  

Não houve diferença significativa para os elementos Ba, Cr, Cu, Mn, Ni e 

Zn entre o Argissolo Amarelo e Espodossolo Humilúvico, sendo que também não 

foi encontrado diferenças significativas para Cr e Cu entre as classes de solos 

citadas e o Argissolo Amarelo.  
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Tabela 8- Resultados dos testes ANOVA de dois fatores e teste Turkey para os metais 
traços dos solos estudados. 

  Médias* 

Solo Al Ba Co Cr Cu Mn 

Latossolo Vermelho-Amarelo 102,42 c 45,04 a 2,41 a 134,69 b 7,44 b  37,94 a 

Argissolo Amarelo 33,06 a 14,84 b 0,40 b 19,13 a 1,32 a 27,29 ab 

Argissolo Vermelho 42,09 a 54,65 a 2,53 a 43,84 a  2,87 a  49,50 a 

Espodossolo Humilúvico 12,34 b 6,82   b 0,36 b 18,94 a 3,88 a    5,64 b 

       

  Mo Ni Pb V Zn Fe 

Latossolo Vermelho-Amarelo 7,58 c 13,99 a 8,72 a 231,61 c  27,90 c 50,40 d 

Argissolo Amarelo 2,72 a 3,10 b 11,59 a 40,63 a 7,63 b 12,54 b 

Argissolo Vermelho 3,02 a 7,84 a 7,41 a 72,02 a 19,14 a 23,08 a 

Espodossolo Humilúvico  0,40 b 2,76 b 12,54 a 5,09 b 4,82 b 0,29 c 

       
*Médias seguidas de mesma letra para cada elemento nas colunas não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Com esses resultados, percebe-se que os metais traços se comportam de 

maneira distinta nas classes distintas, uma vez que os elementos naturais são 

distribuídos dentro de um perfil de solo à medida que zonas eluviadas e 

acumuladas se desenvolvem (BUOL et al., 1989). Em outras palavras, a 

heterogeneidade desses solos ocorre devido ao fato de cada solo ter sido 

desenvolvido em uma geologia distinta, evidenciando mais uma vez, a forte 

influência da litologia na concentração desses metais nos solos.  

Pode-se averiguar a forte influência do material de origem, também, 

quando se compara as concentrações de metais nos dois Argissolos originados 

de duas formações distintas, apesar de pertecerem ao mesmo grupo geológico 

(Brotas), constatando-se que não houve diferença significativa entre os dois 

solos somente para os metais Al, Mn, Mo e V. O Argissolo Amarelo se 

desenvolveu a partir da formação Sergi, constituído de arenitos finos a 

conglomeráticos, regularmente a mal selecionados, argilosos, pouco 

feldspáticos, raramente micáceos e caulínicos. Já o Argissolo Vermelho 

originou-se a partir da Formação Aliança, caracterizada pela presença de 

folhelhos e argilitos variegados com arenitos e calcários intercalados (VIANA et 

al.,1971; GONÇALVES, 2008; NEUMANN, 2017).  
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McGrath e Loveland (1992) e Kabata-Pendias (2011) apontam que a 

distribuição de metais traço (Mn, Cr, Cu, Ni e Zn) entre classes texturais do solo 

diferencia-se fortemente na mesma unidade taxonômica.  Zhao et al., (2007), 

analisando solos da Inglaterra e País de Gales, observaram diferenças 

significativas na concentração de Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn entre diferentes 

texturas de uma mesma classe principal de um solo, propondo que a textura do 

solo explica a variação na concentração de metais melhor que o grupo 

taxonômico principal do solo.   

Além das duas formações do grupo Brotas que originaram as duas 

classes distintas de Argissolos, as diferenças entre os materiais de origem 

também ocorrem para o Latossolo Vermelho-amarelo, que desenvolveu-se a 

partir de rochas do embasamento cristalino, tendo como principal litologia os 

enderbitos e trondhjemito granulítico; e parra o Espodossolo que se 

desenvolveram a partir de rochas sedimentares arenosas. 

A influência do material de origem sobre a concentração de metais traços 

aparece como sendo determinante para distribuição desses elementos nos 

solos.  

 Segundo Oliveira et al., (1999), mesmo em condições rigorosas de 

intemperismo (pedogênese), como as que ocorrem em solos tropicais, o material 

de origem ainda exerce papel importante na concentração dos metais traços nos 

solos, definindo níveis característicos e representativos dos materiais que deram 

origem ao solo.  

Variações nos teores de metais traços entre solos de classes diferentes e 

também entre solos pertencentes a uma mesma classe foram observadas por 

Amaral Sobrinho et al., (1998), por Fadigas et al., (2006), Caires (2009) e por Sa 

Paye et al., (2010). Segundo esses autores isso se deve, principalmente, as 

variações nas propriedades químicas e físicas dos mesmos. Portanto, os 

processos de formação do solo, que se traduzem no intemperismo, parecem ser 

determinantes para a variação das características e dos teores de metais traços 

em solos mais desenvolvidos. 
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A maioria dos pesquisadores tenta agrupar solos em primeiro nível 

categórico, ou seja, um conjunto formado por solos de grande diversidade 

litológica implícita. Entretanto, como mostrado na tabela anterior, os Argissolos 

Amarelo e Vermelho só apresentaram concentrações similares para os metais 

Cr, Cu, Mo, V e Al. Para os demais metais foram encontradas diferenças 

significativas nas concentrações, evidenciando que além dos processos de 

formação do solo, variações no material de origem têm forte influência na 

concentração desses metais. 

Sendo assim, é possível que para a obtenção de VRQ’s de cada Estado 

uma estratificação dos solos no ambiente, realizadas em levantamentos em nível 

de detalhe, seja mais indicada, levando em consideração que tanto às variações 

ambientais quanto os processos de formação dos solos influenciam na presença 

e concentração de metais. 

. 

5.5.3 Correlações entre os metais pesados  

A correlação linear de Pearson entre os teores de metais traços do perfil 

com as propriedades do solo, a um nível de significância de 5%, estão 

apresentados na tabela 6.  Não foram feitas correlações com os metais que 

apresentaram concentrações abaixo do limite de quantificação. 
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Tabela 9- Coeficiente de correlação linear de Pearson entre os teores pseudo-totais 
dos metais do perfil e os atributos químicos e físicos 

 

A correlação entre a proporção de argila e os metais traços foi notável nos 

nos Argissolos, onde observou-se correlações positivas moderadas a fortes com 

o Ba (0,68), Cr (0,82), Mo (0,58), Pb (0,69), V (0,91), Al (0,69) nos Argissolos 

Amarelos e com o Ba (0,80), Co (0,85), Mo (0,80), Ni (0,80), Pb (0,83), V (0,91), 

Zn (0,83), Al (0,76) e Fe (0,88) nos Argissolos Vermelhos. A relação encontrada 

entre metais e o teor de argila também tem sido citada em outros estudos 

(FADIGAS et al., 2002; CAIRES, 2009; BIONDI et al., 2011). 

A relação desta fração argila com os metais traços, seja contribuindo para 

a liberação de metais no sistema solo ou pela afinidade com alguns metais em 

Argissolo Amarelo   
 

Latossolo Vermelho-Amarelo 

  MO CTC pH Argila    MO CTC pH Argila 

Ba -0,75* -0,29 -0,76* 0,68*  Ba 0,63* 0,63* 0,31 0,57 

Co -0,25 -0,22 -0,23 0,16  Co 0,18 0,14 -0,12 0,35 

Cr -0,67* -0,06 -0,78* 0,82*  Cr -0,74* -0,69* -0,49 -0,81* 

Mn 0,65* 0,86* 0,39 -0,38  Cu -0,56 -0,52 -0,48 -0,58 

Mo -0,60* -0,28 -0,59* 0,58*  Mn -0,48 -0,45 -0,50 -0,47 

Ni -0,14 0,45 -0,37 0,39  Mo -0,13 -0,09 -0,55 -0,05 

Pb -0,59* -0,26 -0,60* 0,69*  Ni 0,49 0,45 0,22 0,53 

V -0,84* -0,12 -0,96* 0,91*  Pb 0,68* 0,66* 0,08 0,77* 

Zn 0,05 0,12 -0,01 0,08  V -0,09 -0,15 -0,08 0,08 

Al -0,69* -0,33 -0,69* 0,69*  Zn 0,55 0,51 0,26 0,63* 

Fe -0,20 -0,33 -0,06 0,04  Al 0,32 0,30 0,01 0,37 

        Fe 0,10 0,04 0,01 0,25 

                      

Argissolo Vermelho    Espodossolo Humilúvico 

  MO CTC pH Argila     MO CTC pH Argila 

Ba -0,77* 0,59 0,71* 0,80*  Co 0,81* 0,81* -0,81* 0,00 

Co -0,81* 0,62* 0,69* 0,85*  Cr 0,83* 0,91* -0,64* 0,74* 

Cr -0,37 -0,12 0,07 -0,24  Cu 0,44 0,58 -0,23 0,59 

Cu 0,16 -0,19 -0,63* -0,57  Mo 0,79* 0,79* -0,79* 0,00 

Mn -0,23 -0,21 -0,17 -0,40  Ni 0,23 0,40 0,22 0,39 

Mo -0,66* 0,56 0,59 0,80*  Pb 0,90* 0,94* -0,78* 0,73* 

Ni -0,63* 0,39 0,68* 0,80*  V 0,96* 0,96* -0,96* 0,00 

Pb -0,88* 0,71* 0,69* 0,83*  Al 0,83* 0,90* -0,65* 0,73* 

V -0,75* 0,56 0,69* 0,91*  Fe -0,19 -0,02 0,60* 0,09 

Zn -0,79* 0,79* 0,61* 0,83*       
Al -0,46 0,25 0,71* 0,76*       
Fe -0,84* 0,64* -0,61* 0,88*       
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processos de sorção, que limitam a mobilidade destes no sistema, se dá pela 

sua grande capacidade de adsorver metais por apresentarem grande área 

superficial específica e carga negativa. 

Os baixos teores de argila encontradas no Espodossolo Humilúvico 

refletem no baixo percentual de correlação entre os metais e esta propriedade 

do solo. 

Foram observadas correlações da CTC com maior expressão no 

Espodossolo Humilúvico, onde houve correlações positivas forte com o Co 

(0,81), Cr (0,91), Mo (0,79), Pb (0,94), V (0,96) e Al (0,90).  A CTC está 

fortemente ligada as concentrações dos íons trocáveis presentes na solução do 

solo e nos sítios de troca nas interfaces coloidais do sistema. Uma elevada CTC 

proporciona uma maior retenção do metal no solo (RAIJ, 1969).  

Os metais Co, Cr, Mo, Pb, V e Al também se correlacionaram fortemente 

com a matéria orgânica no Espodossolo Humilúvico, o que já era esperado, uma 

vez que, segundo Matos et al., (1995) a matéria orgânica é responsável por cerca 

de 30% a 65% da CTC em solos minerais, e mais de 50% da CTC de solos 

arenosos e orgânicos. Além das correlações estabelecidas entre a MO e os 

metais no Espodossolo Humilúvico, o Argissolo Amarelo e o Argissolo Vermelho 

também apresentaram correlações altas, 58% e 66,7%, respectivamente, dos 

metais com a MO.  

Bech et al., (2005) observaram associação do MO com os metais Ni, Pb 

e Zn, enquanto Sipos et al., (2008) reportaram reações de sorção entre 

substâncias húmicas e os metais Pb, Cu e Zn. As maiores correlações foram 

observadas para o Pb, confirmando o alto grau de seletividade da MO por este 

metal (BAIZE & STERCKEMAN, 2001; PRESTON et al., 2014). 

O pH exerce também uma forte influência na dinâmica do metais-traço 

nos solos, sendo a propriedade química do solo que mais se correlacionou 

negativamente com os metais no Argissolo Amarelo, Argissolo Vermelho e 

Espodossolo Humilúvico.  



 

79 
 
 

No Latossolo Vermelho-Amarelo somente os metais Ba, Cr, Pb e Zn se 

correlacionaram com as propriedades do solo e não foram observadas 

correlações significativas com o pH. 

5.5.4 Fator de Enriquecimento (FE) 

O Fator de Enriquecimento (FE) foi outra ferramenta usada nesta 

pesquisa para avaliar solos naturais a partir do nível de enriquecimento (Figura 

11). 
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Figura 11 Gráfico de Barras do Fator de Enriquecimento nos quatros solos estudados. 



 

81 
 
 

Por convenção, um valor de FE< 2,0, é tido como uma indicação que os 

metais-traços encontrados são fornecidos a partir da crosta ou por origens 

naturais de intemperismo e os valores acima de 2,0, indicam contribuições 

antropogênicas ou derivação de algum processo natural (SUTHERLAND, 2000). 

Em relação ao Fe, o fator de enriquecimento está abaixo de 2,0 nos 

quatros solos analisados, ainda que, nos Espodossolos Humilúvicos o Pb tenha 

aparecido 0,1 acima do nível considerado sem contribuições antropogênicas. Em 

relação ao Al, observou-se resultado semelhante ao encontrado na normalização 

com o Fe. 

Esses resultados mostram que os metais Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, 

V e Zn, nos Argissolos Amarelo, Latossolos Vermelho-Amarelo e Argissolo 

Vermelho não são significativamente enriquecidos em termos de antecedentes 

regionais e a contribuição antropogênica pode ser excluída. Para os 

Espodossolos Humilúvicos houve um empobrecimento de Co, considerando a 

normalização com Fe e Al e enriquecimento de Pb, com a normalização com o 

Fe. 

Preston et al., (2014) analisando a distribuição espacial e o fator de 

enriquecimento de metais traços em solos do Rio Grande do Norte também 

observou enriquecimento de Pb nos Espodossolos em áreas de Reserva 

Natural, e próximos a usina de cana-de-açucar. Carvalho (2009) atribui o 

enriquecimento de Pb em sedimentos da Bahia ao fato do ponto está localizado 

próximo à BR 324, que possui grande tráfego de veículos. Para Moura et al., 

(2006), esse enriquecimento pode ser atribuído à queima de gasolina que 

continha uma substância antidetonante, denominada chumbo-tetraetila. Davies 

(1995), afirma que a maioria das rodovias apresenta uma extensão de 15 metros, 

para cada lado, em que a concentração de chumbo excede os níveis background 

locais. 

É importante observar que os Espodossolos deste estudo não estão 

localizados próximos a usinas e a estradas com grande tráfego. As correlações 

significativas encontradas entre Pb e as propriedades químicas do solo (CTC, 

MO e pH) sugerem que este elemento seja natural do ambiente.  
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A diferença encontrada entre o valor do FE de Pb nos Espodossolos 

Humilúvicos, em relação ao Fe e ao Al, pode estar atrelada a pedogênese 

desses solos, uma vez que são originados de materiais com baixo teor de ferro.  

As fontes naturais também são responsáveis pelo enriquecimento de 

metais do solo e seu nível de enriquecimento varia de lugar para lugar, levando 

em consideração os processos pedológicos e a geologia regional (KHAN et al., 

2008; SHAH et al., 2010; KASHEM et al., 2007). 

Os Espodossolos tropicais são tipicamente hidromórficos, sendo a 

carbono orgânico dissolvido (DOC) e Al dominantes nos horizontes. A DOC 

contém consideráveis teores de polissacarídeos, os quais não são precipitados 

via complexação com metais, sendo grande parte da matéria orgânica 

translocada. Aliado a isso, os baixos teores de Fe nestes ambientes 

hidromórficos reduzem a precipitação química (VAN BREEMEN & BUURMAN, 

2002). 

Os teores de Fe e Al nas extrações pseudos totais dos Espodossolos 

Hidromórfico desse estudo, mostraram a predominância do Al em relação ao Fe. 

Isto deve-se, além do material de origem ser essencialmente quartzoso, à 

hipótese de que a maior parte do Fe pode ter sido removida devido às condições 

redutoras (FARMER et al., 1983), assim como encontrados por Gomes (1995). 

Os valores dos FE em relação ao Fe e ao Al, evidenciaram a participação 

do Al em detrimento do Fe no processo de podzolização, ocorrendo valores da 

relação com Fe, nos Espodossolos, inferior ao observado na relação com Al. Ou 

seja, a complexacao do Al e Fe com MO no processo de formação do 

Espodossolo, altera os valores destes elementos. Como o ferro é mais instável 

ele é perdido com maior facilidade que o Al.  

Além disso, a precipitação física, citada por Van Breemen & Buurman 

(2002) como corresponsável pela formação de horizontes espódicos sob 

condições hidromórficas, pobres em Fe, ocorre com a adsorção de colóides 

orgânicos insaturados às superfícies dos complexos organo-metálicos 

previamente translocados. 
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A perda do óxido de ferro ocasiona uma desestabilização estrutural que 

favorece a erosão química ou dissolução, processo pedogenético envolvido com 

a perda de argila nos Espodossolos. A dissolução das argilas e o consequente 

empobrecimento dos materiais ocorrem neste ambiente principalmente em 

decorrência da acidólise (MELFI & PEDRO, 1978; MAFRA et al., 2012). 

3.5.5 Variação do metal ao longo do perfil do solo 

Todos os elementos exibem algum tipo de redistribuição que depende do 

conteúdo do material de origem e dos fatores pedogenéticos. Alguns estudos 

foram realizados para determinar o comportamento a longo prazo de elementos 

químicos em solos (FUJIKAWA et al., 2000; PALUMBO et al., 2000; SHANG et 

al., 2016). Esses estudos sugerem que os tipos de solo, grau e tipo de 

intemperismo, quantidade de minerais de óxido de ferro e origem de elementos 

(antropogênicos ou não), especiação química do metal, são fatores importantes 

na distribuição e migração de metais traços em perfis de solo. 

A distribuição de metais pesados em profundidade varia de acordo com o 

elemento e a classe do solo (Figura 12).  
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Figura 12- Gráficos da variação dos metais traços ao longo do perfil 
do solo da região da APA do Pratigi.  



 

85 
 
 

Figura 12- Teores da variação dos metais traços ao longo do perfil do 
solo da região da APA do Pratigi.  

 

A concentração de Ba, Cr, Cu, Mn, Mo, Pb, V, Al e Fe aumentam com a 

profundidade na maioria dos solos, com exceção de Ba, Al e Fe nos Latossolos 

Vermelhos-Amarelos e Mn nos Argissolos Amarelos, que mantiveram suas 

concentrações próximas ao longo da profundidade.  

O aumento da concentração de Ba, Cr, Pb e Al com a profundidade pode 

ser relacionado com o teor de argila que aumenta significativamente com 

profundidade, visto que, houve correlações entre a concentração desses metais 

com o teor de argila, mesmo esses solos sendo ricos em caulinita, argila com 

pequena área superficial específicas. Já nos Espodossolos, esse aumento pode 

estar ligado ao aumento da MO no horizonte B espódico. 

Para os metais V, Mo e Al, o aumento da concentração nos horizontes 

mais superficiais pode estar relacionado com a diminuição do teor de MO, devido 

a correlação forte negativa que esses metais tiveram com essa propriedade 

química. 

A origem litogênica do Cr, que é presente em alguns minerais primários 

das rochas enderbíticas que formaram os Latossolos Vermelhos-amarelos 

(NASCIMENTO & OLIVEIRA, 2013) é refletido na concentração de Cr dos 
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horizontes profundos destes solos. O comportamento do Cr no Latossolo 

Vermelho-Amarelo é similar no Argissolo Vermelho, sugerindo que os arenitos 

finos da Formação Aliança, que originaram estes solos, sejam também fontes de 

Cr. 

Co no Argissolo Amarelo é geralmente mais concentrado em horizontes 

profundos como também foi observado em vários solos por Baize & Mocquot 

(1997) e Hernandez et al. (2003). A maior concentração de Co nos horizontes 

profundos, pode ser associado a argila, como mostrado por Krasnodebska-

Ostrega et al., (2001) para solos florestais.  

Os picos de Mn nas profundidades no horizonte A (10cm) e no horizonte 

Bt2 (90 cm) no Argissolo Amarelo pode estar relacionado aos teores de argila e 

MO mais elevados, uma vez que a CTC nesses horizontes foi maior, comparado 

aos demais horizontes, 5,37 e 4,35 cmolc kg-1, respectivamente. Isto pode ser 

evidenciado pela correlação positiva forte entre o metal Mn e a CTC. 

As maiores concentrações de Pb são encontradas nos horizontes 

profundos dos Espodossolos Humilúvicos. Essa concentração aumenta 

conforme a profundidade, paralelamente ao aumento da concentração da MO, 

devido a seletividade da MO por esse metal (BAIZE & STERCKEMAN, 2001; 

PRESTON et al., 2011). O mesmo acontece para Al, Mo, Cr, V e Zn, elementos 

que tiveram correlações fortes com a MO. 

As altas concentrações de Pb restritas aos horizontes profundo do 

Espodossolo pode estar atrelado tanto a alta concentração de MO nesses 

horizontes quanto ao processo de podzolização na formação dos mesmos, onde 

há a translocação da matéria orgânica ligada a ferro e alumínio com posterior 

acúmulo no horizonte B (OLIVEIRA et al., 1992; GOMES, 1995; MOURA FILHO, 

1998; RESENDE et al., 2010). 

Percebe-se, também, como afirmado no tópico 5.5.1, que todos os metais 

apresentaram um declínio da concentração nas profundidades de 30 a 70 cm, 

referente a profundidade do horizonte E, fortalecendo a discussão de que houve 

diferença na concentração dos metais entre os horizontes A/B com o horizonte 
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E. Isto consolida que para solos com presença de horizontes E arenosos é 

importante a investigação dos metais nos horizontes B mais profundos, 

Os teores de Al foram mais elevados que os de Fe horizonte B espódico 

do Espodossolo Humilúvico. Isto sugere maior participação de formas de Al 

ligadas a ácidos orgânicos no processo de podzolização que o ferro. 

 

 

6.0 CONCLUSÕES 

1. Os quatros perfis de solo foram identificados e descritos como: 

Argissolo Amarelo distrófico típico, Latossolo Vermelho-Amarelo Ácrico típico, 

Argissolo Vermelho distrófico típico e Espodossolo Humilúvico Órtico arênico 

2. As concentrações naturais de metais traços nos solos de APA do Pratigi 

tiveram a seguinte ordem decrescente: Al> Fe> V> Mn> Cr> Ba> Pb> Zn> Ni> 

Mo> Cu> Co> As=Cd para o Argissolo Amarelo; Al> Fe> V> Cr> Ba> Mn> Zn> 

Ni> Pb> Mo> Cu> Co> As=Cd para o Latossolo Vermelho-amarelo; Al> Fe> V> 

Ba> Cr> Mn> Zn> Ni> Pb> Cu> Mo> Co> As=Cd para o Argissolo Vermelho; Al> 

Fe> Cr> Pb> Ba> Mn> Zn> Cu> Ni> Mo> Co > As = Cd= V para o Espodossolo 

Humilúvico. 

3. Houve diferença significativa dos teores médios dos metais nos 

diferentes solos, evidenciando que além dos processos de formação do solo, o 

material de origem tem forte influência na concentração desses metais. 

4. Não houve variação significativa entre os teores médios de cada metal 

nas três profundidades coletadas, com exceção dos Espodossolo. 

5. Observou-se teores de Cr superiores aos Valores de Investigação 

estabelecidos pelo CONAMA (2009), o que indica a necessidade de um maior 

conhecimento das diversidades regionais para a elaboração de normas 

nacionais.  
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8.0 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A-  Descrição do Perfil Argissolo Amarelo 

Perfil 1 – DESCRIÇÃO GERAL 

Data: 03/05/2017 

Classificação atual: Argissolo Amarelo Distrófico 

Localização: Estrada para acesso à Praia do Pratigi-Ba, indo em direção 

à Praia do Pratigi, lado esquerdo, Ituberá, baixo sul da Bahia, no quilômetro 10,4 

da BA001. Coordenadas 494064W 

8486858S 

Situação e declividade: Terço médio de encosta, roça de piaçava 

entremeada à capoeira. 

Altitude: 16 m 

Material de origem: Produto de alteração de rocha sedimentar 

Litologia: Grupo Brotas 

Formação geológica: Sergi 

Cronologia: Jurássico Superior 

Pedregosidade: Ausente 

Rochosidade: Ausente 

Relevo local: Ondulado. 

Relevo Regional: Ondulado a forte ondulado 

Drenagem: Bem drenado 

Erosão: Laminar moderada. 

Vegetação primária: floresta tropical perenifolia 

Uso atual: Roça de Piaçava 

Clima: Tropical úmido 

Descrito e coletado: Renata Mascarenhas, Oldair Vinhas, Thomas 

Gloaguen e Matthias Schwetterlé 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

A1: 0-22 cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); 

moderada, média granular; friável a moderadamente friável, não plástico, 

ligeiramente pegajoso, poros muitos pequenos e médios. transição plana e 

gradual 
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A2: 22-33 cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); fraca, 

grande bloco subangular e; não plástico,não pegajoso, transição plana e clara.  

AB: 33-44 cm; bruno (10YR 4/3, úmido), mosqueado comum, pequeno e 

distinto; bruno forte (7.5 YR 5/8); fraca, muito grande bloco subangular, ; não 

plástico, ligeiramente pegajoso, poros muitos pequenos e médios, transição 

plana e gradual 

BA: 44-95 cm; bruno amarelado (10YR 5/6, úmido); fraca, muito grande 

bloco subangular; ligeiramente plástico, ligeiramente pegajoso, transição plana 

e difusa. 

Bt1: 95-141 cm; bruno amarelado (10YR 5/6 (úmido); mosquemamento 

pouco, pequeno e difuso, bruno forte (7.5YR 5/8); fraca, muito grande bloco 

subangular; ligeiramente plástico, ligeiramente pegajoso transição plana e 

difusa. 

Bt2: 141-190 cm+; amarelo (10YR 7/8, úmido); mosqueados pouco, 

pequeno e difuso nas cores vermelho-amarelado (5YR 5/8) e bruno forte (7.5YR 

5/8); bloco subangular muito grande e fraco; ligeiramente plástico, ligeiramente 

pegajoso. 

Obs: Perfil descrito úmido; 

         Raízes muitas finas e médias nos horizontes A1 e A2; comuns finas 

e médias no AB e BA  com ; 

         Horizonte Bt1 com menos de 1% de mosqueamento, características 

de processos de oxirredução do Fe pela oscilação do lençol freático; 

         Poros muitos pequenos e médios em A1 e A2; comuns e pequenos 

em AB, BA e Bt1.; 

 

 

           

APÊNDICE B- Descrição do Perfil Latossolo Vermelho-amarelo 

Perfil 2 – DESCRIÇÃO GERAL 

Data: 03/05/2017 

Classificação atual:  Latossolo Vermelho- amarelo 

Localização: Estrada da fazenda do Rio Juliana sentido Igrapiúna- BA. 

Coordenadas 469701 de longitude W e8470305 latitude S  
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Situação e declividade: Início do Terço médio; vegetação sob floresta 

ombrófila em estágio avançado de regeneração. 14% de declividade 

Altitude: 284 m 

Material de origem: Rocha metamórfica granulítica 

Litologia: Embasamento Cristalino 

Formação geológica: Complexo Ibicaraí 

Cronologia: Mesoarqueano 

Pedregosidade: Ausente 

Rochosidade: Ausente 

Relevo local: Ondulado 

Relevo Regional: Ondulado a forte ondulado 

Drenagem: Bem drenado 

Erosão: Laminar, moderada a forte. 

Vegetação primária: floresta tropical perenifolia 

Uso atual: Floresta ombrófila em estágio avançado de regeneração 

Clima: Tropical úmido 

Descrito e coletado: Renata Mascarenhas, Oldair Vinhas, Thomas 

Gloaguen e Matthias Schwetterlé. 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

 

O: -2 a 0 cm: formado resíduos de vegetais (folhas e galhos), em 

diferentes estádios de decomposição. 

A: 0-10 cm; bruno amarelado escuro (10YR 3/6, úmido); moderada, 

pequenos e médio granular,; friável a firme; plástico, pegajoso, transição plana 

e gradual. 

AB: 10-27 cm; bruno-forte 7.5YR 4/6 (úmido); moderado, grande bloco 

subangular ; friável; plástico e pegajoso, transição plana e difusa.  

BA: 27-48 cm; bruno-forte  (7.5YR 5/6, úmido); fraco,  grande a muito 

grande bloco subangular ; friável a muito friável; plástico e ligeiramente pegajoso, 

transição plana e difusa.  

Bw1: 48-94 cm; vermelho-amarelado (6YR 5/8, úmido); fraco, muito 

grande bloco subangular, e e forte, muito pequeno granular, , ; friável a muito 

friável; plástico e ligeiramente pegajoso, transição plana e difusa.  
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Bw2: 94-149 cm; vermelho-amarelado (6YR 5/8, úmido); fraco, muito 

grande bloco subangular e forte, muito pequeno granular; friável; plástico e 

pegajoso, transição plana e gradual. 

Bw3: 149 a 190 cm +; vermelho-amarelado (5YR 4.5/6, úmido); 

mosqueado pouco, pequeno e difuso, vermelho (10R 4/8); fraco a moderado, 

grande a muito grande bloco subangular, ; friável; cerosidade pouca e fraca; 

plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

Obs: Perfil descrito úmido; 

         Raízes muitas, finas e médias no A e AB; comuns, finas e médias 

em BA e Bw1;  poucas finas e médias no Bw2 e raras e finas no Bw3. com; 

                  Poros muitos, pequenos e médios em A; comuns e pequenos 

em AB e BA;  poucos e pequenos em Bw1, Bw2 e Bw3   

         Horizonte B3 com poucas concreções de Ferro arredondadas e 

vermelhas; 

         Muita atividade biológica de formiga e cupins. 

          

         APÊNDICE C-  Descrição do Perfil Argissolo Vermelho 

 

Perfil 3 – DESCRIÇÃO GERAL 

Data: 05/05/2017 

Classificação atual: Argissolo Vermelho 

Localização: Estrada transversal no km, a 200m da BA001 sentido 

Igrapiuna-Camamu, lado esquerdo. Coordenadas 048547W e 8467577S Gr. 

Situação e declividade: Final de terço médio, declive de 6% e vegetação 

do tipo capoeira. 

Altitude: 24 m 

Material de origem: folhetos argilitos, lentes de argilitos 

Litologia: Grupo Brotas 

Formação geológica: Formação Aliança 

Cronologia: Jurássico superior 

Pedregosidade: Ausente 

Rochosidade: Ausente 

Relevo local: Ondulado. 
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Relevo Regional: Ondulado a suave ondulado 

Drenagem: Bem drenado 

Erosão: Laminar ligeira. 

Vegetação primária: Floresta tropical perenifólia 

Uso atual: Capoeira 

Clima: Tropical úmido 

Descrito e coletado: Renata Mascarenhas, Oldair Vinhas, Thomas 

Gloaguen e Matthias Schwetterlé. 

 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

 

A: 0-17 cm; vermelho-escuro-acinzentado (2.5YR 3/2, úmido); VER 

ESTRUTURAplástico, ligeiramente pegajoso, transição plana e clara. 

AB: 17-34 cm; vermelho (2.5YR 5/6, úmido); mosqueamento comum, 

distinto e pequeno, vermelho-claro (2YR 6/8); moderado, grande bloco 

subangular ; plástico, pegajoso, transição plana e clara. 

Bt1: 34-54 cm; vermelho (2.5YR 5/6, úmido); mosqueamento abundante, 

distinto e pequeno, vermelho-claro (2.5YR 6/6); moderado, grande a muito 

grande bloco subangular, ; firme; plástico, pegajoso, transição plana e difusa. 

Bt2: 54-97 cm; vermelho (2.5YR 4/8 (úmido); mosqueamento comum, 

distinto e pequeno, bruno-amarelado (10YR 5/8); moderado, grande a muito 

grande bloco angular ; firme; plástico a  muito plástico, pegajoso, transição plana 

e difusa. 

Bt3: 97- 161 cm; vermelho (2.5YR 4/6, úmido); mosqueamento pouco, 

distinto e pequeno,bruno-forte (7.5YR 5/8); fraca, grande a muito grande bloco 

angular, ; firme; plástico, pegajoso, transição plana e difusa. 

Bt4: 161- 190+ cm; bruno-forte (7.5R 5/8, úmido); fraca grande a muito 

grande bloco angular ; firme; plástico, ligeiramente pegajoso. 

Obs: Perfil descrito úmido; 

       Raízes   muitas, finas e médias no horizontes A;comuns finas e 

médias BA; poucas e finas no Bt1; raras e finas no Bt2.; 

          

         Horizonte B3 apresenta presença de nódulos de argila. 
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APÊNDICE D-  Descrição do Perfil Espodossolo Humilúvico Órtico  

Perfil 4 – DESCRIÇÃO GERAL 

Data: 12/12/2017 

Classificação atual: ESPODOSSOLO HUMILÚVICO 

Localização: BA-250, indo em direção à Praia do Pratigi, RPPN colocar o 

nome, lado esquerdo da estrada interna da fazenda, Ituberá, baixo sul da Bahia, 

Coordenadas: 500629 W 

8485218S 

Situação e declividade: Baixada plana 

Altitude: 7 m 

Litologia: Sedimentos quaternários 

Formação geológica: Depósitos sedimentares arenosos quartenarios 

Cronologia: Quarternário 

Pedregosidade: Ausente 

Rochosidade: Ausente 

Relevo local: plana. 

Relevo Regional: plana a suave ondulada 

Drenagem: Imperfeitamente drenado 

Erosão: Laminar não aparente 

Vegetação primária: Floresta ombrófila/ Restinga 

Uso atual: Floresta 

Clima: Tropical úmido 

Descrito e coletado: Renata Mascarenhas e Oldair Vinhas 

 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA, 

A1: 0-16 cm; Grumos pretos (Glei 1 2,5/N) e grãos simples cinzas (10YR 

5/1); grumosa e grãos simples; solto a muito friável, não plástico, não pegajoso, 

transição plana e gradual. 

A2: 16-29 cm; Grumos Glei 1 2,5/N e gãos simples 10YR 5/1 (úmido); 

transição plana e gradual; esrutura grumosa e grãos simples; Solto a muito 

friável; bloco subangular grande e fraca; não plástico, não pegajoso; transição 

plana e clara. 
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EA: 20-45 cm; 10YR 6/1 (úmido) mancha 10 YR 5/1; transição plana e 

clara; muito friável; grãos simples e grumoso; não plástico, não pegajoso, poros 

muitos pequenostransição plana e clara. 

E: 45-76 cm; 7,5YR 7/1 (úmido); muito friável; grãos simples; não plástico, 

não pegajoso transição plana e gradual. 

EB: 76-83 (80-86) cm; Irregular e gradual; variegado 10YR 4/2 ,10YR 3/2 

e Glei 1 2,5/N (úmido); muito friável; grãos simples e maciço; não plástico, não 

pegajoso transição ondulada e gradual. 

Bhg: 83-95 (90-100) cm+; 10YR 7/8 (úmido); mosquemamento pouco, 

pequeno e difuso nas cores 5YR 5/8 e 7.5YR 5/8; muito friável;  grãos simples e 

maciço; não plástico, não pegajoso; poros poucos e pequenos, transição 

ondulada e abrupta. 

Bhgx: 95-130 cm+; Glei 1 2,5/N mesclado 10YR 3/2 (úmido); firme a muito 

firme; grãos simples e maciço; não plástico, não pegajoso; poros poucos e 

pequenos. 

 

Obs: Perfil descrito úmido; 

                  Ambiente sujeito a alagamento devido a ascenção do lençol 

freático, ocasionado pela cimentação do horionte B. 

         Presença de fragmentos endurecidos do B com massa arenosa 

dando a impressão de destruição com processo de arenização do antigo B 

espódico. 

         O horionte Bhx apresenta manchas escuras, mais endurecidas com 

material arenosos mais avermelhados e menos densos.          

Raizes muitas finas e médias hos horizontes A1 e A2; comuns, finas e 

médias no BA e B1; poucas e finas no EA; raras e finas no E, EB e BE. Presença 

de muitas raízes mortas no perfil, possivelmente devido ao enxarcamento do 

solo em períodos úmidos. 

 

         Blocos  de material do horizonte B, mais secos, fora da trincheira, 

evidenciam consistência extremamente dura deste horizonte. 

           

. 
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Tabela x- Teores naturais médios em mg.kg -1 e (*) em g.kg-1 coeficiente de variação (%) dos metais traços nos solos da Região da APA do 
Pratigi-Ba. 

Continua... 

 

 

 

 

  Argissolo Amarelo  Latossolo Vermelho-amarelo 

 0-20 40-60 80-100  0-20 40-60 80-100 

  Média CV Média CV Média CV  Média CV Média CV Média CV 

As <LQ - <LQ - <LQ -   <LQ   <LQ - <LQ   

Ba 12,71 46,44 15,66 66,21 16,17 45,85   67,16 72,15 49,76 133,03 27,65 79,29 

Cd <LQ - <LQ - <LQ -   <LQ   <LQ - <LQ <LQ 

Co 0,37 26,51 0,37 24,18 0,56 36,49   1,76 48,30 2,84 35,39 2,24 32,67 

Cr 13,79 72,34 17,92 58,26 25,68 42,36   122,41 30,99 142,18 29,60 139,48 31,38 

Cu 1,24 13,00 0,95 22,83 1,76 54,31   5,58 45,31 9,34 56,47 7,42 70,10 

Mn 19,95 55,36 27,13 52,15 34,78 46,29   30,41 40,43 48,47 28,48 34,94 34,77 

Mo 2,22 38,17 2,40 21,77 3,54 26,51   6,42 54,12 9,00 31,15 7,33 17,03 

Ni 2,17 48,26 2,55 45,04 4,57 65,14   12,56 42,77 15,52 24,17 13,87 51,39 

Pb 9,64 53,15 11,32 32,62 13,82 29,83   14,68 105,43 6,08 62,26 9,04 57,30 

V 29,76 53,28 40,19 48,33 51,92 45,80   195,52 18,56 261,35 20,12 237,96 18,50 

Zn 6,74 93,91 7,00 84,63 9,15 59,74   22,38 6,51 29,62 17,56 31,70 33,74 

Al* 25,40 40,17 29,19 25,35 44,60 35,24   87,10 34,69 11,67 21,95 103,50 16,45 

Fe* 10,08 38,27 12,91 38,70 14,62 34,01   47,37 5,18 52,88 6,46 50,94 3,97 
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Tabela x- Teores naturais médios em mg.kg -1 e (*) em g.kg-1 coeficiente de variação (%) dos metais traços nos solos da Região da APA do 
Pratigi-Ba. 

(Conclusão) 

 Argissolo Vermelho   Espodossolo 

  0-20 40-60 80-100   0-20 40-60 B 

  Média CV Média CV Média CV   Média CV Média CV Média CV 

As <LQ - <LQ - NA -   <LQ - <LQ - <LQ - 

Ba 51,42 50,71 57,89 64,41 NA -   10,72 42,32 <LQ - 10,48 52,11 

Cd <LQ - <LQ - NA -   <LQ - <LQ - <LQ - 

Co 2,68 65,69 2,39 91,74 NA -   0,27 13,60 0,43 52,66 0,76 9,48 

Cr 58,91 71,45 40,52 64,23 NA -   4,15 64,42 9,92 88,07 53,41 73,74 

Cu 2,76 46,42 3,51 80,67 NA -   1,96 54,66 2,49 120,30 8,97 80,85 

Mn 61,82 98,71 37,19 40,52 NA -   13,51 191,89 <LQ - 3,88 103,30 

Mo 2,51 36,71 3,53 46,18 NA -   0,37 44,98 <LQ - 1,32 51,28 

Ni 6,76 58,58 11,11 56,39 NA -   2,08 63,16 3,40 52,66 3,46 58,00 

Pb 6,63 54,70 8,19 36,98 NA -   15,76 78,25 9,16 77,96 15,63 68,90 

V 48,14 60,83 95,90 61,89 NA -   <LQ - <LQ - 21,92 60,15 

Zn 16,92 36,10 21,35 37,65 NA -   6,98 52,52 3,12 53,83 5,43 35,30 

Al* 35,26 57,47 48,92 69,24 NA -   0,81 74,93 1,44 173,85 1,44 173,85 

Fe* 17,54 37,29 28,61 52,98 NA -   0,49 50,60 0,13 77,48 0,30 41,44 
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9.0 ANEXOS 

 

ANEXO A 

 PERFIL 11 (6): SOLOS DA REGIÃO DO SUDESTE DA BAHIA 

DE SANTANA et al., 2002. 

 

Classificação atual: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distroférrico 

típico. 

Classificação anterior: Typic Haplorthox ou Latossolo Vermelho-

amarelo (Unidade Cristalino ou Una 

Úmido). 

Localização: margem esquerda da estrada Gandú/Ituberá, distando 7,8 

Km da sede do município de Gandú. 

Situação: terço superior de encosta de elevação; 

Relevo: forte ondulado a montanhoso, constituído de outeiros e morros 

de topos arredondados, vertentes ligeiramente convexas de dezenas e centenas 

de metros e vales em V. Declividade de 30%. 

Altitude: 285 metros. 

Erosão: laminar ligeira. 

Drenagem: bem drenado 

Material Originário: Rochas do Proterozóico. 

Vegetação Primitiva: Floresta Tropical Perenifólia Úmida. 

Uso atual: mandioca (Manihot esculenta Crantz), capoeira e cacau sob 

mata raleada. 

A 00 – 10 cm; bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3 - úmida); argila; 

moderada média e grande 

granular; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 

clara; pH 6,0. 

AB 10 – 20 cm; bruno avermelhado (5YR 3,5/4 - úmida); muito argiloso; 

moderada média e grande 

granular; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 

clara; pH 5,0. 
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BA 20 - 40 cm; bruno avermelhado (5 YR 4/5 - úmida), muito argilosa; 

fraca, média blocos subangulares; cerosidade fraca pouca; ligeiramente duro, 

friável, muito plástico e muito pegajoso; pH 5,0. 

BW1 40 – 130 cm; vermelho amarelado (5YR 4,5/6 - úmida) muito 

argilosa, aspecto de maciça porosa que se desfaz em fraca média blocos 

subangulares; ligeiramente duro, muito friável, plástico e muito pegajoso; 

transição plana e difusa; pH 5,0. 

BW2 130 – 220 cm; vermelho amarelado (5YR 4,5/7 - úmida); muito 

argilosa, aspecto de maciça porosa que se desfaz em fraca média e grande 

blocos subangulares; ligeiramente duro, muito friável, plástico e muito pegajoso; 

transição plana e difusa; pH 5,0. 

BW3 220 – 290 cm+, vermelho amarelado ( 4 YR 4/6), muito argilosa; 

fraca média e grande blocos subangulares; ligeiramente duro, muito friável, 

plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa. pH 5.0. 

Observações: raízes abundantes no A e AB; comuns até a base do BW2, 

diminuindo gradativamente daí para 

baixo. 

RT = 1,2 

Observa-se a presença de charnoquito granulito com intercalações de 

granitos. 

 

Análises Químicas e Físicas 
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ANEXO B 

LEVANTAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS V.24 

FOLHA SD.24 SALVADOR 

RADAM BRASIL, 1981. 
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Perfil nº31 (Perfil 60- Boletim Técnico nº 52/SNLCS) 

Número de campo: 19 BA 

Data: 10/09/1963 

Classificação atual:  Latossolo Vermelho-amarelo Distrófico 

Cassificação antiga: Latossolo variação una distrófico  

Localização: Lado esquerdo da estrada Gandu-Ituberá, BA, 7,8 km após 

Gandu, Município de Gandu 

Situação e declividade: Corte de estrada em terço superior de encsta de 

elevação, com declividade de 30%. 

Formação geológica e litológica: Pré- cambriano Indiviso, na área foi 

constatado granulito básico. 

Material Originário: Provavelmente produto da decomposição da rocha 

mencionada. 

Relevo local: Forte ondulado. 

Relevo Regional: Forte ondulado e montanhoso, constituído por outeiro e 

morros de topos arredondados, vertentes ligeiramente convexas, encostas de 

dezenas e centenas de metros e vales em “V” 

Altitude: 285 m 

Drenagem: Bem drenado 

Pedregosidade: Ausente 

Erosão : Laminar Ligeira. 

Vegetação local: Culturas de mandioca, milho e banana, além de talhões 

de vegetação natural. 

Vegetação primária: floresta subperenifolia 

Uso atual: Culturas de mandioca, milho e banana. 

A1: 0-10 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido) e bruno-escuro 

(7,5 YR 3/3, seco); argila; forte média a grade granular; duro; firme, muito plástico 

e muito pegajoso; transição clara e plana. 

A3: 10-20 cm; bruno-avvermelhado (5YR 3/3, úmido) e bruno-

avermelhado (6YR 4/4, seco); muito argiloso; forte média a grande granular; 

duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição cçara e plana. 
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B1: 20-40 cm; bruno-avermelado (5YR4/5, úmido); muiuto argiloso; 

pequenos grumos com aspecto maciço poroso in situ; ligeiramente duro, muito 

friável, muito plástico e muito pegajoso; transição  gradual e plana. 

B21: 40-130 cm; vermelho-amarelado (5YR 4,5/6, úmido); muito argiloso; 

pequenos grumos com aspecto maciço poroso in situ; ligeiramente duro, muito 

friável, plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

B22: 130-220 cm; vermelho-amarelado (5YR 4,5/7, úmido); muito 

argiloso; pequenos grumos com aspecto maciço poroso in situ; ligeiramente 

duro, muito friável, plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

B23: 220-290 cm; vermelho-amarelado (4YR 4/6, úmido); muito argiloso; 

pequenos grumos com aspecto maciço poroso in situ; ligeiramente duro, muito 

friável, plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

B24: 290-380 cm; vermelho (3,5YR 4/6, úmido); muito argiloso; pequenos 

grumos com aspecto maciço poroso in situ, coatings abundantes; muito friável, 

plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

B3: 380-460 cm +; vermelho (1YR 4/5, úmido); muito argiloso; 

ligeiramente duro, muito friável, plástico e muito pegajoso. 

Raízes: abundantes no A1 e A3, comuns até B22, diminuindo 

gradativamente até o topo do B24. 

Obs: nos rês primeiros horizontes, os poros são em grande numero, 

predominando os de tamanho entre 1 e 3 mm. Nos demais os poros são 

abundantes e o tamanho atinge até 1 mm de diâmetro. 

Quando seco o horizonte B desenvolve estruturas em blocos 

subangulares fracos e pequenos, com cerosidade fraca e descontínua, 

especialmente nos canais. 

Inclusão na área de associação Lua5 

Análise mineralógica 

A1: Areia – 25% de quartzo; 25% de concreções argilo-ferruginosas; 25% 

do magneto ilmetita; 25% de detritos; frações de feldspato. 

A3: Areias – 95% de quartzo e mageto ilmetita; 5% de concreções ferro-

argilosas; traços de detritos, feldspato e estaurolita. 
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      Cascalho – em maior porcentagem quartzo hialino, grãos angulosos, 

alguns corroídos, muitos com aderência de óxido de ferro; concreções 

ferruginodas; detritos. 

B1: Areias – 95% de quartzo e magneto ilmetita; 5% de concreções ferro-

argilosas; traços de detritos, feldspato e estaurolita. 

      Cascalho – em maior porcentagem quartzo hialino, grãos angulosos, 

corroídos, muitos com aderência de óxido de ferro; concreções ferromagnosas; 

concreções argilosas pardas com inclusões de quartzo;  concreções 

ferruginodas; ilmetitas magnéticas; magnetita. 

B21: Areias – 95% de quartzo e magneto ilmetita; 5% de concreções ferro-

argilosas; traços de detritos, feldspato e estaurolita. 

      Cascalho – em maior porcentagem quartzo hialino, grãos angulosos, 

corroídos, muitos com aderência de óxido de ferro; fragmentos de rochas; 

magnetita;  concreções ferruginodas; quartizito. 

B22: Areias – 95% de quartzo e magneto ilmetita; 5% de concreções ferro-

argilosas; traços de detritos, feldspato e estaurolita. 

      Cascalho – em maior porcentagem quartzo hialino, grãos angulosos, 

alguns com aderência de óxido de ferro; alguns cinza; concreções 

ferromanganosas;  concreções ferruginodas; quartizito. 

B23: Areias – 90% de quartzo e magneto ilmetita; 10% de concreções 

ferro-argilosas; traços de detritos, feldspato e estaurolita. 

      Cascalho – em maior porcentagem quartzo hialino, grãos angulosos, 

muitos com aderência de óxido de ferro; concreções ferruginodas; concreções 

silicosas. 

B24: Areias – 90% de quartzo e magneto ilmenita; 10% de concreções 

ferro-argilosas; traços de detritos, feldspato e estaurolita. 

      Cascalho – amostra extraviada 

       Calhaus – Concreções argilo-silicosas manchadas de óxido de ferro 

B3: Areias – 100% de quartzo e magneto ilmenita e concreções argilo-

ferruginosas; traços de mica e feldspato intemperizado. 

      Cascalho- Em maior porcetagem quartzo, grãos angulosos, 

concreções argilosas; magnetita. 

Análises Físicas e Químcas 
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ANEXO C 

LEVANTAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS V.24 

FOLHA SD.24 SALVADOR 

RADAM BRASIL, 1981. 

 

Perfil nº30 (Perfil 62- Boletim Técnico nº 62/SNLCS) 

Número de campo: 20 BA 

Data: 11/09/1963 

Classificação atual:  Argissolo Vermelho amarelo álico 

Cassificação antiga: Podzólico Vermelho Amarelo álico  

Localização: Estrada Nilo Peçanha-IItuberá, lado direito, 7,4 Km após Nilo 

Peçanha, Município Nilo Peçanha 

Situação e declividade: Corte de estrada em terço superior de encosta de 

elevação, com declividade de 10%. 

Formação geológica e litológica: Cretácio (?) Sedimentos 

Material Originário: Provavelmente sedimentos argilosos e argilo-

arenosos 

Relevo local: Ondulado. 

Relevo Regional: Ondulado e suave ondulado, constituídos por colinas de 

topo arrendondados, vertentes ligeiramente convexas de dezenas de metros e 

vales bem abertos, declividade de 5 a 20% 

Altitude: 15 m 

Drenagem: moderadamente drenado 

Pedregosidade: Ausente 

Erosão : Não aparente 

Vegetação local: Floresta de segundo crescimento (capoeira) 

Vegetação primária: floresta perenifolia 

Uso atual: Culturas de mandioca, além de dendezeiros e piaçava 

A1: 0-10 cm; cinzento-escuro (10YR 3/1, úmido) e cinzento (10YR 5/1, 

seco); franco; moderado pequena a grande granular; ligeiramente duro; friável, 

muito plástico e pegajoso; transição clara e plana. 
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A2: 10-18 cm; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido) e; franco; moderada 

pequena a grande granular; ligeiramente duro; friável,  plástico e pegajoso; 

transição clara e plana. 

B11: 18-30 cm; coloração variegada constituída por bruno (7,5YR 4/4, 

úmido), vermelh-amarelado (5YR 4/5, úmido) e vermelho (2,5YR 4/5, úmido); 

franco-argiloso; forte grande prismática composta de moderada pequena a 

média bloco subangulares; extremamente duro; firme,  plástico e muito pegajoso; 

transição clara e plana. 

B21t: 30-45 cm; vermelho (2,5YR 4/6, úmido), mosqueado (proveniente 

de cerosidade) abundante, grande e proeminente, vermelho-amarelado (5YR 

4/5, úmido) e pouco, pequeno e preminente bruno (7,5YR 4/4, úmido); argila; 

forte grande prismática composta de forte pequena e média bloco subangulares; 

cerosidade comum e fraca; extremamente duro; firme,  plástico e muito pegajoso; 

transição gradual e plana. 

B22t: 45-65 cm; vermelho (2,5YR 4/8, úmido), mosqueado (proveniente 

de cerosidade) abundante, grande e distinto, vermelho (3.5YR 4/5, úmido) e 

pouco, pequeno e preminente bruno-amarelado (10YR 5/4, úmido); muito 

argiloso; forte média blocos subangulares prismática composta de forte pequena 

e média bloco subangulares;  cerosidade abundante e moderada; firme, plástico 

e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

B23t: 65-90 cm; vermelho (10R 4/5, úmido), mosqueado difuso 

(proveniente de cerosidade); argila; forte muito pequena a média blocos 

subangulares e angulares ;  cerosidade abundante e forte; extremamente duro; 

firme, plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

B3t: 90-125 cm; vermelho (10R 4/5, úmido), mosqueado difuso 

(proveniente de cerosidade); argila; forte muito pequena a média blocos 

subangulares e angulares ;  cerosidade comum e forte; extremamente duro; 

firme, plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

C: 125-170 cm +;  

Raízes: abundantes no A, diminuindo gradativamente, atingindo algumas 

o horizonte B3t. 

Obs: Segundo componente na associação PVa14. 

Análise Mineralógica: 
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A1: Areia – 70% de quartzo; 30% de detritos; traços de mangeto-ilmenita, 

concreções argilosas, quartzos arredondados, concreções ferruginosas e 

feldspato. 

     Cascalho – Em maior porcentagem quartzo conza, grãos angulosos, 

traços de fragmentos de rocha. 

A2: Areia – 91% de quartzo hialino, alguns grãos arredondados; 8% de  

detritos; 1%  de mangeto-ilmenita; traços de concreções argilosas e feldspato. 

B1t: Areia – 98% de quartzo hialino, alguns grãos arredondados; 2% de  

de mangeto-ilmenita; traços de detritos, turmalina e feldspato. 

       Cascalho – Em maior porcentagem quartzo cinza, grãos angulosos, 

fragmentos de sílica. 

       Calhaus- Em maior percentagem quartzo anguloso. 

B21t: Areia – 98% de quartzo hialino, alguns grãos arredondados; 2% de  

de mangeto-ilmenita; traços de detritos, turmalina e feldspato; concreções 

ferruginosas e quartzo sacaroidal. 

       Cascalho – Em maior porcentagem quartzo cinza, grãos angulosos, 

fragmentos de geodo. 

       Calhaus- Quartzo anguloso. 

B22t: Areia – 97% de quartzo hialino, alguns grãos arredondados; 2% de  

de mangeto-ilmenita; 1% de concreções ferruginosas; traços de detritos, 

turmalina, feldspato e quartzo sacaroidal. 

       Cascalho – Em maior porcentagem quartzo cinza, grãos angulosos, 

croncreções ferruginosas. 

       Calhaus- Quartzo anguloso. 

B23t: Areia – 99% de quartzo hialino, alguns grãos arredondados; 1% de  

cncreções ferro-argilosas; traços de mangeto-ilmenita, feldspao intemperizado, 

detritos turmalina e quartzo sacaroidal. 

       Cascalho – Em maior porcentagem quartzo cinza, grãos angulosos, 

croncreções ferruginosas. 

B3t: Areia – 95% de quartzo hialino, alguns grãos arredondados; 5% de  

concreções ferro-argilosas; traços de mangeto-ilmenita, turmalina, quartzo 

sacoroidal e feldspao intemperizado.. 
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       Cascalho – Em maior porcentagem quartzo cinza, grãos angulosos, 

fragmentos de opala; concreções manganosas e ferruginosas. 

C:  Areia – 68% de quartzo hialino; 30% de  concreções ferro-argilosas; 

2% de concreções argilosas; traços de mica branca, quartzo arredondado, 

mangeto-ilmenita e oligisto 

                Cascalho – Em maior porcentagem quartzo cinza, grãos 

angulosos, concreções argilo-leitosas. 

 

Análises Físicas e Químicas
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