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Introdução

A região de Humaitá apresenta características bem 
peculiares, dentro da Amazônia com ocorrência de 
fisionomias de transição Campos/Floresta que, de 
acordo com MARTINS et al. [1], têm uma estreita 
relação com as propriedades do solo. MARTINS [2]
estudando uma seqüência de solos na região de 
Humaitá observou que solos pedogeneticamente mais 
velhos, obviamente mais profundos, ocorrem nos 
trechos de vegetação florestal, enquanto os solos menos 
desenvolvidos, e por sua vez mais rasos ocorrem sob 
vegetação de savana. Por outro lado, SPERA et al. [3] 
mostraram que a transição da vegetação de campo/mata 
está relacionada à mudança do tipo de solo e de suas 
propriedades físico-hídricas.

De acordo com BRAUN e RAMOS [4] as áreas de 
campos naturais em Humaitá abrangem uma área de 
aproximadamente 629,92 km2 em transição com as 
florestas, e o relevo dessa área é próximo ao do tipo 
tabuleiro de muito pequeno desnível, com os bordos 
ligeiramente abaulados. Essas terras mais altas 
constituem os divisores topográficos de água entre os 
rios da região. 

O conhecimento das relações solo-paisagem 
constitui um poderoso instrumento para subsidiar 
levantamentos pedológicos, tornando-se importante 
tanto para compreender a distribuição espacial dos 
solos na paisagem, como para auxiliar nos 
levantamentos e no planejamento do uso da terra.

Diante do exposto, o presente trabalho tem como 
finalidade realizar a caracterização física e química de 
solos em uma área de transição Campos/Floresta na 
região de Humaitá, estado do Amazonas.

Material e métodos

O local selecionado para o estudo encontra-se em 
uma área do 54° Batalhão de Infantaria de Selva do 
Exército, a 5 km da sede do município de Humaitá-

AM, nas coordenadas geográficas de 7° 30’ 24’’ S e 
63° 04’ 56’’ W, compreendendo a região de contato 
entre os campos e a floresta. Esta área é caracterizada 
por unidades de campo, separadas uma das outras por 
zonas florestadas, ou por zonas de cerrado.

Utilizando-se do critério da repetição (paisagem que 
mais ocorre na região) e da preservação dos ambientes 
(ambiente não antropizado), escolheu-se uma área com 
seqüência Campos/Floresta. Com base na vegetação e 
no relevo, a paisagem foi subdividida em quatro 
unidades pedoambientais: campo alto - situado no 
platô rebaixado da paisagem, com ocorrência de 
gramíneas e arbustos esparsos; campo baixo - formado 
por depressões que inundam durante as chuvas e secam 
na estiagem, apresentando na superfície pequenas 
camadas orgânicas, e predominância de gramíneas; 
zona de ecótono - caracteriza-se por um ambiente de 
tensão ecológica entre os dois ecossistemas, com 
presença de gramíneas e de espécies de pequeno e 
médio porte (cerrado); e florestas - localizam-se nas 
áreas mais elevadas da paisagem, funcionando com um 
divisor de água, e exibindo floresta densa já 
estabelecida.

Após identificação e delimitação de quatro diferentes 
pedoambientes: campo alto, campo baixo, zona de 
ecótono e floresta, Foram abertas quatro trincheiras, 
uma em cada pedoambiente, para a realização da 
caracterização morfológica e coleta de amostras para 
análises físicas e químicas. A identificação dos 
horizontes e a descrição morfológica foram realizadas 
conforme SANTOS et al. [5], seguido de coleta de 
amostras dos horizontes dos solos. Os solos foram 
classificados segundo critérios estabelecidos pelo
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 
EMBRAPA [6].

Foram realizadas as seguintes determinações 
físicas: granulometria, argila natural, grau de 
floculação, relação silte/argila, densidade do solo, 
densidade das partículas e a porosidade total seguindo 



métodos da EMBRAPA [7], e condutividade hidráulica 
do solo saturado calculada conforme a lei de Darcy e 
expressa em cm h-1.

Quanto às analises químicas, foram realizadas: O pH 
utilizando-se relação 1: 2,5 de solo: em água e KCl, 
[7]. O carbono total foi determinado pelo método de 
Walkley-Black e a matéria orgânica, por sua vez, foi 
estimada com base no carbono orgânico.

Cálcio, magnésio e alumínio trocáveis foram 
extraídos por KCl, o potássio, sódio e fósforo 
disponível, foram extraídos por Mehlich-1, a acidez 
potencial (H+Al) foi extraído com solução tamponada 
a pH 7,0 de acetato de cálcio utilizando-se metodologia 
proposta pela EMBRAPA [7]. Com base nos resultados 
das análises químicas, foram calculadas as somas de 
bases (SB), a capacidade de troca catiônica (CTC), a 
saturação por bases (V%), por sódio e por alumínio.

Resultados e Discussão

Os resultado das análises físicas e químicas 
estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

Verificou-se que a fração silte é dominante em todos 
os solos, com os teores mais elevados nos 
pedoambientes de campo baixo e zona de ecótono. Este 
fato deve-se principalmente à natureza aluvial dos 
sedimentos que constituem o material de origem dos 
solos. 

Em relação à argila dispersa, observou-se que os 
maiores teores foram encontrados nos horizontes 
superficiais, devido aos elevados teores de matéria 
orgânica da superfície em combinação com a 
mineralogia caulinítica. O grau de floculação (GF) 
comportou-se de forma contrária a argila natural, com 
valores mais baixos nos horizontes superficiais e 
aumentando em profundidade em todos os solos. 

Os valores da densidade do solo não variaram muito 
entre os pedoambientes, com valores menores nos 
horizontes superficiais, fato que está associado à 
presença de matéria orgânica. Quanto à densidade de 
partículas e a porosidade total, verifica-se que se 
distribui de forma uniforme nos horizontes e nos solos 
estudados, independentemente do tipo de solo e das 
variações topográficas. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Martins et al. [1].

A condutividade hidráulica do solo saturado (CHSS) 
apresentou valores mais elevados nos horizontes 
superficiais decrescendo em profundidade para todos 
os pedoambientes, com destaque para o pedoambiente 
de floresta, que apresentou valores mais altos indicando 
uma condição mais propicia à infiltração de água no 
solo. Em função de sua granulometria mais fina, os 
menores valores CHSS ocorreram nas áreas de campo 
baixo e zona de ecótono.

Quanto ao comportamento químico dos solos 
verificou-se que os valores de pH em água e KCl não 
apresentaram grandes variações entre os 
pedoambientes. Os valores de ∆pH, entretanto, foram 
maiores nos solos de campo baixo e zona de ecótono, 
evidenciando solos pedogeneticamente menos 
evoluídos, quando comparados ao campo alto e 
floresta.

Os maiores teores de C orgânico estão relacionados 
com os horizontes superficiais. A soma de bases (SB) e 
a saturação por bases (V) apresentam resultados baixos 
em todos os pedoambientes, sendo a área de floretas 
aquela que apresentou valores menos expressivos em 
virtude da maior lixiviação. Em contrapartida os 
valores de saturação por alumínio (m%) são muito 
altos, acima de 90 % para o pedoambiente de campo 
alto, entre 86 e 97% para os pedoambientes de zona de 
ecótono e floresta, e entre 76 e 93% para a área de 
campo baixo. Estes valores estão coerentes com os 
encontrados por Martins et al. [1]. Os valores 
extremamente altos do alumínio trocável, acima de 4 
cmolc kg-1, associados a uma atividade da argila maior 
do que 20 cmolc kg-1, confere caráter alítico a todos os 
solos da topossequência.

De maneira geral, os valores da acidez potencial 
(H++Al3+) são elevados, apresentando-se 
comportamento crescente da superfície para o interior 
do solo em todos os pedoambientes estudados. Entre os 
pedoambientes, verifica-se que a floresta exibe 
resultados mais expressivos. Este fato deve estar 
relacionado com a melhor condição de drenagem e o 
intenso regime hídrico imposto na região ao longo dos 
anos promovendo a lixiviação das bases com isso 
permanecendo no complexo de troca, 
predominantemente, íons de Al3+ e H+ , Martins [2].
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