UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA – DGEO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGG

SALEM LEANDRO MOURA DOS SANTOS

POTENCIAL ERODÍVEL DA COBERTURA PEDOLÓGICA EM FACE À
DINÂMICA MORFOLÓGICA DE VERTENTES SUAVIZADAS NA BACIA
DO IGARAPÉ BELMONT EM PORTO VELHO - RONDÔNIA

PORTO VELHO
2021

1

SALEM LEANDRO MOURA DOS SANTOS

POTENCIAL ERODÍVEL DA COBERTURA PEDOLÓGICA EM FACE À
DINÂMICA MORFOLÓGICA DE VERTENTES SUAVIZADAS NA BACIA
DO IGARAPÉ BELMONT EM PORTO VELHO - RONDÔNIA

Tese apresentada ao programa de
Doutorado em Geografia – PPGG da
Universidade Federal de Rondônia –
UNIR, como requisito parcial para
obtenção de título de doutor em
Geografia.
Linha
de
Pesquisa:
Paisagem,
Processos do Meio Físico e Gestão
Ambiental – PMG.
Orientador: Prof. Dr. Eliomar Pereira
da Silva Filho.

Porto Velho
2021

2

3

4

5

SALEM LEANDRO MOURA DOS SANTOS

POTENCIAL ERODÍVEL DA COBERTURA PEDOLÓGICA EM FACE À
DINÂMICA MORFOLÓGICA DE VERTENTES SUAVIZADAS NA BACIA
DO IGARAPÉ BELMONT EM PORTO VELHO - RONDÔNIA

Tese apresentada ao programa de
Doutorado em Geografia – PPGG da
Universidade Federal de Rondônia –
UNIR, como requisito parcial para
obtenção de título de doutor em
Geografia.
Orientador: Prof. Dr. Eliomar Pereira
da Silva Filho.

BANCA EXAMINADORA
_____________________________________________________
Prof. Titular Eliomar Pereira da Silva Filho
(Orientador)
______________________________________________________
Profa. Dra. Siane Cristhina Pedroso Guimarães
(Examinadora Interna – UNIR)
_______________________________________________________
Profa. Dra. Ana Cristina Santos Strava Correa
(Examinadora Externa – ANA)
_______________________________________________________
Prof. Dr. João Paulo Assis Gobo
(Examinador Interno – UNIR)
_______________________________________________________
Prof. Dr. Norton Roberto Caetano
(Examinador Externo – UNIR)

6

AGRADECIMENTOS

Ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNIR.
A todos que me ajudaram nesta jornada de aperfeiçoamento intelectual, que se
envolveram nas questões e soluções para este estudo, dentre deles Rafael Barata,
Laura Nisinga, a “Baiana” Isabel Herrera, Denis Brito, aos meus pais (Graça e
Fernando) e minha irmã (Ane).
Um agradecimento especial a Leia, por nossa jornada de vida juntos,
principalmente nos buracos (trincheiras), que tanto nos ensinaram a sermos mais
unidos.
Ao Professor Eliomar, pela orientação desenvolvida ao longo do trabalho, onde
nos últimos anos do Doutoramento podemos nos aproximar mais no desenvolvimento
de uma excelente amizade.
E ao Nosso Senhor, a quem tanto lhe devo.

7

RESUMO
Este estudo teve o objetivo de avaliar a potencialidade da erodibilidade de Latossolos
em 3 diferentes modelados de vertentes, com aplicação de parâmetros físicos, mecânicos e
químicos de solo, visando a compreensão da dinâmica morfológica das vertentes em questão.
Destacando para isto, a análise de 5 métodos erodibilidade: método direto de Heidemann no
aparelho de Inderbitzen Modificado e dos métodos indiretos da Granulometria, Índice de
Plasticidade, Variação da Coesão Saturada dos solos e mineralogia. Foram mensuradas as
posições topográficas e a inserção dos perfis de solo no contexto da vertente (terço superior,
médio e inferior) para uma análise do potencial erodível nas superfícies e subsuperfícies de
solo em até 150cm de profundidade. A Erodibilidade Direta apontou que a Vertente Convexa
(CX) é a que apresentou o menor potencial erodível, com apenas o Terço Inferior apresentado
elevado potencial de erosão (14,51%). A vertente Retilínea (RT) evidenciou solos com potencial
erodível maior que a vertente CX; revelou que os Terços, Superior e Inferior são os mais
erodíveis desta vertente, com percentuais de 12,43% e 7,80% respectivamente. Por fim, a
vertente Côncava (CV), que apresentou o maior potencial erodível de solos de todas as
vertentes, com valores acima dos 20% ao longo de todo o curso da vertente. A granulometria
influenciou no potencial erodível dos solos em todos os métodos de análise, destaca-se, que
mesmo em um solo de textura muito argilosa, a variação do percentual de areias entre
amostras influenciou no potencial erodível destas, reduzindo sua resistência ao destacamento
hídrico de suas partículas. Os solos das vertentes com maior percentual de areias foram
classificados em todos os métodos diretos e indiretos analisados como erodíveis ou muito
erodíveis. Tal potencial erodível de solo, está localizado no sopé das vertentes, com valores
inferiores à 55% pelo método Granulométrico e com percentual de Plasticidade inferior a 10%.
Contudo, deve-se mencionar que no topo das vertentes há um potencial erodível a muito
erodível, apontado pelo Índice de Plasticidade, que indicou serem também, solos pouco
plásticos (IP< 10%) e erodíveis, assim como, no método Direto, que apontou esse nível de
erodibilidade no topo das vertentes Retilínea e Côncava, com valores superiores à 12%. Notouse que todas as vertentes analisadas apresentaram elevado teor de sílica e relação aos demais
minerais analisados, com empobrecimento maior em superfície do que em subsuperfície, com
exceção da vertente Côncava, em que a subsuperfície é mais pobre mineralmente do que a
superfície, indicando elevada dissolução mineral por erosão geoquímica nesta vertente. Todos
os solos das vertentes apresentam o valor pH em água abaixo de 5, indicando serem solos
ácidos com elevado potencial ao desenvolvimento de Acidólise nestes. Ao observar as
consequências da erosão geoquímica nas vertentes, constatou-se que os parâmetros
mecânicos mais alteráveis são: a Densidade Aparente, o Índice de Plasticidade, a Coesão e a
Condutividade Hidráulica. Por meio da Dupla Superfície de Aplainamento da teoria de
Etchplanção é possível assinalar que a tendência futura da Vertente Convexa – CX é de
retilinizar-se. Já a Vertente Retilínea – RT é de transformar-se em uma superfície côncava.
Para a Vertente Côncava - CV observou-se que a tendência desta superfície é converter-se em
uma superfície de patamares estruturais, devido a uma sucessão de recalques de toda a
vertente. Estas ações erosivas levam a sugerir que: há uma seqüência de evolução do formato
das vertentes conforme a erodibilidade, iniciando no formato convexo, passando para um
formato retilíneo e depois côncavo, até chegar a um novo formato de vertente que é em
patamares (escalonado).

Palavras-Chave: Inderbitzen, Infiltração, Atterberg, Morfologia, Sílica.
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ABSTRACT
The aim this study is evaluate the erodibility potential of Oxisols in 3 different models
of slopes, with application of physical, mechanical and chemical parameters of soil, aiming
at understanding the morphological dynamics of the slopes in question. Highlighting for this,
the analysis of 5 methods of erodibility: Heidemann's direct method in the Modified
Inderbitzen rig and the indirect methods of Granulometry, Plasticity Index, Saturated
Cohesion Variation and mineralogy of soils. Topographic positions and the insertion of soil
profiles in the context of the slope (upper, middle and foothills) were measured for an
analysis of the erodible potential in soil surfaces and sub-surfaces up to 150cm in depth.
Direct Erodibility pointed out that the Convex Strand (CX) had the lowest erodible potential,
with only the foothills having a high potential for erosion (14.51%). The Straight line (RT)
showed soils with greater erodible potential than the CX side; revealed that the Upper and
footlhills are the most erodible of this aspect, with percentages of 12.43% and 7.80%
respectively. Finally, the Concave (CV) slope, which had the highest soil erodible potential
of all slopes, with values above 20% over the entire course of the slope. The granulometry
influenced the soil's erodible potential in all methods of analysis, it is noteworthy that even in
a very clayey soil, the variation in the percentage of sands between samples influenced
their erodible potential, reducing their resistance to water detachment. its particles. The soils
of the slopes with the highest percentage of sand were classified in all direct and indirect
methods analyzed as erodible or very erodible. Such an erodible soil potential is located at
the foothills of the slopes, with values below 55% by the Granulometric method and with a
percentage of Plasticity below 10%. However, it should be mentioned that at the top of the
slopes there is an erodible to very erodible potential, indicated by the Plasticity Index, which
indicated that it are also, little plastic (IP <10%) and erodible soils, as well as in the Direct
method, which pointed out this level of erodibility at the top of the Straight and Concave
slopes, with values above 12%. It was noted that all the analyzed slopes presented a high
silica content and relation to the other analyzed minerals, with greater impoverishment in
surface than in subsurface, with the exception of the Concave slope, where the subsurface
is poorer minerally than the surface, indicating high mineral dissolution by geochemical
erosion in this aspect. All soils in the slopes have a pH value in water below 5, indicating
that they are acidic soils with high potential for the development of Acidolysis in them. When
observing the consequences of geochemical erosion in the slopes, it was found that the
most changeable mechanical parameters are: Apparent Density, Plasticity Index, Cohesion
and Hydraulic Conductivity. Through the Double Planing Surface of the Etchplantion theory
it is possible to point out that the future trend of the Convex Strand - CX is to retilinize. The
Straight Line - RT is to become a concave surface. For the Concave Strand - CV it was
observed that the tendency of this surface is to become a surface of structural levels, due to
a succession of repression of the entire strand. These erosive actions suggest that there is
a sequence of evolution of the slope shape according to erodibility, starting in the convex
shape, changing to a rectilinear shape and then concave, until arriving at a new slope shape
that is in steps (staggered).
Keywords: Inderbitzen, Infiltration, Atterberg, Morphology, Silica.
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INTRODUÇÃO

As superfícies inclinadas são as áreas mais reveladoras do relevo, pois nelas,
verificam-se grande parte das dinâmicas que o terreno sofre, sejam elas de origem
natural ou antrópica. Ao se analisar uma vertente é importante estar consciente de que
ela está muitas vezes condicionada a um tipo de relevo originado pela morfogênese e
que este modelado desenvolve solos que podem ser erodíveis de uma forma mais
caracterizadora.
Viel, Rosa e Hoff (2017) e Jorge e Guerra (2013), afirmam que toda paisagem
com uma declividade superior a 3° pode sofrer erosão, mesmo em solos resistentes a
erodibilidade, como do grupo dos Latossolos, dada à energia cinética gravitacional
envolvida no fluxo hídrico exceda a resistência coesiva aparente do solo.
Guerra (2005) menciona que o processo de erosão fluvial atua como um todo em
um modelado de relevo denudacional, mas as superfícies inclinadas apresentam uma
potencialidade mais elevada de erosão, devido ao fator da gravidade, que atua sobre o
esgotamento superficial influindo na maior ou menor atuação de erosão nessa
superfície, ao passo que em superfícies planas a gravidade atue de forma tal a permitir
uma maior infiltração no solo, colaborando com a diminuição da potencialidade dos
processos erosivos em superfície, com indicativo de maior atuação da pedogênese
sobre a morfogênese.
Ao avaliar as potencialidades de erosão em vertentes, considerando as
diferentes formas das mesmas e as diferentes intensidades dos processos
morfodinâmicos existentes, percebeu-se a necessidade de um estudo que abrange a
associação existente entre formas de vertentes e as propriedades dos solos
associados, buscando entender essas relações para embasar conseqüências dos
processos erodíveis na modelação do próprio relevo, em questão.
Silveira e Cunha (2018) e Goudie (1995) informam que, a erosão que ocorre
numa vertente é o resultado de processos como salpicamento, escoamento superficial
difuso e acanalados e de processos químicos, que por sua vez, dependem das
características morfológica da vertente, propriedades do solo e da vegetação existente.
Esta integração de atuação de diferentes processos erosivos em vertentes
demonstra, segundo Silva (2005), que existem em um determinado segmento da
vertente, tipos predominantes de processos erosivos que possam estar sendo
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desencadeado ao longo desta superfície, condicionado às propriedades físicas,
químicas e mecânicas do solo.
Silveira e Cunha (2018) e Silva (2005) salientam que na relação solo X vertente
pode haver processos erosivos que são predominantes em certo seguimento do relevo
e que considerando o tipo de solo, o processo erosivo poderá ser mais superficial ou
subsuperficial, dada a maior o menor taxa de infiltração hídrica. A importância relativa
do entendimento desses processos leva a aplicação de métodos mais associativos à
temática, com técnicas diretas e indiretas de avaliação do potencial erodível, que de
acordo com Lopes et al. (2001), pode ser obtida com o estudo das formas das vertentes
e dos solos, que os referidos autores aplicaram no sul da Amazônia, avaliando que
mesmo em área onde a vegetação não foi suprimida há uma moderada ou mesmo alta
susceptibilidade de erosões dos solos.
Rubira et al. (2019) e Ávila e Carvalho (2012), em estudos de modelados de
relevos em Latossolos, mencionam que o conhecimento da organização da cobertura
pedológica em vertentes, fornece instrumentos para o conhecimento das propriedades
das camadas do solo, com ligações diretas com a morfodinâmica destes relevos,
observadas em topossequência, permitindo avaliação dos processos condicionados a
evolução das mesmas.
Um estudo mais pontual sobre as formas e processos erosivos das vertentes no
sul da Amazônia foi desenvolvido por Santos, Della-Justina e Ferreira (2013), Santos e
Ferreira (2010), na bacia do Igarapé Belmont em escala de 1:25.000. Os autores
evidenciaram a presença de processos degradação acelerados em toda a bacia, com
indicação de formas erosivas lineares nas vertentes.
A compreensão da dinâmica dos processos erosivos atuantes nas vertentes é de
fundamental importância e necessária para o uso da terra, pois uma vez, que as bacias
hidrográficas sofrem alterações em sua dinâmica fluvial, são as vertentes, as partes
mais sensíveis do sistema fluvial, que apresentam as respostas mais imediatas de
como está sendo impactada toda a área.
Para a organização deste texto, foram divididos em capítulos seqüenciais os
assuntos a serem tratados. O Capítulo 1 aborda a introdução deste estudo, com a
apresentação das justificativas e objetivos propostos para o desenvolvimento desta
pesquisa de erodibilidade em três formatos diferentes de vertentes na Bacia do Igarapé
Belmont. O Capítulo 2 apresenta a contextualização da área de estudo, com a
apresentação de mapas e características físicas da Bacia do Belmont, por meio de

23
estudos já realizados, como clima, geologia, geomorfologia, pedologia e declividade,
além da localização das vertentes amostrais de estudo. O Capítulo 3 aborda a revisão
teórica conceitual para o desenvolvimento desta pesquisa, com uma revisão de
conceitos de erodibilidade de solos residuais, mecânica, física e química dos solos e a
sua relação com as superfícies inclinadas, além de uma explanação da teoria de
Etchplanação e de Geoestatística. O Capítulo 4 apresenta os materiais e métodos
executados neste estudo, em atividades de campo e laboratório, com a abordagem dos
métodos diretos e indiretos de cálculo do potencial a erodibilidade utilizados nas
vertentes. O Capítulo 5 aborda a análise e discussão dos dados de potencial direto e
indireto de erodibilidade das vertentes. O Capítulo 6 apresenta a conclusão deste
estudo de erodibilidade em vertentes, com a apresentação da relação das variáveis que
melhor se relacionam com o potencial erodível.
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1 – JUSTIFICATIVAS

Os processos erosivos stricto sensu são objetos de estudo da grande área
Geociências, entre outras com aplicações distintas, formadas por diferentes disciplinas
que procuram na ênfase da pesquisa, compreender suas dinâmicas e processos, sejam
estes, de cunho natural ou antrópico.
Em um contexto e abordagem Geomorfológica as vertentes são as unidades
básicas do relevo e são fundamentais para explicar o desenvolvimento das paisagens e
dos processos instaurados nas mesmas, de acordo com Veloso (2008) e Guerra (1998,
2014). Estes autores, citados acima, destacam que são justamente nas vertentes onde
ocorrem, primeiramente, as ações que indicam em que estado dinâmico está o relevo
em questão, pois, associado à força da gravidade, estas superfícies inclinadas
revelaram a priori as atuações de forças denudacionais ou agradacionais do modelado
morfológico. À vista disso, as vertentes convertem-se em um objeto de estudo relevante
para a compreensão da dinâmica erosiva de formas de relevo.
Em uma avaliação de processos erosivos em superfícies inclinadas, Bloom
(1970) e Stabile e Vieira (2009) observaram a necessidade de um estudo detalhado das
formas da vertente (côncava, convexa e retilínea), pois, os diferentes formatos,
declividades e comprimentos de rampa, fomentam diferentes dinâmicas de erosão em
cada superfície considerada. Os trabalhos de Araújo, Almeida e Guerra (2010)
informam que há a variação das propriedades físicas e químicas do solo ao longo da
vertente, que a princípio, impossibilita a generalização de um processo erosivo nas
vertentes. Seguindo este entendimento é necessário análises distintas para cada
formato de vertente, bem como, para cada setor na superfície das vertentes, pois cada
formato de vertente e a localização nela do ponto de análise apresentam valores
singulares de potencial erodível.
Neste sentido, a utilização de indicadores de características do solo, como sua
classificação, além de parâmetros como textura, estrutura, densidade, condutividade
hidráulica, plasticidade, pH, mineralogia por ataque sulfúrico, considerando as
diferentes

formas

de

vertentes,

nos

possibilitam

levar

informações

para

o

monitoramento de fenômenos naturais, como a erosão, intemperismo químico, gênese
de solo, segundo Rangel e Guerra (2017).
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Christofoletti (1980) e Werlang et al. (2016) mencionam que na morfodinâmica
da paisagem há evolução do relevo, em que as vertentes acompanham essa dinâmica
em suas formas que conseqüentemente, promovem diferentes intensidades de erosão,
remodelando-as para formatos mais estáveis na paisagem. Para isto, há a necessidade
de espacializar nas vertentes os segmentos mais susceptíveis à erosão e
consequentemente mais passíveis de mudança de formas, como subsídio à
compreensão da dinâmica morfológica da paisagem na bacia do Igarapé Belmont. Que
apresenta em sua área solos, segundo Rondônia (2002), classificados como
Latossolos, que ocupam uma área maior que 1,8 milhões de km² (TONGNON e
DEMATTÊ, 1998) que é equivalente a 38% de toda Amazônia brasileira. Uma
significativa área, passível de correlações dos processos erosivos com as formas das
vertentes, encontradas na bacia do Belmont, para toda a região.
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2 - OBJETIVOS

2.1 - Geral
Avaliar os processos de erodibilidade em mancha de Latossolo Vermelho
Amarelo Distrófico, associado a três morfologias de vertentes distintas (Convexa,
Retilínea e Côncava), considerando a caracterização bidimensional morfológica dessas
vertentes e sua dinâmica integrativa à paisagem da intra-bacia hidrográfica do Igarapé
Belmont em Porto Velho – RO, visando à compreensão da dinâmica das vertentes em
relação às formas, erodibilidade e possíveis tendências a neo-formas.

2.2 – Específicos
1 - Realizar análises diretas do potencial à erodibilidade dos solos das vertentes
com o uso do equipamento de Inderbitzen Modificado.
2 – Verificar por análises indiretas o potencial à erodibilidade, considerando a
utilização de parâmetros físicos, mecânicos e químicos dos solos das vertentes.
3 – Analisar os resultados das variáveis diretas e indiretas de potencial à
erodibilidade por meio da aplicação da Geoestatística, visando a contextualização da
espacialidade dos resultados obtidos nas vertentes.
4 – Considerações pedomorfológicas, no contexto da Teoria de Etchplanação de
evolução do formato das vertentes.
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3 - A ÁREA DE ESTUDO

3.1 – Localização da Área de Estudo

A bacia do Belmont apresenta uma extensão de 126,5 km² e está localizada nas
coordenadas: Lat. 08º39’02” S e 08º46’12” S; Lon. 63º48’41” O e 63º 54’48” O. A cidade
de Porto Velho - RO localiza-se ao sul da Bacia, onde se encontra a maior parte das
nascentes do Igarapé. Os bairros que a Bacia do Belmont drena são: Agenor de
Carvalho, Aponiã, Cuniã, Flodoaldo Pontes Pinto, Igarapé, Industrial, Lagoinha,
Planalto, Rio Madeira, Teixeirão e Tiradentes. Como principais vias rodoviárias de
acesso à bacia temos a Avenida Rio Madeira ao centro da bacia, Estrada do Belmont
no extremo oeste e a Estrada da Penal ou 28 de Novembro no extremo leste da bacia.
O médio e baixo curso do Igarapé encontra-se em zona rural, que abriga formas de
atividades agrícolas e pastoris. Deve-se destacar, no médio curso do Igarapé localizase a área do Parque Natural Municipal Olavo Pires (Parque Ecológico), unidade de
conservação que já sofre os efeitos da degradação ambiental de seu entorno; e totaliza
uma área verde de mais de 2.000 hectares. O Parque tem como seu principal afluente
o Igarapé Belmont, de acordo com Santos, Della-Justina e Ferreira (2012).
A foz do Igarapé Belmont localiza-se a noroeste da bacia, situada à margem
direita do baixo curso do Rio Madeira, onde também localiza-se o Lago do Belmont
(Mapa 01).
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Mapa 1 – Localização da Bacia do Igarapé Belmont.
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3.2 – Clima na Bacia do Belmont

Segundo Rondônia (2000), a área em que a bacia do Belmont está
completamente inserida é do tipo Aw da classificação de Köppen, como Equatorial
úmido. Esta região possui duas sazonalidades climáticas, um período seco definido
entre os meses de junho a outubro, que apresenta um déficit hídrico médio de 50
mm/mês, apresentando as temperaturas mais baixas do ano, 18° C, média histórica
registrada no mês de agosto. Após o período seco essa região climática passa a ter
temperaturas médias de 26° C. e precipitação pluvial de 1.497 mm entre os meses de
novembro à maio. Na média anual, a temperatura é de 28° com precipitação de 2.300
mm/ano. Atualmente, existe uma estabilidade climática onde a bacia do Belmont
localiza-se, desde o fim do Pleistoceno Superior (13.000 AP), quando terminou o último
máximo glacial, conforme Suguio (2001, p.274). Durante o Plioceno Superior e o
Pleistoceno Inferior, a área de estudo possivelmente sofria efeitos da flutuação
climática entre o clima tropical seco e o úmido.
Atualmente a área apresenta uma variação climática de quente e úmida da
Massa Equatorial Continental Amazônica para um clima quente e seco na face
continental

da

Massa

Tropical

Atlântica,

que

invade

a

região

amazônica

aproximadamente nos meses de junho a outubro, com base em Rondônia (2004).
Em estudos de paleoclima no Parque Nacional Campos Amazônicos, unidade de
conservação que fica aproximadamente há 150km de distância desta área estudo,
Gomes (2016) concluiu que a última mudança climática ocorrida na porção nortenordeste do estado de Rondônia foi há 9.682 AP. Quando estabeleceu-se este clima
atual, quente e úmido. Este lapso climático de quase 10.000 anos corrobora com uma
fase bioestática bem definida e com a estabilidade climática necessária para as
análises de pediplanos e processos erosivos em vertentes, que deve ser de no mínimo
3.000 anos, segundo Vitte (2005).
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3.3 – Hipsometria e Declividade da Área da Bacia

A altimetria e declividade da Bacia do Belmont é possível identificar que a maior
área de elevação da Bacia do Belmont é justamente onde encontra-se as vertentes
amostrais, com elevações que variam de 110 -115 metros de altitude (Mapa 2).
A imagem de radar altimétrico do Alos Palsar foi obtida no ano 2010, quando já
não havia vegetação primária na área das vertentes amostrais, desta forma, há
menores implicações de erro de valores altimétrico da superfície pela elevada
densidade da vegetação da área, aumentando a acurácia dos valores hipsométricos.
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Mapa 2 – Mapa de hipsometria da Bacia do Belmont.
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A bacia do Belmont apresenta uma superfície predominantemente plana, com
predomínio de poucas declividades, em torno de 1°, (Mapa 3), as maiores declividades
encontram-se ao longos dos cursos dos vales fluviais, destaca-se uma maior
quantidade de declividades entre 2° à 6° no baixo e médio curso do Igarapé Belmont.
Já suas nascentes, encontram-se em superfície predominantemente há 1° de declive.
Observa-se que as vertentes amostrais localizam-se em áreas com maior variabilidade
de declives, entre 1° a 6°.
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Mapa 3 – Mapa de declividade da Bacia do Belmont.
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3.4 – Geologia da Área da Bacia

A CPRM (1990), mapeou a área das vertentes amostrais em escala de
1:100.000, a maior escala de detalhe até o momento. As vertentes estão localizadas no
embasamento do Complexo Jamari (APjl), constituído por rochas metamórficas como
granitóides folheados, gnaisses, migmatítos, anfibolitos, granulitos. Logo acima do
embasamento cristalino do Complexo Jamari, encontra-se o Domínio das Coberturas
Cenozóicas. Essas coberturas ocorrem com maior expressividade na Subprovíncia
Madeira, representada por materiais sedimentares fluviais colúvio-aluviais e materiais
pedogenizados in situ, como lateritos imaturos. Estes materiais estão relacionados com
a evolução do relevo da região, através dos fatores climáticos e estruturais, que
ocasionaram o aparecimento de relevos estruturais, erosivos e de acumulação.
As estruturas mais elevadas da bacia (115 metros de altitude) compreende as
Coberturas Detrito-Lateríticas (NQdi), que são depósitos ricos em concreções
ferruginosas, como crostas lateríticas concrecionária ou colunar, além de fragmentos de
quartzos, conforme Herrera et al. (2017). Coberturas estas, provenientes da ação do
intemperismo químico do ambiente atual.
Herrera et al. (2017) também destacam, que no médio e alto curso da Bacia do
Belmont há predomínio de processos pedogenéticos in situ das rochas do complexo
Jamari, gerando solos residuais, como Latossolos. Segundo Horbe e Costa (1997,
2005) os Latossolos são produtos de alteração derivados de crostas lateríticas ou de
frentes de intemperismo subsuperficiais, ambas presentes na Bacia, que constituem-se
de materiais intemperizados autóctone de predominância argilosa na superfície. Estas
áreas são classificadas como Superfície Pedogenética Residual (NQr),
O Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 1990; 2007), concluiu que a espessura
máxima das Coberturas de superfícies sob o embasamento cristalino não ultrapassa a
média de 40 metros. Nestes materiais, há presença de cortes fluviais e areias
espalhadas. Esses sedimentos são geneticamente associados a processos erosivos e
deposicionais relacionados com a alternância dos períodos de clima tropical úmido e
seco desde o Pleistocênico inferior até o Holoceno. Área essa, representada no mapa
Geológico da bacia do Belmont como Depósitos Aluvionáres (Q2a), que variam sua
textura de deposição de materiais finos como argila e silte até cascalhos e seixos,
constituindo camadas intercaladas.
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A Vertente Amostral Convexa (CX) localiza-se sob influência do basculamento
de duas falhas geológicas confirmadas pela CPRM (1990), uma falha está orientada no
sentido noroeste-sudeste, pertence ao lineamento Araras de sistema de falhas. A outra
falha está orientada no sentido sudoeste-nordeste, pertencente ao lineamento MadeiraQuartoze de Abril. O lineamento Araras estabelece contato tectônico entre as
coberturas de materiais da Formação do Complexo Jamari.
O sistema de fraturas NW-SE (Araras) é considerado como o mais antigo por se
apresentar seccionado pelo sistema NE-SW (Madeira-Quartoze de Abril), apesar de
que a falha das Araras sofreu processos de reativações após o seccionamento pela
falha mais nova no período do Mioceno (23Ma), que atingiram as rochas arqueanas e
proterozóicas do Complexo Jamari apresentando uma inversão de idades entre as
falhas (Mapa - 4).
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Mapa 4 – Mapa de Geologia da Bacia do Igarapé Belmont.
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3.5 – Geomorfologia da Área da Bacia

O relevo da área da bacia do Belmont, segundo Ross (2006) está localizado no
Planalto Rebaixado de Rondônia, que é uma rampa marginal intrusiva do Escudo
Brasileiro. Toda a Bacia está localizada em um relevo deprimido deste Planalto,
denominada de Depressão Porto Velho, apresenta uma superfície bastante erodida de
formato plano à suave ondulado com relevo denudacional tabular com forte controle
estrutural, com base em Santos, Della-Justina e Ferreira (2012).
As vertentes analisadas, conforme Santos, Della-Justina e Ferreira (2012), que
classificaram o relevo da bacia do Igarapé Belmont em escala de 1:25.000, estão em
modelado Denudacional Estrutural Tabular, estrutura esta, causada pelas falhas
Madeira 14 de Abril e Araras que transfixaram a Bacia do Belmont encaixando e
orientando o relevo entre falhas. Falhas estas, que bascularam e causaram o
rejuvenecimento do relevo na época do Mioceno.
As Vertentes de formato Côncavo, Convexo e Retilíneo localizam-se no
modelado Denudacional Estrutural Tabular com fraco grau de entalhamento dos vales e
pequena dimensão interfluvial (DEt 24). O entalhamento dos vales abrange uma
dimensão entre 10 a 30 metros de profundidade e a dimensão interfluvial variando entre
400 a 730 metros. Este modelado apresenta incisões lineares em forma de sulcos
erosivos e ravinas rasas estudadas por Santos, Della-Justina e Ferreira (2012), (Mapa
5).
Este modelado Denudacional de pequena distância entre os cursos d'água é
considerado, conforme Mendes et al. (2017) e Firizola e Boulet (1996) como um
processo de incisão atual de rede de drenagem sobre a superfície de baixos platôs.
Essa incisão deflagrou-se pela intensificação dos fluxos hipodérmicos e superficiais
causados pelo aumento da umidade na região desde o fim do Último Máximo Glacial –
UMG, com base em Suguio (2001). Esse processo resulta na elaboração de novos
platôs com bordas mais dissecadas (maior entalhamento dos vales), como relevos de
colinas, que acompanham os cursos d'água atuais. Esse relevo transformado é
caracterizado pela presença relictuais dos platôs e colinas pretéritas ao clima atual que
eram menos entalhados e que hoje são separados pelos cursos hídricos atuais, que
dependendo do tempo, esses novos entalhamentos (vertentes) podem ser mais ou
menos desenvolvidas (erodidas).
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Mapa 5 – Mapa de Geomorfologia da Bacia do Igarapé Belmont.
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3.6 – Solos da Área da Bacia

A área da bacia do Belmont abriga dois tipos de solos: Latossolo vermelhoamarelo Distrófico bem drenado e o Gleissolo Melânico Distrófico mal drenado, de
acordo com Rondônia (2002) e CPRM (2007), que mapeou a área da Bacia do Belmont
em uma escala de 1: 250.000 e 1: 1.000.000. respectivamente. O Latossolo vermelhoamarelo Distrófico (LVA) localiza-se no alto e médio curso da bacia, compreendendo
toda área geológica das Coberturas Sedimentares Indiferenciadas (NQi) (Mapa 6).
Esse tipo de solo caracteriza-se por ser bem desenvolvido (profundo) com horizonte B
espesso, causado pela intemperização. Segundo Rondônia (2002) este Latossolo é
caracterizado como distrófico, causado pela baixa saturação de materiais alcalinos com
horizonte superficial chernozêmico, tipicamente caulinítico. A descrição morfológica
deste solo apresentou horizonte A com a profundidade entre 0-12cm de porosidade
elevada; horizonte AB entre 12-50cm com porosidade muito elevada; horizonte Bw1 de
profundidade entre 50-80cm de porosidade elevada e o horizonte Bw2 de profundidade
entre 80-120cm de média porosidade. IBGE (1978) realizou análises físicas e químicas
de um perfil de solo dentro da Bacia (Perfil 17 da Tabela II de Classificação de Perfis,
SC-20, pg. 320-321) e diagnosticou-se que o horizonte A (0-10 cm de profundidade),
apresentou um grau de 40% de floculação das argilas, chegando a um valor de 95% de
floculação no horizonte B há 65 cm de profundidade, indicando um elevado percentual
de infiltração na superfície e saturação hídrica em subsuperfície.
O Gleissolo Melânico Distrófico (GMbd), encontrados próximo aos cursos do
Igarapé Belmont, tem por característica serem solos pouco férteis, por causa do
excesso de umidade encontrado neles. Geralmente, são gerados em áreas alagadas
como várzeas de rios, igarapés e grandes planícies inundáveis. Apresenta coloração
acinzentada escura devido ao excesso de matéria orgânica decomposta sobre o
terreno em ausência de oxigênio livre, apresentando uma profundidade média de 50
centímetros. Em geral, esses solos apresentam o lençol freático muito próximo da
superfície devido às proximidades de cursos d’água, tornando-os mal drenados, e em
maior parte do ano alagados.
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Mapa 6 – Mapa de Pedologia das vertentes em análises (Fonte: Rondônia, 2002).
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4 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 - Erodibilidade dos Solos
A ação erosiva de remoção de uma partícula é função, não apenas, das forças
hidrodinâmicas sobre ela exercida, mas também, de outros fatores como forma,
tamanho, saliência de fundo e das relações de contato com outras partículas. Que
segundo Bigarella e Mazuchowski (1985) e Almeida et al. (2016), existe uma força
crítica de tração bem como uma velocidade crítica de fluxo para que a partícula se
movimente.
Para áreas tropicais, Araújo, Almeida e Guerra (2010) destacam que o principal
agente erosivo do solo é a água. Sob forma pluvial a erosão hídrica inicia-se com o
efeito do salpicamento, que atua, removendo as estruturas dos agregados que
desencadeia a erosão laminar (difusa), que tende a ser homogêneo em toda superfície
que atua a erosão, contudo, se o fluxo d’água concentrar em um só ponto provocará o
processo de erosão linear em sulcos erosivos, podendo evoluir para ravinas.
A erosão pluvial é controlada por cinco fatores básicos:
•

Clima: erosão e intensidade da chuva

•

Vegetação: tipo e extensão

•

Topografia: comprimento, forma e declividade da encosta.

•

Solo: erodibilidade natural

•

Uso e manejo do solo

A degradação dos solos é mais aparente nas vertentes, podendo ocorrer
também em áreas planas, mas as áreas que apresentam alguma declividade, sendo
limitadas nas suas partes mais elevadas por um interflúvio e nas suas partes mais
baixas por um talvegue, são, geralmente aquelas que são mais afetadas pela erosão
(ARAUJO. ALMEIDA e GUERRA, 2010).
Segundo Araújo, Almeida e Guerra (2010), a susceptibilidade do solo à erosão é
maior em solos siltosos, no entanto o aumento da matéria orgânica e aumento do
tamanho da fração de argila diminuem a erodibilidade.
Esta dependência da erodibilidade considera algumas características de
variáveis físicas e químicas do solo descrita de forma organizada e hierárquica,
considerando o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (EMBRAPA, 2018).
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Característica da mais para menos erodível:
ML>SM>SC>MH>OL>CL>CH>GM>SW>GP>GW
ML = silte de baixa plasticidade
SM = areia siltosa
SC = areia argilosa
MH = silte de alta plasticidade
OL = solo orgânico de baixa plasticidade
CL = argila de baixa plasticidade
CH = argila de alta plasticidade
GM = cascalho siltoso
SW = areia bem arredondada
GP = cascalho grosseiro
GW = cascalho bem arredondado
Segundo Gray e Sotir (1996) e Duarte et al. (2020), de modo geral, a
tendência da erodibilidade em solos obedece alguns parâmetros físicos, que
podem ser definidos como:
•

É mais baixa em materiais grosseiros.

•

É mais alta em areais finas.

•

Diminui com o aumento de argila e matéria orgânica.

•

Diminui com o aumento da cobertura vegetal e do teor de umidade
maior.

•

Aumenta com a diminuição da força iônica da água.

Mafra et al. (2002), ao estudar as propriedades física e mecânicas dos solos
concluíram o que define a suscetibilidade à erosão são parâmetros utilizados pela
mecânica dos solos, que avaliam a resistência e dispersão dos atributos do solo, como
a coesão, matéria orgânica e textura, influência da infiltração d’água e a densidade do
solo por partículas (imbricamento). Estes parâmetros também coincidem com os
estudos realizados por Bastos (1999), que realizou análises indireta e direta de
erodibilidade de encostas no Estado do Rio Grande do Sul.
Os mesmo autores, citados acima, também avaliaram a relação da erosão dos
solos com o Índice de Plasticidade (IP), inferindo que solos de elevada erodibilidade
apresentam plasticidade (IP).
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Bastos et al. (2001a) avaliaram a relação da erosão dos solos com o Índice de
Plasticidade (IP), inferindo que solos de baixa erodibilidade apresentam IP igual ou
maior que 10%, enquanto solos de alta erodibilidade apresentam IP igual ou menor que
5%. Estas proposições dos autores demonstram uma relação intrínseca entre a textura,
limite de consistência e erodibilidade, que corrobora a importância do estudo de física e
mecânica dos solos na predição de superfícies erosivas.
Segundo Martínez (2003) e Corrêa et al. (2008), os óxi-hidróxidos de Ferro e
Alumínio amorfos no solo promovem o concrecionamento de partículas e a cimentação
ao redor de partículas e de grãos de quartzo. A cimentação aumenta a espessura dos
agregados diminuindo os poros do solo e fraturas provenientes do intemperismo. A
estabilidade da cimentação é tão eficaz, que mesmo quando retirada amostras de solo
e relativas compressões o mesmo mantêm sua estrutura inalterada.
A diminuição dos poros do solo devido a cimentação amorfa afeta a retenção
d’água e a sucção do solo, pois em poros menores a capacidade de reter água é mais
efetiva devido a maior força sucção, essa força influencia diretamente a resistência ao
cisalhamento. Já a presença de óxi-hidróxidos em estado cristalino aumenta a
rugosidade do solo afetando o valor do ângulo de atrito interno (MARTÍNEZ, 2003).

4.2 - Formação dos Solos Residuais
Os solos residuais são formados quando a decomposição da rocha é maior que
o arraste dos materiais decompostos. Os fatores que influenciam essa rápida
decomposição são o intemperismo químico, muito atuante na área intertropical, a
vegetação, a bioturbação, a natureza da rocha e o tempo, segundo Martínez (2003) e
Corrêa et al. (2008).
Fookes (1997) e Albuquerque (2018) o intemperismo é tão intenso nos solos
residuais tropicais lateríticos que praticamente não apresentam características do
material de origem. Tal fato é devido a grande profundidade do intemperismo
provocada por penetrações de raízes de árvores, bioturbações e dessecações que
produzem horizontes claramente distinguíveis. Os óxi-hidróxidos de Ferro e Alumínio
liberados pelo intemperismo não são diluídos, como acontecem em regiões
temperadas, permanecendo em seu horizonte formador ou superfície, devido a
lixiviação. A cristalização dos óxi-hidróxidos depende do fator clima, a Hematita forma-
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se em épocas seca e a Goethita em períodos de constante umidade, que resultam uma
coloração amarelada do solo para a Goethita e vermelhada à roxa para a Hematita. Já
a Gibbsita é formada por hidróxido e Alumínio, tanto em ambientes úmidos quanto
secos e resulta em uma coloração também, amarelada do solo.
Solos tropicais residuais apresentam uma complexa variedade de propriedades
químicas e mineralógicas que influenciam diretamente no seu comportamento
mecânico.
Em extremas situações de oxidação do solo tem-se a formação de horizontes
concrecionários formados pelo acúmulo residual de Ferro e Alumina ou precipitação de
calcita, dolomita ou gibbsita formando uma couraça ou canga laterítica, que por vezes
localizam-se no topo de colinas, devido á erosão diferencial atuante em toda a colina.
Ao longo da vertente e no sopé de colina pode conter depósitos de lateritas
precipitadas. Na amazônica essas formações são chamadas de cascalheiras, de
acordo com Fookes (1997) e Albuquerque (2018).
Herrera et al. (2017), analisando a mineralogia das concreções ferruginosas em
Porto Velho, identificou que estes solos são residuais e apresentam grandes
quantidades de hematita e goethita em detrimento de gibbsita, dada a maior quantidade
de minério de ferro amorfo do que alumínio. Que deste modo focaliza a análise dos
solos da área de estudo nos óxi-hidróxidos de Ferro.

4.3 - Coesão Aparente do Solo
A coesão do solo, segundo Barreto, Gimenes e Goulart (2019), Bender (1985),
Alvarenga e Carmo (1976), é vista como a condicionante para o desencadeamento da
erosão hídrica. Pois a coesão é o parâmetro mais adequado para avaliar a perda de
solos. A coesão aparente, segundo Silva e Carvalho (2007) é o resultado da tensão
superficial da água nos capilares do solo, formando meniscos de água entre as
partículas do solo parcialmente saturado, que tende aproximá-las entre si. A coesão
aparente constitui uma parcela de resistência ao cisalhamento de solos parcialmente
umedecidos.
Ao analisar o comportamento coesivo do solo verifica-se que a textura de areia
fina e silte favorecem uma maior erodibilidade, enquanto elevados percentuais de areia
grossa favorece a infiltração e menor erosão dado ao imbricamento maior das
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partículas do solo. Quando comparado os solos argilosos com os de texturas arenosas,
verifica-se que mesmo os solos quando apresentam argilas expansivas (2:1) revelam
uma maior estabilidade se comparados com solos de texturas arenosas e siltosas
(MAFRA et al. 2002).
Alem disto, Ferreira et al. (2010) destacam que o teor de umidade e a densidade
aparente do solo são fatores determinantes no processo de coesão. Sendo a umidade
de grande importância à verificação em que condições ela ocorre e de que maneira é
mais acentuada no solo, com finalidade de orientar as partículas do solo para o
preenchimento dos espaços vazios, dada à tensão superficial hídrica. Esse arranjo de
partículas também confere maior densidade aparente ao solo, pois há o preenchimento
dos espaços vazios, aumentando seu peso.

4.4 – Conceito de Vertente
Os estudos de vertentes não é unicamente da disciplina de Geomorfologia, mas
também dos cursos de Engenharia Civil e Agronomia que contribuem para avaliar as
erosões, gestões e monitoramentos ambientais. Para o planejamento urbano, o
conhecimento da dinâmica das vertentes contribui, para racionalizar o uso adequado e
evitar deslizamentos e erosões aceleradas nas encostas (CASSETTI, 2018).
As análises dos processos que atuam na encosta, tiveram uma grande
contribuição dos engenheiros civis, que desenvolveram teorias da mecânica dos solos
e rochas nas vertentes com finalidade de prever o comportamento desta quando
submetida a estresse, indicando sua colapsibilidade ou estabilidade frente a processo
erosivos superficiais e/ou subsuperficiais. Contudo, o principal interesse dos
engenheiros nas vertentes é na praticabilidade de projetos construídos e seus custos;
restando ao geomorfólogo utilizar os métodos desenvolvidos na engenharia civil, como
a Mecânica de Solos, para estudar o comportamento de vertentes naturais frente aos
processos exógenos que dão determinado formato às vertentes (VELOSO, 2008).
A análise das vertentes e dos processos que nelas ocorrem requer uma
descrição cuidadosa e precisa da encosta, que geralmente é feita com referência ao
seu perfil. Este perfil da vertente é a linha traçada sobre o terreno descrevendo sua
inclinação. Esta inclinação é expressa por um ângulo. Vertentes cujo perfil tem um
ângulo constante são chamadas retilíneas, segmentos ou partes das vertentes também
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podem ter este tipo de perfil reto. As vertentes curvas podem ser convexas ou
côncavas de acordo com a direção da curvatura e não podem ser descritas por um
simples ângulo, mas pelo grau de curvatura de toda sua pendente (VELOSO, 2008).
De acordo com Guerra e Guerra (2011) as vertentes são planos de declives
variados que divergem das cristas ou interflúvios enquadrando o vale. Também
podemos afirmar que uma vertente é simplesmente um pedaço da superfície terrestre
inclinado em relação à horizontal, obtendo um gradiente, um vetor orientado no espaço.
Popularmente é conhecida como “barranco” e suas extensões adjacentes, onde podem
ser visualizadas as ações do intemperismo, transporte e deposição de sedimentos,
erosões naturais e antrópicas.
Para analisarmos as vertentes, é necessária uma descrição cuidadosa, que
geralmente é feita em referência ao seu perfil, descrevendo sua geologia, pedologia,
geomorfologia, sua inclinação em relação ao terreno, que é um dos principais fatores
para avaliação das vertentes.
A principal força que atua nas encostas é a gravidade, que é a atração mútua
entre dois corpos. A gravidade pode atuar diretamente no movimento de algumas
partículas sedimentares, como um pedaço de rocha que se desprenda de um bloco.
Mas a maioria das vezes a gravidade atua em conjunto com outros agentes,
principalmente com as águas correntes. A água consegue exercer forças sobre o solo e
dentro do solo, instaurando importantes processos de transporte de materiais vertente
abaixo (VELOSO, 2008).
Por meio de ações gravitacionais, a força motriz da dinâmica das vertentes
(Figura 1), tem por base o fato de ser um subsistema do sistema da dinâmica das
bacias hidrográficas, pois seu canal de drenagem recebe todo o fluxo de material vindo
do topo das vertentes (VELOSO, 2008).

Figura 1 - Dinâmica das vertentes em perfil (CASSETI, 2018).
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As vertentes podem ser avaliadas, segundo as metodologias apresentadas, todas em
perfil ou em plano.
Derruau (1965) e Rocha, Nóbrega e Cunha (2018) consideram que o perfil típico
das vertentes é de uma convexidade no topo e uma concavidade na parte inferior,
sendo que ambas estão separadas por um simples ponto de inflexão (Figura 2).
Quando uma vertente encontra-se recoberta por um manto de detritos, com a superfície
lisa, sem ravinamentos, ela é chamada de regular ou normal.

Figura 2 - Perfil típico das vertentes segundo DERRUAU (1965).

As vertentes podem ser tomadas como exemplos de sistema morfológicos, nas
quais se podem distinguir diversas propriedades destinadas a descrever e analisar a
forma da vertente por modelos matemáticos, como informado por Young (1971) e
Anjos, Meneguette Jr. e Nunes (2011) (Figura 3).

Figura 3 - Perfil geomatemático das vertentes (CHRISTOFOLETTI,1980)

Onde:
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H: Corresponde à diferença de altitude entre os pontos superior e inferior do
perfil.
L: corresponde ao comprimento da linha horizontal que une o ponto inferior do
perfil a outro situado na mesma altitude,
CR: Comprimento Retilíneo da Superfície da Vertente

4.5 – Morfometria e Morfologia das Vertentes e a Sua Relação com a Erosão

Segundo Ghidin et al. (2006) a análise do solo ao longo de uma topossequência
oferece à Geomorfologia dados importantes do balanço da desnudação e dos
processos

dominantes

na

evolução

das

vertentes,

essa

topossequência

é

principalmente analisada em comprimento e grau de declividade.
Os processos que se desenvolve nas vertentes podem ser estabelecidos em três
critérios: declividade, estrutura, e divisores de água. A declividade estabelece uma
relação entre declividade e erosão, onde quanto mais íngreme for vertente maior será a
força de erosão. A estrutura está associada aos planos de fraqueza do substrato
rochoso (falhas e juntas), que apresentam maiores atuações de processos erosivos e
os divisores de água, que é influenciado por um perfil longitudinal côncavo, que
aumenta a declividade da vertente e consequentemente aumenta o potencial de
erodibilidade do solo, segundo Pinto (2015).
Bertoni e Lombardi Neto (1990) e Morais (2012), informam que o comprimento
da rampa é tão importante quanto à sua declividade, pois à medida que a água
percorre o caminho descendente da pendente, o volume da água vai aumentando,
como também a sua velocidade de escoamento, que aumenta progressivamente. Desta
forma, o maior comprimento da rampa causa uma maior enxurrada, que com isso,
apresenta uma maior energia cinética em suas bases e um maior pode de erosão, que
aumenta progressivamente.
Ao analisar a variação de atributos do solo em vertentes, Camargo et al. (2008 e
2013), afirmam que as pequenas variações do relevo influenciam nos atributos do solo,
principalmente as superfícies convexas, que apresentam maior dependência da
estabilidade de atributos do solo para sua forma.
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Este conceito é também aceito por Bigarella (2003) e por Werlang et al. (2016),
que afirmam, que os perfis convexo no topo e côncavo na base são os que apresentam
a maior energia de erosão hídrica das vertentes, que concentra-se na porção central do
perfil, de modo que a maior parte da ação erosiva ocorre abaixo desta zona média,
onde os fluxos tornam-se canalizados e evoluindo para sulcos erosivos e ravinas.
Montanari et al. (2005) e Campos et al. (2007), destacam que as superfícies
inclinadas côncavas apresentam maiores valores de variação de texturas, matéria
orgânica e de taxa de erosão, se comparado às superfícies inclinadas de formato
convexo e retilíneo. Um indicativo dessa variação de textura e erosão é mencionada
por Queiroz Neto (2011), que defende a transformação do horizonte latossolólico iniciase na base da vertente e avança para o topo, com perdas progressivas de argila nos
horizontes superficiais causando convexação da vertente em sua base, contudo, o meio
da vertente apresenta maiores índices de infiltração e maior floculação das argilas,
restando partículas mais grossas na superfície que são tragadas a jusante da encosta,
causando modificações na forma da vertente, com início de uma concavidade que
avança remontante à vertente e que aumenta sua declividade em referência à crista,
influenciando na força de cisalhamento do fluxo superficial d'água.

4.6 - Relação da Matéria Orgânica com a Erosão
A quantização da matéria orgânica para correlação com o potencial de erosão
apresenta certas dificuldades, devido à interação muito expansiva da matéria orgânica
com as propriedades do solo, como textura, estrutura, densidade, compactação.
Contudo, autores como Wischmeier e Mannering (1969), Francis (1990) e Vicente et al.
(2012) encontraram elevadas correlações negativas entre a erodibilidade do solo e
níveis de matéria orgânica, principalmente em solos com alto teor de silte e areia fina,
entretanto, as correlações diminuem consideravelmente quando os solos apresentavam
elevador teor de argila, devido que, as argilas apresentam sua própria coesão, sem
precisar de elementos externos, contudo solos siltosos e/ou com grande percentual de
areia fina precisam de matéria orgânica para ter um nível de plasticidade aceitável de
resistência à erosão.
Bertoni e Lombardi Neto (1990) mencionam que a matéria orgânica em solos
argilosos tende a modificar sua estrutura, com maiores agregados, que aumentam sua
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aeração e permeabilidade, podendo aumentar a retenção de água no solo de duas a
três vezes o peso da água, fazendo diminuir o ponto de saturação do solo. Ao mesmo
tempo, em solos com elevado teor de argila necessitam de maiores teores de matéria
orgânica para manter-se com baixa presença de superfície selada, apresentando uma
relação recíproca entre argila e matéria orgânica, segundo Douglas e Goss (1982) e
Matos et al. (2008).
O percentual de matéria orgânica no solo varia conforme a profundidade,
segundo Vicente et al. (2012) e Castro Filho et al. (1998), o percentual de matéria
orgânica atinge seu ápice na profundidade entre 0-10 centímetros, dada pela maior
quantidade de raízes e animais com atividades de bioturbação. Após 10 centímetros de
profundidade o percentual de matéria orgânica cai linearmente até os 20 centímetros de
profundidade, onde a presença de matéria orgânica é praticamente inexistente. De
acordo com os autores, é nesta faixa de profundidade que o solo apresenta as suas
melhores características de resistência a erodibilidade, visto que, combinado com a
textura, densidade, permeação hídrica e existência de agregados, permite que o solo
tenha uma estrutura capaz de resistir melhor ao cisalhamento hídrico do que em
horizontes de solo em que a profundidade seja maior.
Ao analisar uma topossequência de vertente no campus da UFRRJ, Canellas et
al. (2001), constataram que a distribuição das frações da matéria orgânica é
influenciada pela topografia, pois uma vez, a dinâmica hídrica é diferente em cada
seguimento da vertente, influenciando a percolação de ácidos flúvicos livres que são
transportados pelos fluxos laterais e verticais da água no relevo, contudo, há sempre
diminuição da matéria orgânica conforme o aumento da profundidade em qualquer
seguimento da vertente. A mesma conclusão obteve Wang et al. (2001), que
consideram a topografia dominante nas variações do percentual de matéria orgânica e
profundidade.
Campoane et al. (2017), ao estudarem o percentual de matéria orgânica em
vertentes, atestaram que o sopé que apresenta relevo plano, contém maior quantidade
de matéria orgânica, seguida do topo e por último o meio das vertentes, que
apresentam menor quantidade de matéria orgânica, concluindo que a declividade
influencia o percentual de matéria orgânica e revelam tendências de suscetibilidade a
erosões maiores na parte central das vertentes. Neste mesmo raciocínio, Silva e
Carvalho (2007), afirmam que em estudos do comportamento da matéria orgânica com
a topografia em latossolos, a quantidade de matéria orgânica correlaciona-se
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negativamente com a inclinação, os autores atestam quanto maior a declividade da
vertente menor será a matéria orgânica no solo desta.
Ao verificar a interação da matéria orgânica com várias propriedades do solo,
houve propostas de a potencialidade de erosão pelo percentual de matéria orgânica.
Autores como Greenland, Rimmer e Payne (1975), afirmam que solos com menos de
3,5% de matéria orgânica apresentam serem instáveis, logo maior potencial à erosão.
Enquanto De Ploey e Poesen (1985) e Rawlins (2015), destacam que é necessário um
limite mínimo de 2% de matéria orgânica no solo para haver uma maior resistência
erodíva. Já Kemper e Koch (1966) e Troeh e Thompson (2007), analisaram a média
mínima de matéria orgânica em solos com e sem vegetação e em camadas superficiais
e subsuperficiais e concluíram que, em solos superficiais (horizonte A), com 30,2% de
argila e com vegetação é necessário ter um mínimo de 2,86% de matéria orgânica para
evitar erosão desse solo, contudo, neste mesmo solo sem vegetação foi necessário um
mínimo de 3% de matéria orgânica para aumentar à resistência a erosão. Ao verificar
este mesmo solo em subsuperfície (abaixo do horizonte A), com percentual de argila de
36,6%, diagnosticou-se que é necessário apenas 1,12% de matéria orgânica para evitar
a erodibilidade, devido que, houve um aumento do teor de argila em subsuperfície, que
colaborou em diminuir os processos erosivos neste solo.

4.7 - Estudo da Infiltração da Água no Solo
Segundo Sousa (2019), quando a água da chuva cai no solo ela pode seguir dois
caminhos. Um deles é o escoamento superficial, cujo volume depende da intensidade
das chuvas, da declividade do terreno, do grau de saturação dos solos, da capacidade
de infiltração e da cobertura vegetal. O outro é a infiltração, que também depende das
mesmas variáveis supracitadas. Todavia, a infiltração pode se dividir em dois ramos: o
escoamento subsuperficial que flui no nível das raízes em direção ao fundo de vale
conforme a inclinação da vertente; e outro que se prolonga verticalmente até o lençol
freático.
A infiltração apresenta um limite de saturação, que é quando a precipitação
excede a capacidade de infiltração. Após esse limite inicia-se o escoamento superficial
e o processo erosivo pluvial superficial desencadeia-se. Depois do encerramento do
evento pluvial a água no solo pode ficar retida, virando umidade ou pode desloca-se por
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percolação em direção ao lençol freático, dependendo da permeabilidade do solo. A
permeabilidade é maior nas camadas superficiais, o que produz um fluxo paralelo ao
fluxo superficial, chamado de fluxo hipodérmico ou subsuperficial, de acordo com Leli,
Stevaux e Nóbrega (2010).
O fluxo hipodérmico corresponde ao escoamento hídrico horizontal ao nível do
sistema radicular das plantas e, conforme aponta Valente e Gomes (2005), a uma
profundidade que pode chegar a 150 cm. O escoamento subsuperficial está no limiar
entre o escoamento superficial e o escoamento subterrâneo, podendo em alguns
pontos da vertente interceptar a superfície e enfatizar o fluxo superficial hídrico,
segundo Sousa (2019) e Rosolen e Herpin (2008).
Costa e Nishiyama (2007) destacam a importância do cálculo da densidade
aparente do solo para o estudo da erosão, informando que a densidade do solo é
inversamente proporcional a porosidade e a permeabilidade do mesmo. O mesmo
ocorre com a coesão, que é inversamente proporcional à condutividade hidráulica. Para
uma análise mais profunda da permeabilidade hídrica no solo é necessário realizar
ensaios de resistência à penetração como objetivo de avaliar em Pascal (Pa), qual o
valor da resistência obtida, de forma a verificar se este valor apresenta correlação
negativa aos ensaios de permeabilidade, o que pode contribuir para uma melhor
avaliação do comportamento de saturação do solo.
Contudo, ao se aferir a permeabilidade do solo em diferentes profundidades e
observada as diferenças de textura e principalmente estrutura, pode-se diagnosticar
horizontes com potencial de saturação elevado em relação aos horizontes de solo
paralelos, que podem colapsar, revelando cicatrizes erosivas profundas, no caso solos
sotopostos à saprólitos que perdem espessas camadas superficiais pela erosão, como
exemplo os Argissolos, segundo Marcatto et al. (2015). Essa diferencia é causada pelo
tamanho das partículas do solo, pois quanto maior for o tamanho das partículas do
solo, maior será a área de vazios entre as partículas e consequentemente, maior será a
condutividade hidráulica (MORAIS, 2012). No entanto, solos de texturas finas podem
apresentar uma elevada permeação devido ao arranjo de suas partículas (estrutura),
principalmente com elevado grau de intemperização, que podem estar agregadas por
óxidos e hidróxidos de Ferro e Alumínio, segundo Morais (2012). Mesquita e Moraes
(2004), destacam o efeito da estrutura, que permite que um solo argiloso tenha valores
de condutividade hidráulica iguais à solos arenosos.
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Deste modo, Morais (2012) menciona que a percolação não depende da textura,
mas sim, da estrutura do solo. Pois, solos mais finos percolam menos e solos mais
grossos percolam mais, contudo, solos intemperizados apresentam uma maior
infiltração, devido à cimentação natural de agregados causada pelos sesquióxidos de
Ferro e Alumínio amofos que podem estruturar um solo fino em grandes
conglomerados cimentados.
Verifica-se que a condutividade hidráulica dos solos, segundo Baird (1997),
Carvalho (2002) e Streck et al. (2008) é mais dependente da estrutura do que da
textura dos mesmos, considerando que a estrutura interfere na geometria do espaço
porosos dos solos.
Nas camadas superficiais do solo, geralmente, há maior variação na densidade
do solo devido ao tipo de manejo da terra empregado, o que propicia a formação de
poros de diâmetros maiores no solo, aos quais permitem uma maior permeabilidade.
Porém, Mesquita e Moraes (2004) destacam que estes poros não podem influenciar
drasticamente a densidade do solo. O que distingue a densidade do solo é menos
influenciável à condutividade hidráulica do que a estrutura.
Deste modo, pode-se inferir baseado em Mesquita e Moraes (2004) que um solo
com menos vazios entre suas partículas apresenta menos ar em seu interior que
resulta em maior densidade/peso e conseqüentemente menor condutividade hidráulica.
Esta relação favorece ao aumento do fluxo superficial d’água e se o solo apresentar
inclinação acima de 3°, tiver matéria orgânica abaixo 10% e apresentar textura solta
(areias e/ou silte), toda a vertente poderá colapsar, apresentando severos recalques ou
revelar grandes e profundas incisões erosivas, dada a física particular desse solo.
Silva e Carvalho (2007), verificaram que a capacidade de profundidade da
condutividade hidráulica do solo é proporcional a quantidade de matéria orgânica
presente no solo, isto deve-se, que a existência de matéria orgânica é devido a
presença de água disponível para o desenvolvimento da mesma, logo ambos
parâmetro são correlacionáveis.

4.8 – Conceito de Etchplanação
O conceito de etchplanação foi popularizado na obra de Büdel (1982), com o
conceito de dupla superfície de aplainamento. Na sua concepção existe uma dualidade
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simultânea entre a alteração geoquímica das rochas e a erosão superficial, sendo que
os processos de lixiviação e eluviação promovem a disjunção nas ligações ferro-argila,
instabilizando os horizontes superficiais, preparando-os para o processo erosivo nas
encostas.
Quanto à ocorrência do desenvolvimento dos etchplains, Büdel (1982)
considerou que eles ocorreriam apenas nos trópicos sazonais situados em áreas
tectonicamente estáveis, sendo esta Teoria incompatível com a teoria de Neotectônica.
Posteriormente, o citado autor, admitiu a existência dos etchplains nos trópicos úmidos,
onde, além da alteração das rochas participariam também as sazonalidades climáticas,
alternadas entre secas e úmidas, por um período mínimo, segundo Vitte (2005), de
3.000 anos, neste regime de alternância sazonal, para haver algum desenvolvimento da
superfície de etchplanação. Assim, para a ocorrência de etchplains nos trópicos úmidos
são necessárias quatro circunstâncias:
1) a existência de latossolos,
2) o perfil do solo deve ser homogêneo, indicando que ele possui evolução
dinâmica,
3) uma transição delgada entre a rocha e o material alterado,
4) uma zona de decomposição rochosa profunda e generalizada, situada
aproximadamente 100 metros ou mais de espessura.
Vitte (2001) informa que a formação do relevo, ocorre, então, a partir da interação
entre a superfície topográfica e subsuperfície existente no contato entre a rocha e a
zona de alteração e paralela à superfície, que é designada como superfície basal de
intemperismo.
Nos horizontes superficiais, Vitte (2005) menciona que ficam predispostos à
erosão mecânica, por causa das influências sazonais da atmosfera e dos ácidos da
matéria orgânica. Estes mecanismos levam à eluviação do fundo matricial por meio da
quebra nas ligações ferro-argila, promovendo gradativamente a liberação de finos e
solutos pela ação do escoamento superficial pluvial. Esta ação resulta no abaixamento
da paisagem, ao mesmo tempo em que o lençol freático é enriquecido com cátions e
íons que passam a circular no topo do front de alteração viabilizando a destruição da
rocha.
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Nas zonas em que ocorrem latossolos, surgem depressões (recalques) na
superfície e o aprofundamento destes é dependente da intensidade do intemperismo e
da ação do lençol freático na área do fluxo hídrico, princípio este, defendido por Büdel
(1982) (Fig. 4).

Figura 4 - Modelo de Etchplanação do Relevo (THOMAS, 1994).
I - há uma superfície de etchplanação, subjacente a esta, há a frente de etchplanação.
II - A frente e etchplanação é exposta por processos erosivos mecânicos e químicos. Ocorre o contato da base da
superfície de etchplanação com o topo da frente de etchplanação.
III - O topo da frente de etchplanação está desnudado, restando nas depressões a superfície de etchplanação.
IV - A frente de etchplanção está completamente desnudada, há um rejuvenescimento da superfície, iniciando-se um
novo processo de Etchplanação.

Uma condição fundamental para a ocorrência da etchplanação, segundo Twidale
(1981) é a existência de regime cratônico passivo, uma vez que é necessária
estabilidade para a ocorrência e o aprofundamento do front de intemperismo, com as
conseqüentes transformações mineralógicas e estruturais no interior do perfil
intempérico. Fairbridge e Finkl (1980) mencionam que há um regime cratônico quando
uma plataforma ou crosta continental é estável e com um núcleo de idade Arqueana
com indicativos de flutuações climáticas, isostática e de reativação de lineamentos.
Neste caso, segundo CPRM (2007) a bacia do Igarapé Belmont está inserida no
Cráton Amazonas, de idade de formação nuclear entre 1,4 Ga - 1,1 Ga. Pela sua
grande dimensão, esse Cráton foi dividido em duas províncias, ao norte a Província Rio
Negro-Juruena ao sul a Província Rondoniense. A província Rondoniense, onde a bacia
do Belmont localiza-se, é originada do núcleo antigo do cráton Amazônia Central de
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idade Arqueana. Estas rochas são classificadas na Província Rondoniense como
Granitos Rapakivi da Suíte Intrusiva do Complexo Jamari, segundo Santos (2003).
Alves e Maniesi (2018) e CPRM (2007) ao estudarem esta província, mais
especificamente ao sul da bacia do Belmont, diagnosticaram por meio de inspeções de
poços profundos a existência de um manto de intemperismo com aprofundamento
maior que 85 metros para atingir a rocha intemperizada (saprólito), indicando uma
expressa zona de decomposição mineral.
Como
intemperismo

evidências
químico,

da

existência

Thomas

(1994)

de

rebaixamento

destaca

as

das

seguintes

paisagens
ações

por

desse

rebaixamento:
1) O acúmulo de ferro, alumínio, níquel e outros minerais pesados no perfil de
intemperismo.
2) O acúmulo de seixos (nódulos de metais pesados) nos interflúvios e nas partes
superiores das vertentes.
3) Abaixamento não-abrasivo do fundo dos vales (planícies fluviais) pela perda
dos materiais finos do solo (silte, argila) pela drenagem.
4) Ferrólise das argilas em ambiente hidromórfico (segregação dos minérios mais
intemperizáveis para formação de argilas oxídicas) e formação de areias brancas.
Com a ação do intemperismo, o solo se torna mais espesso e novas condições
físicas e químicas são impostas ao perfil pedológico, principalmente na parte superior e
média das vertentes. O avanço da frente pedogenética sobre o saprólito e a
conseqüente transformação deste em solos desenvolvidos causa a perda de volume do
material original, que segundo Chauvel (1983) estaria ao redor de 70%. De acordo com
Nahon (1991), esta redução ocorre em função do colapso da estrutura ferro-argila, com
a lixiviação dos oxi-hidróxidos de ferro e alumínio do horizonte superficial,
permanecendo apenas o esqueleto residual representado pelo quartzo, conduzindo
assim a um aplainamento da paisagem na parte superior das vertentes.
Essa compreensão do processo de remodelação do relevo das vertentes, pela
teoria de Etchplanação de Büdel (1982), elucida o comportamento dinâmico destas
vertentes e suas formas. Pois, segundo esta teoria, nas superfícies inclinadas há um
mecanismo de dupla planação do relevo: na camada subsuperficial atua a desnudação
geoquímica, com a perda de coesão e da densidade aparente pela redução de minerais

58
sensíveis ao intemperismo químico; na camada superficial (superfície exumada por
lavagem) há uma exposição desta camada por ações mecânicas hídricas, como
lixiviação e percolação hídrica a jusante, que carreiam partículas do solo solúveis em
água para o sopé da vertente. Esses dois processos atuam simultaneamente no
mesmo sentido, que é a planificação do relevo, principalmente em áreas plutônicas
graníticas, com objetivo de rebaixar a superfície inclinada (THOMAS, 1994, 1989).
Esse mecanismo duplo de evolução do relevo em latossolos é abordado de
maneira abrangente para a superfície como lixiviação, e para subsuperfície, classificada
por Sousa (2019) como superfície hipodérmica ou como erosão subterrânea por IBGE
(2017), Guerra e Cunha (2017), Guerra (2014, 2005), Guerra e Guerra (2011) e Sugio
(1998). Ao analisar esse processo morfogenético de erosão superficial e subterrâneo
pela ótica da engenharia, a erosão subterrânea é chamada de erosão interna (NBR
6502 - 1995), que conceitua como: um movimento de partículas de solo carreadas por
percolação d’água, sendo que o fenômeno de canais erosivos são gerados em sentido
contrário ao fluxo d’água, também chamada de erosão regressiva ou amontante. Esse
mesmo conceito é compartilhado pela visão agronômica como lessivagem por Boulet e
Filizola, (1996), Boulet, Bocquier e Millot (1977). Essa mesma lessivagem é chamada
de floculação pela EMBRAPA (2013). E pela visão geológica esse tipo de erosão
subterrânea é chamado de erosão geoquímica, por Mafra et al. (2002), Melfi e Pedro
(1977 e 1978).
Segundo Vitte (2005, 2001), Mafra et al. (2002), Vidal-Torrado et al. (1999),
Chauvel (1983) e Boulet, Bocquier, Millot (1977) essa erosão geoquímica, diferente da
erosão mecânica (lixiviação) é isovolumétrica, retira matéria (massa) do solo
subsuperficial sem mudar seu volume. Para isso a lessivagem causa a desorganização
da estrutura de materiais mais friáveis do solo. Essa desorganização causa a
separação do plasma argiloso do solo de seu esqueleto arenoso remanescente. Uma
vez separado, o plasma migra verticalmente para camadas mais inferiores, ação esta,
denominada de floculação (EMBRAPA, 2013) ou tangencialmente para a jusante da
vertente, a depender da inclinação da rampa, chamado de fluxo paralelo. Que segundo
Boulet, Bocquier, Millot (1977) e Mafra et al. (2002) a zona de eluviação tangencial do
plasma só ocorre em superfícies com inclinação a partir de 3° que a princípio inicia-se
no topo das vertentes. Já a zona de iluviação, necessita de uma inclinação máxima de
1° em subsuperfície, para causar a precipitação do plasma argiloso. Dessa forma a
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erosão geoquímica retira o plasma do solo deixando-o apenas o esqueleto arenoso. O
plasma migra por precipitação para a jusante das vertentes.

4.9 – Geoestatística
Para uma adequada caracterização das propriedades do solo é importante
considerar a sua variabilidade espacial. Umas das formas de se analisar essa
variabilidade espacial é com o uso de geoestatística para expressar a dependência
espacial em algum grau de organização e continuidade das variáveis (LIMA et al;
2015).
A
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regionalizadas, diferindo-se da estatística tradicional pela espacialidade da variável, ou
seja, a variável em estudo é considerada não só pela sua quantificação, mas também
pelo posicionamento no espaço e relações entre os pontos amostrados (HERRMANN,
2004). Variável regionalizada, assim, é aquela que apresenta uma aparente
continuidade no espaço, demonstrada pela tendência de pontos amostrais próximos
apresentarem valores próximos, que se diferenciam cada vez mais à medida que os
pontos se distanciam, de acordo com Landim (1998).
Para a aplicação geoespacial da estatística, utiliza-se programas computacionais
como os Sistemas de Informações Geográficas – SIG, para a realização dos cálculos e
ponderações dos valores amostrais por meio da aplicação da krigagem ordinária
pontual das amostras, a qual se trata de um processo de estimação de médias móveis
de valores de variáveis distribuídas no espaço e consideradas como interdependentes
por uma função denominada semivariograma (STURARO et al; 2000). Além disto,
Landim (1998) informa que a krigagem é um procedimento exato de interpolação que
leva em consideração todos os valores observados, quando se dispõe de valores de
uma variável regionalizada dispostos por uma determinada área.
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5 - MATERIAIS E MÉTODOS

Métodos quantitativos descritivos foram aplicados com base na Geomorfologia
experimental e nas análises das características dos solos em vertentes, segundo
Colângelo (1997).

5.1 – Atividades de Campo
5.1.1 – Definição das Áreas Experimentais
Foram considerados critérios de homogeneidade do solo estudado, tomando
como delimitações os seguintes aspectos: Fig.05.

Figura 5 - Universo Amostral da Bacia do Igarapé Belmont.

A escolha do modelado de relevo Denudacional Estrutura Tabular com fraco
grau de entalhamento dos vales e pequena dimensão interfluvial – DEt 24, recai sob
sua maior declividade da Bacia, de acordo com Santos, Della-Justina e Ferreira (2012)
e sobre a classe de solo: Latossolo vermelho-amarelo de textura argilosa, segundo
Rondônia (2000). Esta declividade dos entalhamentos dos vales, de acordo com Rubira
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et al. (2019), serve de área de análise das influências pedológicas na morfogênese e na
modificação do relevo. Esta área corresponde, segundo IBGE (2009) e Ross (1992) ao
5º Táxon de análise morfológica do Relevo, chamado de Tipos de Vertentes, que
segundo Santos, Della-Justina e Ferreira (2012) e Guerra e Marçal (2006) é necessário
uma escala de análise de 1:25.000 ou maior para observar a dinâmica do relevo nestas
superfícies. Deste modo a escala para análises das camadas dos solos nas vertentes
deste estudo foi de 1:1.000.
Todas as vertentes estudadas eram ocupadas por vegetação de Floresta
Ombrófila Aberta, segundo Rondônia (2000), hoje em estágio de regeneração, com
camada substancial de serrapilheira (Fig. 6).

Figura 6 – Vegetações das vertentes amostrais: CX – convexa, RT – retilínea e CV – côncava.

5.1.2 - Período de Coleta das Amostras
Para os ensaios de campo e coletas de amostras de solo, definiu-se o período
que compreende os meses de junho, julho, agosto, setembro e início de outubro do ano
de 2018, onde o balanço hídrico anual é menor, visando à realização de ensaios de
capacidade de campo, de acordo com Menezes (2015); Fabian e Ottoni filho, (2000);
EMBRAPA (2017).
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5.1.3 - Descrição Morfométrica das Vertentes e Amostras
Para o reconhecimento topográfico das vertentes, utilizou-se um pantômetro com
base em Pitty (1968) com escala de 1 metro (Figura 07). Os valores de declividade e
distância das vertentes, foram plotados no programa AutoCAD Map, com o objetivo de
construir os perfis esquemáticos superficiais das mesmas.

Figura 07 - Pantômetro de Pitty.

Este reconhecimento topográfico visa classificar as vertentes nos formatos:
Convexo - CX, Retilíneo - RT e Côncavo - CV, segundo Guasselli et al. (2009) e
Berndtsson e Carson (1987), como também dividir cada formato de vertente em terços:
Terço Superior - T/S, Terço Médio - T/M e Terço Inferior - T/I, de acordo com Martins et
al. (2013); Grigorowitshs e Rodrigues (2009); Pachepsky et al. (2001) (Fig. 08).

Figura 08 - Formatos de vertentes e divisão em terços topográficos de acordo com Martins et al. (2013).

Para cada terço de vertente foram realizados tradagens, em um espaço amostral
padrão a cada 10m de distância entre os furos a uma profundidade de 50 cm, com
furos de distâncias menores e em partes iguais quando encontrado diferenças de
camadas dos solos dos terços das vertentes, seguindo os preceitos de IBGE (2017) e
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Santos et al. (2015). Diferenças essas, observáveis pela cor e textura tátil, com
finalidade de localizar a área mais peculiar de cada terço para a abertura da trincheira
de análises, obedecendo ao limite de coesão imposto pelo solo, de acordo com a NBR
9603/1986 e Vieira e Fernandes (2002).
Para as trincheiras, foram obedecidos os padrões do IBGE (2015) e de Santos et
al. (2015b) para abertura destas, com a profundidade de 1,50m por 1,20m de largura,
abertas em cada terço de vertente, com todos os perfis de análise do solo voltados para
a montante das vertentes. Foram observadas as variações de cor, textura tátil e
estrutura do solo, com marcações das diferentes camadas do perfil de solo. Amostras
deformadas e indeformadas dos solos foram coletadas para análises em laboratório de
acordo com EMBRAPA (2017) e IBGE (2017); Souza, et al. (2016); Marcatto et al.
(2015); Costa e Nishiyama (2007); Celligoi et al. (2006); Vieira e Fernandes (2002) e
Baird (1997).
Para a confecção dos perfis de camadas de solo das vertentes com os dados
obtidos em campo, foi utilizado o programa AutoCAD Map para espacializar os
tamanhos e formas das camadas, como também, foi utilizado o padrão de cores de solo
da EMBRAPA (2017) que obedece o modelo de composição de cores da carta de
Munsell (matriz / saturação / valor).

5.2 - Caracterização Física

5.2.1 - Granulometria
A classificação granulométrica dos solos foi realizada seguindo o padrão da
EMBRAPA (2012) p. 02, que seguem os mesmo parâmetros de diâmetros e
denominações das frações granulométricas da NBR 6502/1995, pg. 08 e NBR
7181/1984, pg 02.

5.2.2 - Textura
Para a classificação da textura dos solos seguiu-se o uso do método do triângulo
textural, conforme IBGE (2017).
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5.2.3 – Secagem de Solo
Para o processo de secagem do solo ultilizou-se um forno micro-ondas modelo
Electrolux – MEF 28 de 12 litros úteis em sua cavidade e de potência útil de 700 W
(Potência Real de 469,21 w ⋅ j ⋅ seg −1 ), seguindo os preceitos de Santos e Silva Filho
(2019).

5.2.4 - Cálculo do Nível de Matéria Orgânica no Solo - MO
Para o cálculo da matéria orgânica utilizou-se o método de incineração do solo
em mufla, como uma opção de determinação total da matéria orgânica. Segundo
EMBRAPA (2017), é um método satisfatório para a obtenção total de compostos
orgânicos, porém, não discrimina a quantidade de sub-decomposição do húmos no
solo. Para isto, seguiu os parâmetros apresentados por Carmo e Silva (2012) que
calcula o percentual de matéria orgânica por meio da exposição de 100g de solo à uma
temperatura de ±550º Celsius em período de 3 horas em mufla, material, este já
previamente seco em estufa à temperatura de ±105º C por 24 horas (NBR
13600/1996), visando eliminar toda a água presente nos resíduos, como a
higroscópica, a capilar ou de cristalização, baseado em Rodella e Alcarde (1994).
Ao obter o peso do material calcinado em mufla é aplicada a Equação 07, para o
cálculo percentual de matéria orgânica que o solo detinha.

MOS = (1 −

MUFLA 
 ⋅ 100
ESTUFA 

(07)

Foram obtidos o percentual de matéria orgânica nas profundidades 0-10 cm, 1020cm, 20-40cm e entre 100-140cm de cada terço das vertentes, dado que, o ápice do
percentual de matéria orgânica fica entre 0-10 cm de profundidade, baseado em
Rawlins et al. (2015) e De Ploey e Poesen (1985) e após os 20 cm de profundidade há
uma acentuada queda no percentual de matéria orgânica no solo, condizente com o
preceitos de Vicente et al. (2012) e Castro Filho et al. (1998), com tendência a zero.
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5.2.5 – Grau de Floculação - GF
O Grau de Floculação é o parâmetro utilizado para a distinção de latossolos e
solos intemperizados. É de certa forma um indicativo de estágio de intemperismo, visto
que, solos com maior grau de floculação têm baixos teores de silte e de argila de baixa
atividade (2:1) (IBGE, 2017) e NBR 6502/1995.
Para cálculo do Grau de Floculação, é utilizado o percentual do teor de argila
total e de argila natural na Equação 08.

GF (%) = (1.000)

ARGtot − ARGnat
ARGtot

(g/kg)

(08)

5.3 - Caracterização Mecânica

5.3.1 - Densidade Aparente
A densidade do solo é obtida pela razão entre o peso de uma amostra de solo
indeformada pelo seu volume (Equação 01), segundo EMBRAPA (2017) e NBR
10838/1988.
γ =

peso
(g/cm³)
volume

(01)

5.3.2 - Limites de Atterberg
As amostras de solos foram preparadas, segundo as normas NBR 6459/1984 de
Limite de Liquidez - LL e NBR 7180/1984 de Limite de Plasticidade - LP.
O Índice de Plasticidade é o produto da subtração do LL pelo LP (Equação 02).

IP = LL − LP

(02)
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5.3.3 - Avaliação da coesão Aparente
A coesão aparente do solo foi obtida pelo uso do aparelho Penetrômetro de
impacto Stolf (Figura 09). Os dados obtidos neste aparelho são aplicáveis na equação
de Stolf et al. (2014) (Equação 03). O aparelho apresenta características similares a
norma NBR 12069/1991 de determinação da resistência do solo à penetração contínua
de uma ponteira padronizada – cone in situ.
N = g⋅

nº
dm

C = 5,6 + 6,89 ⋅ N

(03)

Onde:
N (média de impactos) em golpes/dm
g (gravidade) em 9,8m/s²
dm (variação de profundidade) em cm
nº (número de golpes)
C (coesão) em kgf/cm². (0,098) em MPa

Figura 09 – Penetrômetro de Stolf para análise de resistência à penetração do solo.

Observa-se que o penetrômetro Stolf tem o objetivo de cisalhar as partículas do
solo com o propósito de calcular o limite de coesão a cada golpe do instrumento,
condizente com os preceitos de Suguio (1998) e Fiori e Carmignani (2009).
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5.3.4 - Nível de Infiltração do Solo.
Para o calculo da infiltração foi utilizado a técnica do permeâmetro de Guelph,
que segue os preceitos de Reynolds e Elrick (1985), para o cálculo da condutividade
hidráulica em solos drenados (Coeficiente de Permeabilidade – K). O modelo de
permeabilidade é baseado na equação de Richards (1931), para um fluxo unidirecional
em um furo cilíndrico, conforme Fernandes et al. (2001).
A determinação da condutividade hidráulica (K) consiste em aplicar uma carga
constante de água (h), sob uma perfuração de raio determinado (a), medindo em
intervalos de tempo (t), o quanto de água infiltrou no solo (R), passando pela área
transversal do tubo de acrílico graduado do Permeâmetro (A)
Para o cálculo da velocidade de infiltração foi utilizada a Equação 04:
Vi =

h1 − h2
t1 − t 2

(04)

Onde:
Vi = velocidade de infiltração (mm/h)

h1 e h2 = alturas da lâmina d’água (cm)
t1 e t 2 = tempo decorrido em (min.)

O cálculo da condutividade hidráulica é obtido a partir das seguintes Equações
de Richards (05) e (06).
Q = R⋅ A

K fs =

(05)

CQ
2π ⋅ H 2 + πa 2 ⋅ C +

2πh

α

(06)

Onde: K fs = condutividade hidráulica saturada; C = parâmetro do fator de forma,
que depende da relação H/h e as características do solo; H = altura da carga hidráulica
aplicada em campo =(cm); a = parâmetro obtido pela avaliação in situ da
macroporosidade e da textura do solo.
Para a análise da condutividade hidráulica das vertentes foram avaliados os três
segmentos de cada vertente (terço superior, médio e inferior). Para uma avaliação
concisa do processo de permeação da água no solo foram abertos furos com
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profundidades entre 0-20 cm; 60-80 cm e 120-140 cm utilizando as trincheiras abertas
em cada terço.

5.4 - Caracterização Química

As determinações dos parâmetros químicos foram voltas para a avaliação do
nível de intemperismo e de acidez das amostras de solo que basearam-se nos métodos
definidos pela EMBRAPA (2017).

5.4.1 - Determinação de minerais por Ataque Sulfúrico
A relação molecular de Ki é calculada em função dos valores expressos em % de
SiO2 e Al2O3 divididos pelos seus respectivos pesos moleculares (Equação 9)

(EMBRAPA ,2017).

Ki (%) =

SiO2
⋅1,70
Al 2 O3

(9)

Já a relação Kr é calculada em função dos valores expressos em % de SiO2 ,
Al2O3 e Fe2O3 divididos pelos seus respectivos pesos moleculares (Equação 10)

(EMBRAPA ,2017).

SiO2
0.6
Kr (%) =
⋅1,7
Al 2 O3 Fe2 O3
+
1,02
1,60

(10)

5.4.2 - Determinação de pH em Água e KCl

A determinação do pH do solo foi realizada seguindo os preceitos da EMBRAPA
(2017), que separam os valores de pH em H 2 O e em KCl.
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A subtração dos valores do pH em água e em KCl, resultam no ∆pH (Equação
11) (EMBRAPA, 2013).

∆pH = H 2 O - KCl

(11)

5.5 - Caracterização de Solos Erodíveis

5.5.1 – Determinação Indireta da Erodibilidade Pela Granulometria
Os solos foram avaliados em granulares ou finos de acordo com o percentual
(%), passante na peneira Nº. 200 (malha 0,074mm), que corresponde à textura
passante de silte e argila.
Serão considerados solos potencialmente erodíveis, os que apresentarem
valores inferiores à 55% passante na peneira e altamente erodíveis valores menores
que 35% passante, de acordo com Bastos, Milititsky e Gehling (2001a; 2000).

5.5.2 – Determinação Indireta da Erodibilidade Pelo Índice de Plasticidade - IP
Segundo Bastos, Milititsky e Gehling. (2001b), os solos com o Índice de
Plasticidade (IP), mediante as Normas NBR 6459/1984 e 7180/1984, igual ou menor
que 5% são altamente erodíveis. Valores entre os 5% e 10%, são considerados solos
com médio potencial Erosivo.
5.5.3 – Determinação Indireta da Erodibilidade Pela Variação da Coesão - ( ∆c )
Segundo Bastos, Milititsky e Gehling (2001a); Bastos (1999); Lima et al. (1996) e
Vilar, Rodrigues e Nogueira (1981). O parâmetro de variação de coesão ( ∆c ) é a
perda de massa de solo (Fig. 10a), pela saturação hídrica, que desagrega o corpo de
prova (Fig. 10b). Após a desagregação, as amostras foram secas e pesadas
novamente para obtenção da variação da coesão pela Equação 12, segundo Villibor et
al. (2009).
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∆c% =

Cnat. − Cinu.
Cnat.

(12)

Onde:
∆c é o coeficiente de variação de coesão em percentual.
Cnat. é a coesão natural do solo em kg/cm²
Cinu. é a coesão inundada do solo em kg/cm²

Figura 10 - Amostras de solos confinadas em anéis de Kopeck submersas para avaliação da
desagregação saturada.

As amostras que apresentaram maiores valores percentuais de variação de
coesão são as mais propícias a erodirem quando saturadas.

5.5.4 – Determinação Indireta da Erosão Geoquímica dos Solos nas Vertentes
Para as análises do potencial Hidrogeniônico – pH dos solos das vertentes e
suas respectivas mineralogias em ataque sulfúrico, foram retiradas amostras da
superfície (0-20cm) e da subsuperfície (120-140cm). Seguindo os preceitos de Sousa
(2019), que informa que em Latossolos a ação erosiva, seja ela química ou mecânica
pode atingir até uma profundidade de 150cm, dado aos fluxos hídricos paralelos à
vertente.
Solos superficiais e subsuperficiais com valores de pH em água inferior a 5,
serão considerados, segundo EMBRAPA (2017) e IBGE (2017) como solos muito
ácidos e de elevado potencial a dissolução mineral de sílica e de destruição dos oxihidróxidos de Ferro, indicando, segundo Ávila e Carvalho (2012), Moreau et al. (2006),
Mafra et al. (2002) e Melfi e Pedro (1977, 1978) ação de processo erosivo geoquímico
de Acidólise.

71

5.5.5 – Determinação Direta da Erodibilidade Pelo Percentual de Heidemann no
Aparelho de Inderbitzen Modificado.
A proposta de avaliar a erodibilidade direta do solo visa à praticidade em
executar o método e uma maior fidelidade ao processo erosivo instaurado no local, de
modo simples. Para isto Inderbitzen (1961), desenvolveu um aparelho que consiste em
uma rampa metálica, com inclinação variável, onde é fixado um anel metálico contendo
a amostra de solo superficial. A simulação do escoamento superficial é feita sobre essa
rampa, permitindo observar e comparar o processo erosivo em uma amostra de solo
(Figura 11).

Figura 11 – Equipamento construído por Inderbitzen (1961).

Desde então, outros trabalhos vêm sendo desenvolvidos da idéia original do
aparelho de Inderbitzen. Dentre esses trabalhos destacam-se os de Santos (1997) e
Santos e Carvalho (1997), que identificaram horizontes de solo mais susceptíveis à
erosão por fluxo superficial; Bastos (1999) e Bastos, Milititsky e Gehling (2001a),
propõem que os resultados sejam expressos em peso seco do solo erodido pela área
da amostra (g/cm²) e plotados em relação ao tempo de ensaio (min.); Fragassi e
Marques (2001) propõem um aparelho de Inderbitzen mais versátil, visando facilitar a
execução dos ensaios e ampliar o estudo dos processos erosivos; Freire (2001) sugere
um ensaio que represente as condições do solo no campo durante as precipitações
atmosféricas, denominado de Grau de Erodibilidade do Solo – GES.
Silva e Melo (2016), realizaram uma revisão das várias propostas de aplicação
do aparelho de Inderbitzen, comparando-as entre si e classificando-as as mais
eficientes. No entanto foi Fácio (1991), que propôs uma normatização do ensaio, ao
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fixar alguns parâmetros, como vazão de 50ml/s, tempo de ensaio de 20 min.
declividade da rampa de amostra de 10° e tempo de pré-umedecimento. Já Bastos
(1999), construiu o aparelho com base em Inderbitzen (1961) com algumas inovações,
como uma articulação que permitia a mudança de declividade entre 0° - 54° e o uso de
rotâmetro para o controle da vazão d’água.
A grande mudança do aparelho e seu uso vieram em Freire (2001) que modificou
o aparelho, de forma que houvesse não somente o escoamento superficial sob a
amostra, mas também, o impacto do gotejamento da água sobre a amostra, simulando
o efeito do salpicamento, o que aumentou o nível de confiança de erosão nos ensaios,
denominando-o de Inderbitzen Modificado (Figura 12).

Figura 12 - Inderbitzen modificado (FREIRE, 2001).

Além disto, Freire (2001) desenvolveu uma forma de calcular a erodibilidade do
solo através do Grau de Erodibilidade do Solo – GES, que analisa a desagregação das
amostras de solo pela área dividia pelo peso e tempo, estimando uma média de cada
textura de solo.
Utilizando o modelo de Freire (2001) alunos da Universidade Federal de Goiás,
desenvolveram um aparelho de Inderbitzen Modificado utilizando uma estrutura tubular
de PVC, de baixo custo além de utilizar somente uma peneira para reter os sedimentos
desagregados, o que facilitou a sua operação (QUIRINO et al. 2014).
Ao comparar diversos modelos e procedimentos de ensaio de Inderbitzen, Silva
e Melo (2016), concluíram que a variação comum de declividade de uso da rampa do
aparelho é entre 10° à 59°. Que para o ensaio do Inderbitzen Modificado não se usa o
confinamento de amostras para a prova de desagregação, além da condição de
umidade da amostrar se a natural (aquela obtida em campo). Já a vazão, segundo
Freire (2001) e Quirino et al. (2014) para o Inderbitzen Modificado utiliza-se uma saída
entre 1,96 a 3,00 L/min. em um tempo padrão de 90 minutos.
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Para tanto, a quantificação da erodibilidade do solo por meio do método de
Heidemann (2008) no aparelho de Inderbitzen considera que uma superfície de solo é
tida como erodível quando obtiver percentuais superiores a 5% de desagregação de
sua massa inicial (em quilogramas) à experimentação de chuveiramento sob a amostra
de solo.
Para aplicação deste método de erodibilidade, foram retiradas amostras em
anéis metálicos bisselados de 80mm de diâmetro por 80mm de profundidade (Figura
13), de cada terço e entre terços das vertentes avaliadas (Figura 14), utilizando a
norma NBR 9820/1997 e orientações do IBGE (2017). Desenhos técnicos do Anel
Bisselado em apêndice.

Figura 13 – Anéis bisselados com amostras de solo.

Figura 14 – Localização nas vertentes da retirada de amostras para a análise de Heidemann.

As amostras foram retiradas em área com umidade de solo previamente tratadas
com a delimitação da área de 1m², que foi encharcada com 20 litros de água (Figura
15), posteriormente toda á área foi coberta por serrapilheira, obtida do próprio local de
amostragem. Para a retirada das amostras de solo, esperou-se um tempo de 48 horas
seguindo os preceitos da EMBRAPA (2017); Fabian e Ottoni Filho (2000) e Menezes et
al. (2015).
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Figura 15 – Área de 1m² encharcada para tratamento da umidade.

Cada amostra obtida nos terços das vertentes foi exposta ao chuveiramento no
aparelho Inderbitzen Modificado por 90 minutos em duas intensidades de vazão: 1,96
L/min; sugerida por Quirino et al. (2014) e Silva e Melo (2016) e 3,00 L/min; sugerida
por Bastos, Milititsky e Gehling (2000, 2001b) e Fácio (1991), (Fig. 16), obedecendo à
declividade distinta de cada amostra na vertente.

Figura 16 – Amostras de solo no Inderbitzen Modificado de Inclinação Variável.

O restante da amostra que não desagregou-se, permanecendo na grelha, foi
seca ao ar por 48 horas e pesada para servir de densidade final para o cálculo de
desagregação para o método de Heidemann (2008).
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Os parâmetros técnicos de construção do aparelho de Inderbitzen Modificado de
Inclinação Variável estão disponíveis em apêndice.
Para o estudo e apresentação do comportamento físico do solo das vertentes
optou-se por representar os pontos amostrais por uma topossequência, conforme
Boulet, Bocquier e Millot (1977), Queiroz Neto (2011), indicando as características dos
solos na morfometria das vertentes.

5.6 – Morfodinâmica das Vertentes Sob o Viés da Teoria de Etchplanação

Com base no potencial direto e indireto de erodibilidade das camadas
superficiais e subsuperficiais dos solos das vertentes, foi aplicado o conceito de dupla
superfície de aplainamento (BÜDEL, 1982; THOMAS, 1994; VITTE, 2005), visando à
compreensão da morfodinâmica das vertentes, com ênfase na topografia das mesmas
e suas tendências futuras.

5.7 – Aplicação da Geoestatística às Variáveis de Solo das Vertentes
Para a análise geoespacial das variáveis de solo, utilizou-se os valores de 60
pontos amostrais aleatórios ao longo das vertentes, obtidas em campo por tradagens e
retiradas superficiais. Estes valores foram georreferenciados no programa SIG Global
Mapper 13 e exportados no formato vetorial em pontos na extensão shape-file (Figura
17).

Figura 17 – Exemplo de espacialização das amostras ao longo do perfil das vertentes

Para a krigagem dos dados a serem interpolados utilizou-se o programa SIG
Qgis 2.8, utilizando fator de peso de dados inverso da distância (IDW) em células de
30X30 metros para apresentação espacial das variáveis.
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5.8 - Resumo dos Critérios de Avaliação da Erodibilidade de Solos em Vertentes
Um resumo dos critérios propostos para a avaliação da erodibilidade, que são
apresentadas no Quadro 01 e 02:
Quadro 01 – Resumo do critério proposto na avaliação de erodibilidade pelo método de Heidemann.
Critérios para a Avaliação Direta
NÍVEL DE ERODIBILIDADE
Ensaios com o Inderbitzen Modificado de
Inclinação Variável

Solos que desagregam acima de 5% de sua massa inicial
(antes de iniciar o ensaio) são considerados erodíveis.

Quadro 02 – Resumo dos critérios propostos na avaliação da erodibilidade.
Critérios para a Avaliação Indireta
AVALIAÇÃO

CRITÉRIOS

Granulometria

Passante na peneira #200
(0,075mm)

EROSÃO POTENCIAL
% passante na peneira #200 <55%, é
potencialmente erodível.
% passante < 35%, altamente erodível

Limites de Atterberg

Índice de Plasticidade

(IP<10% é erodível) (IP < 5% muito erodível)

Avaliação da Coesão

Variação da Coesão ( ∆C )

Valores ≥ 85% são erodíveis

Avaliação do pH em água

Atuação da dissolução
mineral (pedogênese)

Solos com valor de pH< 5 apresentam
elevado potencial à erosão geoquímica por
acidólise
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6 - ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS DADOS

A Bacia do Belmont, segundo IBGE (1978, 2017) apresenta como solo
predominante o Latossolo Vermelho Amarelo, que classificou este, como álico, plíntico
e de baixa atividade de argilas, identificado como solo caulinítico oxídico, de textura
silto-argilos. Rondônia (2000), realizou estudos deste solo no modelado de relevo DEt
13 (relevo deprimido em relação a Bacia, com vertentes côncavas e retilíneas), que o
caracterizo-o como solo bem desenvolvido, de origem autóctone de rocha ígnea
metamórfica, distrófico com horizonte A proeminente sem erosões, bem drenado, de
textura franco-argilo-arenosa, de estrutura de blocos subangulares com porosidade e
−1
permeabilidade muito elevada, variando entre 60-125 mm ⋅ h . Apresenta cor no

horizonte A (0-12cm) bruno-amarelo-escuro (10YR 3/4); no horizonte Bw1 (50-80cm)
bruno amarelo (10YR 5/8) e no horizonte Bw2 (80-120 cm) bruno forte (7,5YR 5/8).

Figura 18 - Perfil de Latossolo Vermelho Amarelo no relevo DEt24 na Bacia do Belmont.

6.1 – Análises Morfométricas e Bidimensionais da Cobertura Pedológica das
Vertentes
Segundo Santos et al. (2012), afirmam que a bacia do Belmont em seu médio e
baixo curso apresenta várias vertentes no formato convexo e poucas vertentes no
formato retilíneo e côncavo. Ainda de acordo com Santos et al. (2012) as superfícies
inclinadas apresentam pouco entalhamento nos vales e de média à grande dimensão
interfluvial.
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6.1.1 - Descrição Morfométrica e Bidimensional do solo da Vertente Convexa - CX
A vertente Convexa - CX apresentou as seguintes características morfométricas:
grande dimensão da rampa, de 195 metros de comprimento e pequena declividade
média, de apenas 3,02°, o Terço Superior – T/S e Médio – T/M desta vertente
apresentaram pouca declividade entre si, porém o Terço Inferior – T/I apresentou mais
do que o triplo da declividade em relação aos terços amontante, o que condiciona a
topografia da vertente em um formato convexo a iniciar do T/M (Fig. 19).

Figura 19 – Perfil longitudinal morfométrico e toposequente da vertente Convexa – CX.
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Esta vertente apresentou uma dimensão de 65m por terço. O T/S localiza-se a
uma altitude de 80m com uma superfície plana, com declividade média de apenas 0,1°,
declividade esta, que contribui para o processo de infiltração seja maior do que o fluxo
superficial, conforme Jorge e Guerra (2013), Carvalho et al. (2019). O T/M que
apresenta uma declividade maior, de 1,9° e em campo, observou-se que toda a
vertente não revelou características erosivas lineares superficiais, para com a
declividade. Já o T/I, com uma altitude final no sopé da vertente de 71m, demonstrou a
maior declividade da superfície inclinada com 6,5°, apresentando potencial erosivo pela
declividade mais elevada, em relação ao topo (Fig. 20).

Figura 20 – (a) terço inferior; (b) terço médio; (c) terço superior da Vertente Convexa. Observa-se a
declividade da vertente e o uso do Pantômetro de Pitty.

A granulometria média desta vertente apresentou um predomínio da textura
argilosa ao longo de toda a vertente, acima dos 50%. Contudo, nota-se uma diminuição
neste teor argiloso com o aumento no teor de areias no sentido a jusante, a partir do
meio da vertente.
A análise da cobertura pedológica apresentou variações da coloração do solo em
suas respectivas camadas nos perfis de trincheira e das 13 tradagem necessárias para
a delimitação de cada camada de solo (Fig. 21).
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Figura 21 – Perfis de solo nas trincheiras da Vertente CX: a – Terço Superior; b – Terço Médio; c – Terço
Inferior.

Ao analisar a topossequência desta vertente CX, verificou-se uma distribuição
uniforme na organização das camadas do solo, demonstrando um equilíbrio na
estrutura pedológica da vertente que se organiza de forma concordante em relação à
superfície.
Observa-se uma coloração mais escura na superfície do solo da vertente e que
tende a aumentar de intensidade para o sopé, indicando pela tonalidade da cor, forte
influência de matéria orgânica na camada superficial, com coloração entre rosado à
bruno acinzentado, segundo EMBRAPA (2017). Com o aumento da profundidade,
observa-se uma tonalidade mais amarelada e/ou vermelhada do solo com camadas
mais espessas para a jusante da vertente. Esta vertente apresentou cores de solo,
predominantemente rosado (5YR 7/4 e 7,5YR 7/4) no topo a amarelo avermelhado (7,5
6/6 e 5YR 6/8) no sopé (Fig. 21).
Ao longo de todo o curso da vertente observou-se que a estrutura do solo
superficial é granular sem fendas, porém, a partir dos 50 cm nota-se uma mudança na
estrutura para blocos com fendas (Fig. 21 b, c), a diferença, é a camada mais inferior
do T/S, que apresentou uma estrutura laminar sem fendas (Fig. 21a).
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6.1.2 - Descrição Morfométrica e Bidimensional do solo da Vertente Retilínea - RT

A vertente Retilínea - RT apresentou como características topográficas, média
dimensão da rampa de 127,50 metros de dimensão e pequena declividade média, de
4,32°. Observa-se que a declividade entre os terços desta vertente mostram-se em
múltiplos de 2, obtidos por medidas de campo com o Pantômetro, indicando linearidade
do aumento da declividade ao longo da superfície da vertente. Este valor de declividade
configura a vertente em uma reta descendente, caracterizando-a como retilínea, tanto
matematicamente quanto pelas observações de campo (Fig. 22).

Figura 22 – Perfil longitudinal morfométrico e toposequente da vertente Retilínea - RT.
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Esta vertente apresentou uma dimensão de 42,50m por terço. O T/S localiza-se
a uma altitude de 99m com uma superfície plana, com declividade de 2,1°. O T/M
apresentou uma declividade de 4,21° sem revelar características erosivas lineares. O
T/I, com uma altitude final no sopé da vertente de 89m demonstrou a maior declividade
desta superfície inclinada com 6,56° (Fig. 23).

Figura 23 – Vista do topo da vertente Retilínea – RT, (08º40’14”S / 63º51’01”W).

A granulometria média do solo apresentou predomínio do teor de argila de
aproximadamente ≥50%, contudo, há um decréscimo deste teor desde o Terço
Superior até o sopé da vertente e um aumento do teor de areias.
Ao analisar o solo da Vertente RT distinguiram-se camadas mais complexas
necessitando de 18 tradagens para reconhecimento morfológico das camadas.
Observou-se que há uma variação na coloração do solo na superfície da vertente (010cm), que destaca a uniformidade da cor Amarelo Avermelhado (7,5YR 6/6), partindo
da camada mais inferior no T/S, apresentando-se como camada intermediária no T/M e
como camada superficial no T/I. Esta vertente apresentou valores de croma menores
do que das cores de solos da vertente CX, apresentando uma tonalidade mais escuras
dos solos (Fig. 24).
Ao longo de toda a vertente é distinguível a existência de 3 camadas. Partindo
de uma coloração difusa mais clara na superfície do topo da vertente (Amarelo
Avermelhado – 5YR 6/8) para mais escura em uma profundidade de 1m (Amarelo
Avermelhado 7,5YR 6/6), porém, no meio da vertente há uma inversão de cores, em
que a superfície é mais clara e a camada inferior é mais escura (T/M). Já no sopé a
camada intermediária (10-40cm) apresenta cor mais clara (Amarelo Avermelhado 5YR
6/8) do que as camadas paralelas a ela.
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Observa-se no topo da vertente a existência de fendas que transpassam todo o
perfil da trincheira (Fig. 24 T/S), porém no terço médio e no sopé há ausência de fendas
ao longo dos perfis. Destaca-se a estrutura granular ao logo da superfície da vertente
até uma profundidade de 20cm, com exceção do T/S em todo o perfil de solo que
apresentou estrutura em blocos. Todas as camadas inferiores dos perfis apresentaram
estrutura em blocos.

Figura 24 - Perfis de solo nas trincheiras da Vertente RT: T/S – Terço Superior; T/M – Terço Médio; T/I –
Terço Inferior.

Observa-se nos perfis de solo a presença de fendas a partir dos 10 cm até a
maior profundidade (150cm),(Figura 25).

Figura 25 – Fendas a partir dos 10 cm de profundidade no T/M da Vertente RT.
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6.1.3 - Descrição Morfométrica e Bidimensional do solo da Vertente Côncava - CV
A vertente Côncava – CV apresentou como características topográficas de
pequena dimensão da rampa, de 90m de comprimento e a maior declividade média das
vertentes, de 7,45°. Observa-se que a topografia do T/I é a mais plana, havendo
apenas inclinação amontante deste terço. Já o T/M é o que apresentou maior
declividade da vertente e também onde exibe o ponto de inflexão do ângulo de
declividade, preparando a superfície amontante para uma topografia mais plana. O T/S
revelou a mesma declividade do T/I de 5,5º. Já o T/M revelou o dobro de declividade,
com 11,1º, condicionando a vertente a um ponto de inflexão no Terço Médio (Fig. 26).

Figura 26 – Perfil longitudinal morfométrico e Toposequente da vertente Côncava - CV.
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A topografia desta vertente apresentou uma dimensão de 30m por terço. O T/S
localizado a uma altitude de 139m e revela uma superfície plana no topo e que
aumenta a declividade à jusante, para 5,5° deste terço. O T/M apresentou uma
declividade de 11,1° e expõe as características erosivas lineares em áreas com
vegetação em regeneração, (Fig. 27). O T/I com uma altitude final no sopé da vertente
de 69m demonstrou a mesma declividade média do Terço Superior (5,5°), expondo
somente potencial erosivo pela declividade na parte a montante deste terço. O restante
do T/I revelou uma superfície plana entre 0° e 1° até a calha do curso d’água. Verificouse na parte a montante deste Terço a presença de pequenas depressões, que reduzem
a declividade dentro da área deprimida.

Figura 27 – Vista frontal da vertente Côncava – CV.

A granulometria média do solo desta vertente apresentou ser a menos argilosa
das vertentes analisadas, com um predomínio argiloso somente no terço superior e
médio, o sopé da vertente apresentou uma textura mais franca. Uma peculiaridade é o
aumento no teor de argila do topo para o meio da vertente e o decréscimo do meio para
o sopé da vertente. Já o teor de areia fina aumenta continuamente até o sopé,
diferenciando da textura amontante.
Na Vertente CV apresentou as camadas mais complexas de solo, necessitando
de 19 tradagens para a delimitação das camadas. Verificou-se que há um predomínio
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do tom de cor bruno (7,5YR) no solo superficial. Porém, no T/I há uma mudança da
matriz de cores do solo para uma tonalidade bruno mais escura (10YR) (Fig. 26).
Esta coloração mais escura é um indicativo de maior teor de matéria orgânica no
solo. Observa-se nas imagens (Fig. 28) que o T/S e T/M apresentaram a coloração
avermelhada em maior profundidade (amarelo avermelhado – 7,5YR 6/6), já no T/I essa
coloração avermelhada encontra-se mais para a superfície.
O T/S da vertente, apresentou em trincheira que há 2 camadas distinguíveis: De
0-40 cm e de mais de 40cm. Percebe-se em todo o perfil do solo a ausência de fendas
e nódulos ferruginosos (vide Fig. 28 - T/S), as camadas de solo desta vertente
(superfície e subsuperfície) apresentaram uma estrutura granular.

Figura 28 - Perfis de solo nas trincheiras da Vertente CV: T/S – Terço Superior; T/M – Terço Médio; T/I –
Terço Inferior.

Para o T/M (Fig. 28 T/M), destaca-se que há 3 camadas distinguíveis, de 0-25
cm, 25-60 cm e 60-100 cm. O T/I diagnosticou-se também que há 3 camadas (Fig. 28
T/I): 0-10 cm, 10-40 cm e mais de 40 cm. Observa-se que a tonalidade é amarelada na
superfície e conforme o aumento da profundidade tende ressaltar a tonalidade mais
bruno no sopé da vertente.
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6.2 – Granulometria, Textura e Floculação dos Solos das Vertentes Estudadas.
Nas análises granulométricas, observa-se que toda a vertente Convexa - CX é
argilosa, com destaque para a textura muito argilosa para as camadas do T/M. Os
demais terços apresentaram variações de texturas de camadas argilosas e muito
argilosas (Quadro 03).
Quadro 03 – Granulometria, Textura e Floculação dos solos dos terços da vertente CX
GRANULOMETRIA (%)
CAMADAS
SILTE/
(prof. cm) AREIA AREIA SILTE ARGILA ARGILA
GROSSA FINA

TEXTURA

FLOCULAÇÃO
(%)

PERFIL 1 - TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-10

‘

1,80

24,00

17,50

56,70

Argilosa

0,30

10-40

2,30

1,40

16,20

63,80

0,25

+40

7,70

1,40

16,50

65,50

0,25

Muito argilosa
Muito argilosa

35
39
97

PERFIL 2 - TERÇO MÉDIO (T/M)
0-10

6,30

13,90

18,80

61,00

0,30

10-30

7,00

14,00

16,20

63,80

0,25

30-55

7,90

12,20

16,50

64,50

0,25

+55

8,70

10,80

16,50

65,00

0,25

Muito argilosa
Muito argilosa
Muito argilosa
Muito argilosa

27
43
94
97

PERFIL 3 - TERÇO INFERIOR (T/I)
0-10

27,75

18,25

11,00

43,00

0,25

10-40

19,50

17,20

13,20

51,30

0,25

+40

15,70

16,10

16,10

65,50

0,26

Argilosa
Argilosa
Muito argilosa

30
60
97

Em toda a Vertente percebe-se a variação regressiva do percentual de areia fina
e silte na superfície (com exceção do T/I em que o silte aumenta conforme a
profundidade), coincidindo com a mudança de estrutura do perfil do solo, que é granular
na superfície para em blocos a partir dos 40cm de profundidade.
A floculação das argilas em superfície ficou abaixo dos 35%, indicando elevada
dissolução em água destas. Já na camada mais inferior nota-se o elevado teor de
floculação de 97%.
A vertente RT apresentou a textura argilosa nas camadas de solo, com exceção
para a textura muito argilosa das camadas do T/S. (Quadro 4).
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Quadro 4 – Granulometria e Textura dos terços da Vertente Retilínea – RT
GRANULOMETRIA (%)
CAMADAS
SILTE/ TEXTURA FLOCULAÇÃO
(prof. cm) AREIA AREIA SILTE ARGILA ARGILA
(%)
GROSSA FINA
PERFIL 1 - TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-10

1,10

10-20

1,70

+20

1,30

16,50

16,70

66,70

0,25

18,10

16,20

65,00

0,24

19,80

16,00

64,00

0,25

Muito
argilosa
Muito
argilosa
Muito
argilosa

40
43,33
79,51

PERFIL 2 - TERÇO MÉDIO (T/M)
0-20
20-55
+55

1,70
1,70
1,60

28,60
28,50
23,80

14,30
14,30
15,30

56,40
56,50
60,30

0,25
0,25
0,25

Argilosa
Argilosa
Muito
argilosa

40
35,30
62,53

PERFIL 3 - TERÇO INFERIOR (T/I)
0-10

9,00

32,00

12,00

48,00

0,25

Argilosa

40

10-40

9,10

30,20

12,50

49,20

0,25

Argilosa

39,06

+40

7,80

28,20

13,00

52,00

0,25

Argilosa

96,59

No topo desta vertente observou-se, pela análise granulométrica, a textura muito
argilosa em todas as camadas, com valores acima dos 64%.
Destaca-se o elevado percentual de argila em todas as camadas, contudo há um
aumento do teor de areia fina conforme a jusante dessa vertente, diferenciando da
Vertente CX. De acordo com Guerra (2014) e Araújo, Almeida e Guerra (2010) solos
com elevado teor de areia fina são muito propícios a erodirem, pois, assim como o silte
a areia fina não possui densidade e tamanho necessário para causar imbricamento
entre grãos, causando seu arrasto pelo fluxo hídrico como também, não possui coesão
natural, como as argilas, o que é facilmente destacável pela força da água. Essas
características tornam a areia fina e silte as partículas mais erodíveis do solo.
A floculação do solo superficial foi de 40%, indicando uma maior dissolução das
argilas em superfície, já na camada mais inferior, observa-se uma variação da
floculação entre terços, com o menor valor floculável para o T/M com 62% e o maior no
T/I com 96%.
No T/I, observa-se que houve uma diminuição no teor de argila de todas as
camadas, com percentual abaixo dos 60%, classificando-as em textura argilosa, nível
semelhante à Vertente CX, em que o T/I foi o que registrou menores valores de argila.

89
Nesta Vertente RT destaca-se que há um aumento do percentual de areia fina do
topo para a base, contrapondo-se com o percentual de argila que é maior no topo e
menor no sopé da vertente.
Nota-se que há um aumento de textura arenosa a jusante da vertente, tanto em
superfície quanto em subsuperfície em detrimento da textura argilosa. Esse tipo de
arranjo de textura segundo Nóbrega e Cunha (2011); Espindola (2010); Moreau et al.
(2006); Vidal-Torrado et al. (1999); Abrahão et al. (1998) e Lucas et al. (1984) é
causada pela dissolução de materiais finos (argila), empobrecendo o solo, como
também, é o um dos fatores que indicam que os sopés das vertentes apresentam
menor resistência à erodibilidade do que o solo a montante das vertentes.
A Vertente CV apresentou a textura argilosa em todas as camadas, com exceção
para a camada mais inferior do Terço Inferior – T/I, que é de textura franca (Quadro 5).
Quadro 5 – Granulometria, Textura dos solos dos terços da Vertente Côncava – CV
GRANULOMETRIA (%)
CAMADAS
SILTE/
AREIA
AREIA
(prof. cm)
ARGILA
GROSSA FINA SILTE ARGILA

TEXTURA FLOCULAÇÃO
(%)

PERFIL 1 - TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-40

28,00

+40

13,80

20,50
23,60

10,50

41,00

0,25

12,80

53,00

0,24

Argilosa
Argilosa

39,39
96,60

PERFIL 2 - TERÇO MÉDIO (T/M)
0-25

8,00

24,00

13,00

55,00

0,23

25-60

7,00

25,00

13,50

54,50

0,24

+60

7,00

26,00

13,50

53,50

0,25

Argilosa
Argilosa
Argilosa

41,67
67,12
97,96

PERFIL 3 - TERÇO INFERIOR (T/I)
0-10

17,10

32,90

10,00

41,00

0,24

Argilosa

40,42

10-40

9,00

39,30

10,20

41,50

0,24

Argilosa

39,08

+40

23,40

42,50

5,60

28,50

0,19

Franca

28,12

Nesta Vertente Côncava, observa-se a predominância da textura argilosa no T/S
e principalmente no T/M. Já o T/I nota-se uma transição da textura argilosa para franca
com o aumento da profundidade, em que a areia fina aumenta.
Nota-se no topo da vertente uma elevada quantidade de areia grossa (28%),
como também no sopé, com 23,40%, que segundo Guerra (2014), solos que exibem
percentual de areia grossa são mais drenáveis, contudo, apresenta menor coesão
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devido ao baixo imbricamento dos grãos que não se encaixam, o que justamente
deixam mais permeáveis. A areia fina, também, apresentou um percentual acima dos
20% ao longo de toda a vertente, chegando a mais de 42% no sopé, que colabora,
ainda mais para a redução da resistência ao cisalhamento hídrico do solo. Nota-se no
Quadro 5 que há uma inversão do percentual de argila X areia neste T/I.
A floculação do solo apresentou uma inversão de valores conforme a posição da
vertente. Pois na superfície (0-40cm), o topo da vertente registrou o menor valor de
floculação com 39%. Já na camada mais inferior (40-100cm) foi o sopé da vertente que
registrou o menor valor de floculação, com 28%. Destaca-se que o meio da vertente
obteve os maiores valores de floculação ao longo de toda a profundidade de análise
das camadas.
A relação Silte/Argila de todas as camadas de solo das vertentes (CX, RT e CV)
apresentaram relação inferior à 0,6 que de acordo com a EMBRAPA (2013), é
indicativo de solos desenvolvidos e intemperizados. Destaca-se que os valores de
Silte/Argila ficaram bem abaixo de 0,6; em média 0,2 ao longo do perfil das camadas de
todas as vertentes, indicando maior intemperismo e condizente com os solos da classe
Latossolo (EMBRAPA, 2017).

6.3 – Matéria Orgânica (MO) dos Solos das Vertentes Estudadas
A matéria orgânica das vertentes estudadas mostraram-se elevadas na
superfície, condizente com os preceitos de Rondônia (2002), que informa que o solo da
área em estudo apresenta superfície proeminente (Quadro – 6) e (Fig.29).
O percentual de matéria orgânica na superfície (0-10cm) em todas as vertentes
está bem acima do mínimo necessário para causar erosão do solo, que é de 2,86%,
segundo Troeh e Thompson (2007) e Kemper e Koch (1966).
O Mesmo observa-se em profundidade 20 cm, em que o percentual de M.O.
manteve-se acima dos 1,1%, colaborando para o aumento da resistência à erosão
nesta profundidade, condizente com os preceitos de Kemper e Koch (1966).
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Quadro 6 – Percentual de Matéria Orgânica dos solos das Vertentes CX, RT e CV
CAMADAS

M.O. (%)

M.O. (%)

M.O. (%)

prof.

CX

RT

CV

TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-10 cm

6,5

12,9

13,3

10-20 cm

1,5

2,3

3,8

20-40 cm

0,6

1,2

1,6

120-140cm

0,1

0,3

0,5

TERÇO MÉDIO (T/M)
0-10 cm

8,8

12,7

13,7

10-20 cm

1,9

1,8

4,6

20-40 cm

0,5

0,6

1,8

120-140cm

0,1

0,1

0,7

TERÇO INFERIOR (T/I)
0-10 cm

8,5

8,5

13,7

10-20 cm

2,2

1,1

6,4

20-40 cm

0,6

0,4

2,2

120-140cm

0,2

0,1

0,9

M.O. (Matéria Orgânica)
CX – Vertente Convexa
RT – Vertente Retilínea
CV – Vertente Côncava

Destaca-se na Figura 29, que o solo da vertente CX apresentou o menor
percentual de matéria orgânica das vertentes, seguida da RT e por fim, a vertente CV,
que revelou o maior percentual de M.O. Nota-se, na vertente RT a maior variação de
matéria orgânica ao longo do seu curso, com valores maiores no topo (semelhante à
vertente CV) e menores no sopé (semelhante à vertente CX).
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Figura 29 – Distribuição espacial do percentual de Matéria Orgânica nas Vertentes CX, RT e CV.

6.4 – Coesão Aparente dos Solos das Vertentes (C)

Ao avaliar a coesão aparente dos solos das vertentes, observamos que a
vertente CX é a que apresentou solos mais coesos, seguida da RT e CV. Nota-se que a
vertente CV é a que obteve a menor variação coesão dos solos ao longo da
profundidade dos terços (Quadro 7), (Fig. 30), indicando uma maior homogeneidade da
resistência da estrutura do solo nesta vertente.
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Quadro 7 – Coesão Aparente das camadas de solo das Vertentes
CAMADAS - prof. (cm)

Coesão (MPa) CX

Coesão (MPa) RT

Coesão (MPa) CV

TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-20

9,14

5,49

2,44

60-80

8,42

3,10

2,51

120-140

7,80

4,84

2,59

TERÇO MÉDIO (T/M)
0-20

5,55

2,43

1,49

60-80

4,43

2,11

1,51

120-140

6,23

5,93

1,92

TERÇO INFERIOR (T/I)
0-20

4,67

2,33

1,20

60-80

4,31

1,54

1,45

120-140

6,91

3,68

1,64

C – Coesão do solo

RT – Vertente Retilínea

CX – Vertente Convexa

CV – Vertente Côncava

Figura 30 – Distribuição Espacial do nível de coesão aparente do solo das Vertente CX, RT e CV.
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Nota-se na Figura 30, que o T/S da vertente CX a coesão atinge o valor 9,14
MPa na superfície. Este nível de coesão aparente é bem elevado para solos, pois ao
comparar o nível mínimo de compactação de uma calçada de passeio de concreto
moldado in loco, o nível mínimo de compactação (FPK) é de 15MPa (NBR 6118/2014).
Ao observar a granulometria da camada superficial deste T/S, destaca-se que há um
elevado valor de areia fina (24%), (Quadro 3, pg. 87), que aponta ser a causa do
elevado nível de coesão, pois observamos que o arranjamento de grãos arenosos,
principalmente pequenos grãos, na camada superficial do solo, causa um maior
adensamento destas partículas entre si, elevando sua coesão aparente, que é
condizente com as conclusões de Prado (2016), Throeh e Thompson (2007), Silva
(2005) e Abrahão et al. (1998). O mesmo é observado na Vertente RT, que há um
aumento da coesão das camadas mais inferiores, com valores aproximados em 6MPa,
que coincide também, no aumento do percentual de areia fina nesta profundidade,
principalmente no meio da vertente.
Observa-se na vertente CV que a coesão foi a menor de todos os solos das
vertentes analisadas, com o valor da coesão não ultrapassando os 3MPa ao longo de
todo o seu curso. Destaca-se a estrutura granular do solo desta vertente que colabora
para uma redução na coesão aparente, dada ao seu arranjo pouco resistivo entre
grãos.

6.5 – Condutividade Hidráulica – ( K sat ) dos Solos das Vertentes

A Condutividade hidráulica saturada ( K sat ) dos solos das vertentes apresentou
uma semelhança entre as vertentes CX e RT, porém o solo da vertente CV demonstrou
um padrão de infiltração diferente das demais vertentes. (Quadro 9), (Fig. 31).
Nota-se que em ambas vertentes (CX e RT) há a menor infiltração no T/S em
relação aos outros terços, com valores inferiores a 40 mm/h −1 , contudo, a vertente CV
apresentou o oposto, com os maiores valores de infiltração neste terço superior, com
uma taxa de mais de 60 mm/h −1 de infiltração na camada mais inferior (120-140cm). Já
no T/M é verificável na Figura 31 que há um grande aumento na condutividade das
camadas superficiais (0-20cm) das vertentes CX e RT, ultrapassando os 60 mm/h −1 ,
indicando que são camadas de rápida condutividade, pois apresentam valores acima
dos 25 mm/h −1 , segundo Thoeh e Thompson (2007).
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Quadro 8 – Condutividade Hidráulica dos solos das Vertentes CX, RT e CV.
Camadas
(Prof. cm)

CX K sat

(mm/h¹)

RT K sat

(mm/h¹)

CV K sat

(mm/h¹)

TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-20

28

23

46

60-80

24

18

55

120-140

12

35

64

TERÇO MÉDIO (T/M)
0-20

86

64

14

60-80

22

11

64

120-140

33

22

12

0-20

61

22

43

60-80

79

35

00

120-140

33

86

00

TERÇO INFERIOR (T/I)

K sat (Condutividade Hidráulica)

Figura 31 – Distribuição espacial do nível de Infiltração nas Vertentes CX, RT e CV.
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Uns dos fatores que colaboram para a elevada infiltração desta camada do T/M
(0-20cm) das vertente CX e RT é a estrutura granular na superfície e em blocos em
subsuperfície com fendas que colaboram para uma maior condutividade, mesmo
apresentando uma textura argilosa ou muito argilosa de solo. Segundo Morais (2012),
Mesquita e Moraes (2004) e Carvalho (2002), solos argilosos ou muito argilosos podem
ser tão permeáveis como solos arenosos, dada a sua elevada estruturação, com poros
largos que oferecem muitos vazios estruturais, mesmo quando o solo está em estágio
saturado, colaborando para um maior fluxo subsuperficial hídrico. No meio da vertente
CV, apresentou conforme na Figura 31, a camada intermediária (60-80cm) como a mais
condutiva, com uma taxa maior que 60 mm/h −1 , opostamente a isto, a camada
superficial e a inferior apresentaram baixa taxa de infiltração, menor que 20 mm/h −1 .
Esta elevada diferença de condutividade hidráulica entre camadas tende a facilitar a
saturação da camada intermediária deste Terço Médio (60-80cm).

Figura 32 – Infiltrômetro Guelph na trincheira do Terço Médio da vertente Convexa-CX entre 60-80 cm
de profundidade.

No T/I, observa-se um grande aumento da infiltração nas vertentes CX e RT,
com taxas de infiltração acima dos 75 mm/h −1 . Nota-se que há uma redução da
coesão neste terço, entre 0-80cm de profundidade para 4,3MPa na vertente CX e de
1,5MPa na vertente RT (Fig. 30, pg. 93), além disto, houve uma mudança na estrutura
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do solo para blocos subangulares com fendas abaixo da superfície (Fig. 24c) e (Fig.
33).

Figura 33 – Perfil de solo do Terço Inferior da Vertente CX e uso do infiltrômetro na prof. 60-80cm.

Essa característica permeável das camadas superiores do sopé das vertentes é
também justificável, pelo percentual elevado de areias para solos de textura argilosa,
com média na superfície de 46% para a vertente CX e 41% para a RT (Quadro 3, pg.
97 e Quadro 4, pg. 88). Além disto, observa-se a existência na camada intermediária da
vertente RT a presença de nódulos de plintitas e petroplintitas, indicando maior
retenção hídrica a partir desta camada, intermediária, como também,a variação do
lençol freático (N.A.) nesta camada, apontando ser um solo temporariamente saturado
ao longo do ciclo hidrológico da bacia do Belmont (Fig. 34).

Figura 34 – Plintitas e petroplintitas na camada intermediária e ausência das mesmas na camada mais
inferior do T/I da vertente RT.
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Um indício que a camada mais inferior (+40cm) deste T/I é mais condutiva
hidricamente que a sotoposta, pois, uma das características para o desenvolvimento de
nódulos plintíticos é que precisam de solos com restrições à percolação temporária e
excesso de umidade para sua gênese, segundo EMBRAPA (2018). O que é condizente
com os valores de infiltração neste Terço Inferior desta vertente RT.
A vertente CV, segundo a de condutividade hidráulica (Fig. 31), apresentou no
T/I somente a camada superficial (0-20cm), com um valor de 43 mm/h −1 . Contudo, as
camada subsuperficiais (60-140cm), há uma saturação hídrica do solo, que impede a
percolação de água do equipamento Guelph, obtendo valores de 0,00 mm/h −1 .
Destaca-se que os ensaios de campo foram realizados no mês de setembro, quando há
o maior déficit hídrico do solo na área da bacia do Belmont, de acordo com Rondônia
(2004), Fig. 35.

Figura 35 – Trincheira do Terço Inferior da Vertente Côncava - CV, observa-se a saturação
hídrica em uma profundidade de 80 cm.

6.6 – Densidade Aparente – ( γ ) dos Solos das Vertentes

As densidades aparentes das camadas de solo das vertentes variaram de 1,15 a
1,81 g/cm³, percebe-se que os pesos estão além dos padrões de solos argilosos
defendidos por Reinert e Reichert (2006) e IBGE (2017), em que a densidade aparente
varia entre 1,40 – 163 g/cm³. Tais variações, pode ser influência de maior presença de
matéria orgânica, que reduz a densidade do solo, principalmente, se este tiver horizonte
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chernozêmico, que é o caso de todas as vertentes em análises, segundo Rondônia
(2000) ou uma maior compactação, seja pela textura mais grossa do solo (areias).
Nota-se que a densidade média dos solos analisados nas vertentes tende
aumentar da vertente CX para RT até a CV (Quadro 09), (Fig. 36).
Quadro 09 – Densidade Aparente dos Solos das Vertentes

CAMADAS
(prof. cm)

VERTENTE

VERTENTE

VERTENTE

CX

RT

CV

γ

(g/cm³)

γ

(g/cm³)

γ

(g/cm³)

TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-20

1,56

1,81

1,64

60-80

1,56

1,56

1,64

120-140

1,48

1,66

1,64

TERÇO MÉDIO (T/M)
0-20

1,40

1,15

1,51

60-80

1,43

1,62

1,65

120-140

1,53

1,73

1,42

TERÇO INFERIOR (T/I)
0-20

1,48

1,48

1,66

60-80

1,48

1,68

1,73

120-140

1,63

1,67

1,78

γ

(Densidade Aparente)
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Figura 36 – Distribuição espacial da Densidade Aparente dos solos das Vertentes CX, RT e CV.

Na Vertente CX observa-se a menor variação da densidade aparente entre as
vertentes estudadas. Porém, esta vertente CX apresentou a menor densidade média,
de 1,4 g/cm³, com o aumento somente em subsuperfície do sopé. Esse aumento de
densidade conforme a profundidade é decorrente do aumento no teor de areias em
mais de 31% (Quadro 3, pg. 87), que condiz com o aumento de densidade a partir dos
60cm de profundidade, que de acordo com IBGE (2017) e Rocha et al. (2002) solos
com maiores teores de areias tendem a serem mais densos que solos argilosos.
A vertente RT revelou uma maior variação de densidade ao longo dos terços,
apresentando uma maior densidade na superfície do T/S (1,81 g/cm³) o que coincide
com a maior coesão desta vertente de 5,49 MPa (Fig. 30, pg. 93). Esta maior
densidade é colaborada pela sua textura muito argilosa e sua estrutura, em blocos.
Segundo IBGE (2017) e Reinert e Reichert (2006), solos muito argilosos quando
apresentam valores de densidade acima de 1,70 g/cm³ já denotam uma elevada
compactação que compromete a estrutura física do solo, não havendo estrutura
granular neste nível de compactação, que coincide com esta camada superficial.
No T/M da vertente RT há um progressivo aumento da densidade aparente
conforme o aumento da profundidade. A camada mais superficial apresentou a menor
densidade de toda a Vertente (1,15 g/cm³) e uma estrutura granular na superfície, que
segundo Guerra (2014) essa estrutura e textura contribuem para um aumento dos
espaços vazios do solo, reduzindo sua densidade.
A Vertente CV apresentou a maior densidade de solos das vertentes estudada,
porém com os menores valores de coesão (Fig. 30, pg. 93), devido ao tipo de textura
do solo que é mais arenosa do que as outras vertentes (Quadro 5, pg.89). Pois, há um

101
aumento de densidade aparente quando há aumento no teor de areia fina. Devido à
capacidade das partículas (grãos) de se arranjarem mais densamente, aumentando seu
peso em comparação com as argilas, conforme IBGE (2017), Reinert e Reichert (2006)
e Rocha et al. (2002).
A maior variabilidade de densidade aparente na vertente CV foi no T/M, que
justamente é o mais argiloso. A menor densidade está exatamente na camada mais
inferior (120-140 cm) que é a mais argilosa, com uma densidade de 1,42 g/cm³.
Ao observar o T/I da Vertente CV denota-se uma densidade média maior do que
as dos Terços a montante, devido ao elevado percentual de areia fina no sopé. Porém,
este terço inferior, registrou a menor coesão desta vertente (Fig. 30, pg. 93), umas das
causa para isto, segundo Therzaghi et al. (1997) e Prado (2016), seria o menor
imbricamento que confere maior encaixe entre partículas de areias, resultando em
maior densidade, como também, promove uma atenuação no atrito interno no solo que
consequentemente, causa redução da coesão entre partículas, facilitando a penetração
no solo.

6.7 – Determinação Direta da Erodibilidade dos Solos das Vertentes

Para o cálculo da erodibilidade superficial dos solos das vertentes, utilizou-se
aqui, o Parâmetro Direto de Perda de Solo de Heidemann, com o auxílio do
equipamento de Inderbitzen Modificado, que avaliam a perda de solo superficial até
uma profundidade de 20cm (HEIDEMANN, 2008). Observou-se que os solos das
vertentes variaram seu potencial erodível ao longo dos terços de análise.

6.7.1 – Erodibilidade Direta da Superfície da Vertente Convexa – CX
Observa-se que a variação da erodibilidade direta do solo desta vertente
apresentou maior potencial erodível no T/I (Quadro 10).
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Quadro 10 – Valores Diretos de Erodibilidade do Solo utilizando o método de Heidemann (2008) da
vertente CX.
VERTENTE CONVEXA - CX
Terço da Vertente

Inclinação do
Terço/amostra

Heidemann

Heidemann

1,96 l/min

3,00 l/min

Superior

0,1°

2,95%

3,37%

Entre

1,2°

3,70%

3,38%

Médio

1,9°

2,95%

3,37%

Entre

3,6°

13,92%

12,56%

6,5°

16,03%

14,51%

Superior e Médio

Médio - Inferior
Inferior

Na vertente CX o Terço Superior e Médio revelaram baixo potencial à
erodibilidade (valor abaixo de 5%), contudo, o Terço Inferior apresentou um elevado
potencial de erodibilidade, 3 vezes maior (acima dos 15%), do que os terços amontante
da Vertente (Fig. 37).

Figura 37 – Distribuição espacial do Potencial Direto de Erodibilidade de Heidemann da Vertente
Convexa – CX (vazão de 3 l/min.)

A vazão de 1,96 l/min. promoveu um percentual de desagregação entre 2,95% a
13,92%. Já a vazão de 3,00 l/min. correspondeu a uma desagregação entre 3,37% à
14,51%.
Destaca-se que ambas as vazões mostraram as mesmas classes de potencial
erosivo das amostras, que é baixa para o T/S e T/M e elevada para o T/I, a iniciar entre
os terços Médio Inferior, onde a declividade já está acima dos 3° indicando potencial
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erodível pela declividade, segundo Jorge e Guerra (2013), no entanto a vazão de 3,00
l/min. apresentou valores mais robustos de erosão.

6.7.2 – Erodibilidade Direta da Superfície da Vertente Retilínea - RT

O nível de erodibilidade direta na camada mais superficial da Vertente RT
revelou que o T/S e o T/I são os mais erodíveis, com o valor acima de 8% para o topo
da vertente e 6% no sopé. Contudo, o Terço médio apresentou um baixo potencial de
erodibilidade, com percentual abaixo dos 4,5% (Quadro 11).
Quadro 11 – Valores Diretos de Erodibilidade do Solo utilizando o método de Heidemann (2008) da
vertente RT.
VERTENTE CONVEXA - RT
Terço da
Vertente

Inclinação do
Terço/ amostra

Heidemann

Heidemann

1,96 l/min

3,00 l/min

Superior

2,1°

8,43%

12,43%

3,18°

1,6%

2,4%

Médio -

4,21°

2,47%

4,27%

Entre
Médio - Inferior

5,3°

4,94%

5,25%

Inferior

6,5°

6,9%

7,8%

Entre
Superior Médio

Observa-se no Quadro 11, que o T/S da vertente RT é o mais erodível, o que é o
oposto da Vertente CX, pois apresentou um percentual de desagregação maior que
8%. Porém, este terço, mostrou o menor valor de Perda em Vazão da vertente,
indicando que há uma maior dissolução de partículas finas (silte e argila) que não é
contabilizado no modo da Perda em Vazão, o que é condizente com a textura mais
argilosa este terço.
Já o Terço Médio, apresentou baixo potencial à erodibilidade, com percentual
inferior a 5% de desagregação, indicando uma diferenciação muito elevada do T/S (Fig.
38).
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Figura 38 – Distribuição espacial do Potencial Direto de Erodibilidade de Heidemann da Vertente
Retilínea – RT (vazão de 3 l/min.)

O terço Médio-Inferior (amostra de transição entre os terços) apresentou uma
tendência ao comportamento mais próximo do T/I, que é muito erodível. Percebe-se
que há uma transição de solos não erodíveis para solos erodíveis ao longo do curso da
vertente, pois a vazão no Terço Médio-Inferior foi de 1,96 l/min. registrou um percentual
de desagregação de 4,94%, próximo ao limite de 5% para ser considerado como um
solo erodível. Enquanto a vazão 3,00 l/min. registrou um percentual de desagregação
de 5,25%, acima dos 5%, já sendo considerado um solo com elevado potencial à
erodibilidade. Ao verificar as amostras do Terço Médio – T/M para o Terço Inferior – T/I,
nota-se que há um crescimento nos valores de erodibilidade, de 4,27% para 7,8%,
justamente onde o teor de argila diminui conforme a jusante da vertente. Esta perda de
argila para o sopé da vertente, faz com que haja uma disparidade entre os valores do
modo Heidemann e do modo da Perda em Vazão do Solo, dada à deficiência de
quantização da perda de silte e argila do último modo citado.
Para o Terço Inferior, nota-se um aumento da erodibilidade para 7,8% em vazão
de 3 l/min. classificando-o como um solo potencialmente erodível, no entanto, esse
percentual inda é inferior ao potencial do T/S desta vertente que é de 12,43%.

6.7.3 – Erodibilidade Direta da Superfície da Vertente Côncava – CV

O nível de erodibilidade direta na camada mais superficial da Vertente Côncava CV demonstrou que a vertente toda apresentou potencial à erodibilidade, com valores
acima de 19% (Quadro 12), (Fig. 39).
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Quadro 12 – Valores Diretos de Erodibilidade do Solo utilizando o método de Heidemann (2008) da
vertente CV.
VERTENTE CONVEXA - CV
Terço da
Vertente

Inclinação do
Terço/ amostra

Heidemann

Heidemann

1,96 l/min

3,00 l/min

Superior

5,5°

24,43%

27,58%

Entre
Superior -Médio

8,5°

27,76%

29,08%

Médio

11,1°

17,76%

27,11%

Entre
Médio - Inferior

7,9°

19,12%

47,80%

Inferior - T/I

5,5°

20,48%

20,78%

Figura 39 – Distribuição espacial do Potencial Direto de Erodibilidade de Heidemann da Vertente
Côncava – CV (vazão de 3 l/min.)

A superfície da Vertente CV revela um elevado potencial erodível, pois
apresentou uma taxa de desagregação acima dos 17% para toda a vertente. Observase, que o maior valor médio de erodibilidade nesta vertente, foi a área entre terços
(superior – médio), com o percentual de Heidemann de 27,76% na vazão de 1,96 l/min.
e na vazão de 3,00 l/min. o percentual foi de 29,08%. Valores estes bem elevados,
caracterizando uma superfície bem desagregável hidricamente (Fig.40).
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Figura 40 - Corpo de Amostra entre terço (T/S – T/M) da vertente Côncava.

Umas das possíveis causas deste elevado potencial de erodibilidade é a
declividade média de 8,5° ao longo desta vertente, o que classifica como um relevo
ondulado (8-20%), segundo IBGE (2017), que colabora para uma maior velocidade do
fluxo superficial que atua na desagregação do solo.
O Terço Médio apresentou elevado potencial à erodibilidade, com percentual
acima dos 17% de desagregação, contudo, esses valores de desagregação ainda
foram inferiores ao Terço a montante (T/S). Umas das causas da diminuição do
potencial erodível em relação ao terço amontante é o aumento no teor de argila nesta
camada superficial (Fig. 19, pg. 78), que colabora para a maior resistência ao
cisalhamento hídrico, mesmo tendo o mais elevado gradiente da vertente Côncava de
11°.
O Terço Inferior da Vertente CV, apresentou um comportamento linear para a
amostra de solo que sofreu o chuveiramento na vazão 1,96 l/min. nota-se que estas
amostras entre terços (Médio-Inferior) apresentam menos percentual de argila do que o
Terço Médio (Fig. 19, pg. 78), justificando o aumento na erodibilidade, contudo, a
amostra exposta ao chuveiramento de 3,00 l/min. revelou um percentual de
desagregação ímpar, um valor de mais de 47%. Umas das possíveis causas para este
valor tão elevado seria justamente a maior vazão. Por apresentar mais energia cinética
do que a vazão de 1,96 l/min. esta pode destacar partículas maiores de areia,
principalmente areia grossa que tende aumentar no sentido da jusante desta vertente.
Segundo Araújo, Almeida e Guerra (2010); Silva et al. (2000) e Perfect et al. (1990) a
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areia grossa revela menor potencial de erodibilidade por apresentar mais densidade e
maior imbricamento entre partículas, exigindo maior força hídrica para seu arrasto, que
desta forma, exige um fluxo hídrico mais intenso para cisalhar um solo rico em areia
grossa. Destaca-se que esta amostra foi retirada da área de curvatura topográfica
deprimida da vertente, que caracteriza-se por ser um espaço, de coluvionamento e
perca de intensidade de fluxo hídrico, causando um maior acúmulo de partículas mais
grossas do solo (Fig. 41).

Figura 41 – Localização topográfica da retirada de amostras entre terços da vertente Côncava.

Salienta-se que a superfície do T/I da Vertente Côncava é o mais susceptível à
erodibilidade pelos métodos de análise direta do solo, seguido do T/S. Observa-se que
este processo é o mais intenso das vertentes estudadas.
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6.8 – Determinação Indireta da Erodibilidade dos Solos das Vertentes Pela
Granulometria.

Para a erodibilidade do solo pela Granulometria foram avaliadas as camadas de
solos obtidas nas tradagens e trincheiras de análise com objetivo de corroborar com a
análise da erodibilidade dos solos obtidas pelo método direto. (Quadro 13).
A erodibilidade pela granulometria considera solos com potencial à erosão se
obtiverem valores inferiores a 55% e com elevado potencial erodível quando os valores
forem menor que 35%, segundo Bastos, Milititsky e Gehling (2001a; 2000). O que
pudemos verificar que há camadas de solo com elevado potencial erodível em
diferentes terços das vertentes (Fig. 42).
Quadro 13 – Erodibilidade pela granulometria dos solos das vertentes.

CAMADAS
(prof. cm)

VERTENTE

VERTENTE

VERTENTE

CONVEXA - CX

RETILÍNEA - RT

CONVEXA - CV

Pot. Erosão (%)

Pot. Erosão (%)

Pot. Erosão (%)

TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-20

72,20

83,40

54,50

60-80

82,00

81,20

60,15

120-140

82,00

80,05

65,80

TERÇO MÉDIO (T/M)
0-20

79,80

70,70

70,50

60-80

80,00

70,80

69,50

120-140

81,50

75,60

67,00

TERÇO INFERIOR (T/I)
0-20

54,00

60,00

52,00

60-80

64,50

61,07

52,70

120-140

69,30

65,00

35,20

POT. EROSÃO (Potencial à Erosão pela Granulometria – Solos Erodíveis <55%)
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Figura 42 – Distribuição espacial do Potencial Indireto de Erodibilidade pela Granulometria das Vertentes
CX, RT e CV.

Observa-se que as maiorias das camadas de solos das vertentes estão acima
dos 55%, principalmente a vertente RT, que apresentou todas as camadas acima deste
valor, indicando serem poucos erodíveis por este método.
A Vertente CX registrou apenas a superfície do T/I como erodível. Já a vertente
CV, neste método, revelou a superfície do T/S como erodível e todas as camadas de
solo do T/I como erodíveis.
Ao comparar a classificação do Potencial à Erodibilidade Pela Granulometria com
a Erodibilidade Direta (Heidemann), observa-se que há uma conformidade das
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qualificações de erosões entre os métodos. Destaca-se que na vertente CX, ambos os
métodos indicaram o mesmo nível de erodibilidade, em que o solo superficial do T/S é
pouco erodível, assim como o T/M, com destaque para no menor potencial à
erodibilidade neste Terço. Já o T/I desta vertente apresentou elevado potencial à
erodibilidade em ambos os métodos.
A vertente RT apresentou uma divergência de classificação de erodibilidade entre
os métodos, no T/S, em que a Erodibilidade Direta apontou elevado potencial erosivo, a
Granulometria indicou baixo potencial erodível. Umas das possíveis causas para esse
baixo potencial erodível pela granulometria é a textura muito argilosa desta superfície,
que contribui para o aumento do percentual de solo passante na peneira de 0,075mm
(malha #200), Pois, segundo Bastos, Milititsky e Gehling (2001b) e Bastos (1999), estes
solos identificam-se como finos, passando facilmente pela peneira e são classificados
como pouco erodíveis, não considerando o processo de desagregação das partículas
do solo.
O Terço Médio e Inferior da vertente RT indicaram baixo potencial erodível,
apesar de o método direto indicar somente o T/I ser uma superfície erodível.
A Vertente CV indicou no método direto de erodibilidade como uma superfície
totalmente erodível, que é concordante com os valores de erodibilidade pela
granulometria para o T/S, e para o T/I desta vertente, que também indicou elevada
erodibilidade, dado que neste Terço Inferior apresentou o maior percentual de areias da
vertente, que dada a sua física, pouco coesiva, causa uma eleva taxa de erodibilidade
das camadas, situação contamitante com as conclusões de Lucas et al. (1984),
Chauvel e Lucas (1992), Ker (1997), Vidal-Torrado (1999), Mafra et al. (2002) e
Espindola (2010).
Porém, no T/M desta vertente CV foi o que apresentou o maior percentual de
argila nas camadas de solo, o que justamente diferiu as classificações de erodibilidade.
Observa-se que o método de Granulometria para classificação da erodibilidade
corrobora para a classificação da erosão pelo método direto, contudo, deve-se observar
que o método granulométrico é sensível ao teor de argila, que pode influenciar na
classificação de erodibilidade.
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6.9 – Determinação Indireta da Erodibilidade Pelo Índice de Plasticidade (IP) dos
Solos das Vertentes
O uso do IP para a análise da erodibilidade dos solos, segundo Bastos, Milititsky
e Gehling (2001a), indica que o percentual de IP menor que 10%, o solo é
potencialmente erodível e menor que 5% é um indicativo que solo muito erodível. Para
tanto, a Vertente CX apresentou ter um solo muito erodível, com um valor de IP de
abaixo dos 4,2% para toda a superfície desta vertente (Fig. 43). Destaca-se o valor
muito baixo de IP, de 0,52% da superfície do T/S, indicando ser o mais erodível da
vertente CX. Este valor abaixo de 1% de IP pode ser justificado pelo percentual de
areias acima dos 25% desta camada, neste Terço da vertente CX (Quadro 3, pg. 87),
que induzem negativamente no IP, dada a falta de coesão natural dos grãos de areia,
que denotem plasticidade, que é de acordo com o entendimento de Fiori e Carmignani
(2009), Guidicini e Nieble (1984).

Quadro 14 – Índice de Plasticidade dos solos das Vertentes
CAMADAS (prof. cm)

VERTENTE CX

VERTENTE RT

VERTENTE CV

IP (%)

IP (%)

IP (%)

TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-20

0,52

6,40

8,30

60-80

14,16

0,13

10,37

120-140

13,60

5,49

12,45

TERÇO MÉDIO (T/M)
0-20

4,18

8,02

11,29

60-80

10,90

12,75

6,11

120-140

14,82

7,07

13,98

TERÇO INFERIOR (T/I)
0-20

2,10

14,06

5,53

60-80

15,60

8,73

6,76

120-140

12,72

12,91

1,62

IP (Índice de Plasticidade)
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Figura 43 – Distribuição espacial do Potencial Indireto de Erodibilidade pelo Índice de Plasticidade das
Vertentes CX, RT e CV.

A vertente RT revelou pelo IP que toda sua superfície apresenta solo erodíveis,
com valores abaixo dos 10%, a exceção foi o sopé (T/I) que apresentou um valor
elevado de IP de 14,06%, indicando solo pouco erodível. Diferentes das demais
vertentes analisadas, a menor plasticidade está no T/S desta vertente RT, apesar de
apresentar as camadas de solo mais argilosas desta vertente. Umas das possíveis
causas para os baixos valores de IP neste terço seria o elevado percentual do Limite de
Plasticidade, dado que, em solos muito intemperizados há um elevado potencial de
adsorção de água intrapartícula, que necessita uma quantidade maior de líquido para
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causar a mudança de estado, principalmente do estado sólido para o plástico, de
acordo com Prado (2016) e Caputo (1988). Destaca-se que estes solos, do topo da
vertente, apresentaram a relação silte/argila abaixo de 0,25 (Quadro 4, pg. 88), que
segundo EMBRAPA (2017), solos com baixos valores de relação silte/argila é um
indicativo de elevada intemperização química nos mesmo.
A vertente CV apresentou em sua superfície de solo o T/S e o T/I como
erodíveis, somente o T/M que revelou ser menos erodível em superfície. Esse Terço
Médio apresentou o maior teor de argila da vertente CV, com 55% (Quadro 5, pg. 89),
que colabora para o aumento da plasticidade desta superfície.
Ao se referir ao nível de erodibilidade direta dos solos superficiais das vertentes,
observa-se que o IP indicou de forma harmoniosa com os valores de solos muito
erodíveis de Heidemann (erodibilidade direta), indicando também, serem solos
erodíveis, principalmente em solos com maior teor de areias. Entendimento este,
condizente com os resultados de Mendes et al. (2017), Rossin (2013), Espindola (2010)
e Lucas et al. (1984), que destacaram que o aumento do teor de areias em detrimento
das argilas possibilita em Latossolos a instalação de fluxos hídricos paralelos à
vertente, condicionando o solo a um maior potencial erodível em superfície.

6.10 – Determinação Indireta da Erodibilidade Pela Variação da Coesão Saturada
( ∆C ) dos Solos das Vertentes

A Variação da Coesão Saturada (ΔC%) das amostras de solo das vertentes
analisadas apresentaram diferentes variabilidades em diferentes terços de cada
vertente (Quadro 15), como também em diferentes profundidades (Fig. 44).
Quadro 15 – Variação da Coesão Saturada dos solos das Vertentes
CAMADAS (prof. cm)

CX

∆C %

∆C %

RT

CV

∆C %

TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-20

3,25

0,50

4,83

60-80

3,44

0,20

4,96

120-140

3,51

0,30

5,12

TERÇO MÉDIO (T/M)
0-20

0,62

2,60

1,36

60-80

1,23

2,70

1,37

120-140

1,56

3,56

1,75

TERÇO INFERIOR (T/I)
0-20

1,19

0,32

5,86

60-80

1,28

0,48

7,08

120-140

1,16

1,20

8,00
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Figura 44 – Distribuição espacial da Variação da Coesão Saturada do Solo das Vertentes CX, RT e CV.
‘

Destaca-se na Figura 44 que no T/S a vente que apresentou o maior percentual
de variação da coesão saturada foi a Convexa (CX), no T/M a vertente que apresentou
maior variação foi Retilínea (RT). Já no T/I, novamente, a vertente Côncava (CV)
destaca-se pelo elevado percentual de variação em todas as camadas de solo.
Ao comparar com o Potencial à Erodibilidade Direta, nota-se que justamente a
vertente CV foi a que obteve o maior potencial de erodibilidade entre as vertentes
estudadas, o que é correspondido com o maior percentual de variação da coesão
saturada no topo e no sopé (acima dos 5%). A vertente que apresentou a maior
estabilidade da coesão saturada ao longo dos terços foi, justamente, a Convexa (CX),
que foi a que menos erodiu na avaliação direta do solo.
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Destaca-se que o método da Variação da Coesão Saturada, mesmo com baixos
percentuais de variação, indicou quais os terços de solos com maior potencial a erodir e
apresentou valores condizentes com o método Direto de Erodibilidade, corroborando na
análise erosiva das vertentes.

6.11 – Determinação Indireta da Erodibilidade Geoquímica dos Solos das
Vertentes Pelo Nível de pH do Solo em Água e sua Relação Mineralógica.

Todas as camadas dos solos das vertentes (CX, RT e CV) apresentaram valores
de potencial hidrogeniônico - pH em água abaixo dos 4,2 (Quadro 16), (Fig. 45). Estes
baixos valores de pH são classificados, segundo EMBRAPA (2018) e IBGE (2017)
como solos muito ácidos.

Quadro 16 – pH em água dos Solos das Vertentes

CX

CAMADAS (prof. cm)

H 2O
pH

RT

H 2O
pH

CV

H 2O
pH

TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-20

3,9

3,8

3,6

120-140

3,8

3,8

3,8

TERÇO MÉDIO (T/M)
0-20

3,9

3,5

3,6

120-140

3,8

3,7

3,7

TERÇO INFERIOR (T/I)
0-20

4,1

3,8

3,8

120-140

3,8

3,8

3,9
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Figura 45 – Distribuição Espacial da Variação do pH em Água do Solo das Vertentes CX, RT e CV.

Observa-se que todas as vertentes apresentam pouca variabilidade no pH, com
os valores mais baixos no meio das vertentes. Uma causa isto seria que no meio da
vertente é onde encontra-se a maior declividade e consequentemente há maior fluxo
lateral que contribui para uma maior circulação de ácidos orgânicos proveniente da
matéria orgânica das camadas superficiais e a montante.
Ávila e Carvalho (2012) destacam que o valor do pH em água no solo pode
caracterizar um ambiente de acidólise, ocasionando a erosão geoquímica. Para isto,
segundo Moreau et al. (2006), Mafra et al. (2002), Melfi e Pedro (1977, 1978) é
necessário que o solo apresente um valor de pH< 5,0 para erodir quimicamente.
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Observa-se que todas as vertentes analisadas apresentaram camadas de solo com pH
inferior à 5, indicando um ambiente de acidólise.

6.11.1 – Relações da Mineralogia com a Erodibilidade Geoquímica da Vertente CX

Ao verificar a mineralogia do solo na vertente Convexa – CX, observa-se um
predomínio de sílica em todas as camadas de análise (Quadro 17), indicando ser um
Latossolo caulinítico, conforme EMBRAPA (2018). Esse domínio mineral da sílica, de
acordo com Couto (2020) e Lima e Andrade (2001), indicam solos com elevada
resistência à erodibilidade, dado que, a sílica é um agente cimentante, que em clima
tropical, contribui para o selamento superficial. Nota-se que justamente no Terço
Inferior desta vertente CX, apresentou os menores percentuais de sílica (Fig. 45) e
registrou, também, os maiores valores de potencial a erodibilidade pelos métodos
diretos e indiretos de erodibilidade, além de que, neste T/I observaram-se os mais
elevados valores de infiltração da vertente (Fig. 31, pg. 95), condizente com o pouco
selamento do solo, proposto por Couto (2020) e Lima e Andrade (2001).
Quadro 17 – Dados mineralógicos das camadas de solo da vertente Convexa – CX.
CAMADAS
(prof. cm)

ATAQUE SULFÚRICO (%)

SiO2

Al2O3

TiO2

Fe2O3

Ki

Kr

PERFIL 1 – TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-20

11,10

6,50

0,88

2,20

2,90

2,51

120-140

22,5

13,79

1,06

6,83

2,77

2,22

PERFIL 2 – TERÇO MÉDIO (T/M)
0-20

10,55

6,80

0,95

2,18

2,69

2,29

120-140

19,30

12,98

1,20

5,25

2,52

2,12

PERFIL 3 – TERÇO INFERIOR (T/I)
0-10

10,00

7,04

1

2,16

2,41

2,13

120-140

16,20

12,12

1,38

3,74

2,27

2,00

SiO2

(Sílica)

Al2O3 (Alumina)

TiO2

(Rutilo)
Fe2O3 (Hematita)
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Destaca-se na Figura 46, o empobrecimento mineral do solo desta vertente ao
longo de seu curso a jusante, assim como em superfície.

Figura 46 – Relação mineral da camada superficial com a camada inferior da vertente – CX.

O empobrecimento mineral do solo superficial em relação às camadas mais
inferiores indica, segundo Marcolin (2015); Ávila e Carvalho (2012); Moreau et al.
(2006); Mafra et al. (2002), ação erosiva geoquímica de acidólise atuante na superfície,
que é causado principalmente pelo ácido húmico, que atinge seu ápice há 10cm de
profundidade, que é condizente com o elevado percentual de matéria orgânica na
camada superficial (0-20cm) desta vertente CX, com valores acima dos 6,5%. O ácido
orgânico causa intensa soludibilização dos óxi-hidróxidos que são tragados para o
interior do solo, dado ao baixo grau de floculação, de apenas 35% nesta camada
superficial, para 97% em profundidade maior que 40cm (Quadro 3, pg. 87). A ação de
eluviação das argilas oxídicas, nesta vertente, causa a mudança na textura das
camadas de solo desta vertente, de argilosa na superfície para muito argilosa na
camada inferior (Fig. 19, pg.78).
Destaca-se o maior empobrecimento mineral no Terço Inferior desta vertente CX.
Com vistas à maior condutividade hidráulica das camadas de solo deste terço do que
dos terços amontante (Fig. 31, pg. 95). A maior facilidade da saturação hídrica deste
terço inferior, tende a causar a expulsão das argilas que é revelado pelo baixo
percentual de floculação (30%) (Quadro 3, pg. 87), ocasionando o maior acúmulo de
areias em subsuperfície. Esta perda de argila é condizente com as conclusões de
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Santos et al. (2015), Rossin (2013), Bueno (2009), Fritsch et al. (2005), Nascimento et
al. (2004) e Andrade (1990).
A perda de argila dessas camadas, causa uma redução da plasticidade do solo,
o que é verificável na análise do Potencial Erodível do IP que apresentou baixos
valores plásticos para a superfície, em especial para o T/I com IP de apenas 2,1% (Fig.
42, pg. 109), tendendo à diminuição da resistência ao cisalhamento hídrico da estrutura
destas camadas de solo e ao elevado potencial erodível, já descritos nas análises
direta e indiretas destas camadas de solo.

6.11.2 – Morfodinâmica da Vertente Convexa – CX
Seguindo o conceito de dupla superfície de aplainamento da teoria de
Etchplanação (BÜDEL, 1982), dada a maior pobreza mineral no sopé desta vertente
CX, há indicações de que a erosão geoquímica mais intensa provocou a formação de
degraus ou pequenos patamares arenosos embutidos na superfície do T/I (Setas, Fig.
46). Devido ao colapso estrutural da subsuperfície, por fluxos hídricos paralelos da
ação d’água, que segundo Espindola (2010) e Queiroz Neto (2000) são responsáveis
por erosões geoquímicas que redistribuem (segregação) ou eliminam (soludibilização)
os elementos na vertente, promovendo modificações em sua forma. Nota-se que há
uma perda de densidade do solo no sentido jusante da vertente, que é de 1,56g/cm³ no
topo para 1,40g/cm³ para a jusante (Fig. 36, pg. 100), indicando perda de constituintes
do solo. Essas novas morfologias são mais visíveis no Terço Inferior por se tratar de um
processo de transformação remontante, o que é verificável nos dois patamares
detectáveis pela medição topográfica realizada na vertente (Fig. 47).
A superfície do T/S (0-20cm), dada a maior condutividade hidráulica de 28mm/h¹
(Fig. 31, pg. 95), facilita o saturamento hídrico, causada pela textura mais arenosa de
25% (Quadro 3, pg. 87), que apresenta um potencial erodível maior que a camada
inferior (+20cm), como apontado nos parâmetros indiretos de erodibilidade. Já a
camada mais inferior apresenta-se mais resistente a erodibilidade, por ser mais coesa
(Fig. 30, pg. 93) e impermeável do que em relação à superfície (Fig. 31, pg. 95),
dificultando a circulação hídrica.
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Figura 47 – Perfil esquemático das camadas mais e menos erodíveis da Vertente CX.

No T/M a camada superficial (0-30cm) e a mais inferior (+60cm), apresentaram
maior coesão (5,5MPa e 6,2MPa) (Fig. 30, pg. 93) e infiltração (86mm/h¹ e 33mm/h¹)
(Fig. 31, pg. 95) respectivamente, enquanto que, a camada intermediária (30-60 cm)
revelou uma menor coesão (4,4MPa) e infiltração (22mm/h¹). Pela análise Indireta do
Potencial da Erodibilidade Pela Granulometria a camada superficial apresentou ser a
mais erodível em relação à camada intermediária, dada a maior condutividade
hidráulica e menor coesão desta.
Já no T/I nota-se que desde a superfície até os 80cm de profundidade o solo
comporta-se mais erodível como apontado na análise Indireta do Potencial a Erosão
pela Granulometria com valor menor que 55% (Fig. 41, pg. 107), assim como os valores
do Potencial Direto de Erodibilidade apontaram valores acima dos 15% (Fig. 37, pg.
102) indicando, também, elevado potencial erodível deste terço.
Com relação à morfodinâmica do Terço Médio da Vertente CX, observa-se que a
camada intermediária (30-60cm), apresentou menor coesão e condutividade hidráulica
tornando-se um enclave entre as duas camadas, superior e inferior, que são mais
permeáveis e coesas. Desta forma, a tendência do T/M da Vertente CX é erodir a
camada superficial pela lixiviação, exumando a camada intermediária, que tenderá a
aumentar a força do fluxo superficial hídrico neste Terço, dado ao aumento do
gradiente topográfico, predispondo a uma superfície plana inclinada (rampa).
A camada mais inferior (+60cm) deste T/M, apresentou a maior variação da
coesão saturada do solo (ΔC=1,56%), indicando ser a camada com o maior potencial à
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colapsibilidade das estruturas do solo em água, que tenderá a causar um recalque, fato
observável na menor espessura desta camada, realizada por observações em
trincheira de análise e tradagens (TR6-TR9), (Fig. 19, pg. 78). Por ser o alicerce, as
camadas superiores também colapsarão no sentido a montante, que seguindo os
preceitos de Mafra et al. (2002), Lodi e Lollo (2008) e Queiroz Neto (2001, 2000) essa
erosão geoquímica neste terço, que é remontante, tenderá causar um movimento
tangencial com a vertical, como um hemigráben. Essa ação poderá aumentar a
declividade do T/M em relação ao Terço Superior (Fig. 48).

Figura 48 - Recalque do Terço Médio em formato de hemigráben da Vertente CX.

No Terço Superior, há tendência de um lento rebaixamento da superfície, dado
ao elevado potencial erodível da superfície (0-20), como demonstrado no Potencial
Indireto de Erodibilidade pelo IP (Fig. 42, pg. 109). Já na camada inferior (+20cm), por
apresentar maior resistência a erodibilidade, como também, a infiltração, esta
comportar-se-á como um “enrocamento terroso”, impedindo que haja um fluxo
subsuperficial paralelo no sentido do Terço Médio, dificultando a infiltração para as
camadas de solo mais a jusante da vertente.
A tendência da Vertente Convexa é de se transformar em uma vertente retilínea
mais rebaixada, com início do processo de transformação morfológica no sopé em um
formato côncavo, conforme o modelo de evolução de vertente de Queiroz Neto (2011;
2000) e Büdel (1982, 1963), e retilinizar-se no Terço Médio que também reflete no topo
da vertente esta ação morfológica imposta (Fig. 49).
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Figura 49 – Tendência da morfologia do solo e topografia da Vertente CX.

6.11.3 – Relações da Mineralogia com a Erosão Geoquímica da Vertente RT

A vertente Retilínea apresentou domínio mineral de sílica em suas camadas de
solo, contudo, ao contrário da vertente CX, apresentou o maior potencial à erodibilidade
no Terço Superior, em ambos os métodos diretos e indiretos de análises à erosão, com
valores de 12% para o Potencial Direto de Erodibilidade, (Fig. 38, pg. 104) e de valor
inferior à 5% pelo Potencial Erodível pelo IP (Fig. 42, pg. 109). Observa-se que neste
Terço Superior é justamente onde há o menor percentual mineral em superfície e em
subsuperfície (Quadro 18) e (Fig. 50), principalmente em sílica. O que corrobora com o
entendimento da ação de dupla superfície de aplanamento da Etchplanação, erosão
superficial mecânica e erosão subsuperficial química, neste topo de vertente.
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Quadro 18 – Dados mineralógicos das camadas de solo da vertente Retilínea – RT
CAMADAS
(prof. cm)

ATAQUE SULFÚRICO (%)

SiO2
%

Al2O3 TiO2
%

%

Fe2O3

Ki

Kr

%

PERFIL 1 – TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-20

11,35

7,45

0,79

2,22

2,58

2,17

120-140

12,80

12,41

0,85

2,84

1,75

1,61

PERFIL 2 – TERÇO MÉDIO (T/M)
0-20

13,87

7,17

0,85

3,07

3,28

2,58

120-140

14,85

13,16

0,94

3,77

1,91

1,70

PERFIL 3 – TERÇO INFERIOR (T/I)
0-20

16,40

6,90

0,91

3,93

4,04

3,12

120-140

16,91

13,62

1,03

4,70

2,06

1,72

SiO2 (Sílica)
Al2O3 (Alumina)

TiO2 (Rutilo)

Fe2O3 (Hematita)

Figura 50 – Relação mineral da camada superficial com a camada inferior da vertente – RT.

O Terço Médio e Inferior apresentam um aumento linear dos óxidos conforme a
jusante e em profundidade, contudo, ainda menor que o topo da vertente, notando um
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comportamento inverso da vertente CX, indicando diminuição do potencial erodível
geoquímico, porém, no T/I desta vertente RT, há um aumento do potencial erodível
mecânico em superfície. Este potencial pode ser justificado pelo aumento do gradiente
da vertente que apresenta uma declividade média de 4,3°, contribuindo para um maior
fluxo superficial hídrico, que é revelado no Potencial Direto de Erodibilidade com valor
acima de 6% (Fig. 38, pg. 104), indicando elevado potencial erodível, assim como, no
Potencial Indireto de Erodibilidade pela Granulometria, que apontou o sopé como o
mais erodível (Fig. 41, pg. 107).

6.11.4 Morfodinâmica da Vertente Retilínea – RT
Nesta vertente Retilínea o T/M e T/I apresentaram uma maior condutividade
hidráulica em relação ao T/S, indicando uma maior infiltração da metade do curso para
o sopé da vertente (Fig. 31, pg. 95). Pelas análises Indiretas do Potencial Erodível pela
Granulometria e IP indicaram maior erodibilidade no T/I seguido do T/M. Assim como,
na variabilidade da coesão saturada (ΔC) que indicou a maior modificação da coesão
justamente no T/M, com uma alteração coesiva de mais de 2,6% (Fig. 43, pg. 112),
sugerindo uma redução da coesão das camadas do solo do T/M quando saturadas, que
reduz sua resistência ao cisalhamento hídrico. Já no T/S, a variação coesiva saturada
do solo não ultrapassou a 1%, indicando maior resistência à erodibilidade das camadas
de solo quando úmidas.
No Terço Superior a camada superficial (0-10cm) e a mais inferior (+20cm),
apresentaram maior valor de coesão, acima dos 4,8MPa (Fig. 30, pg. 93), densidade
aparente com valor acima das 1,6g/cm³ (Fig. 36, pg. 100) e infiltração acima dos
23mm/h¹ (Fig.31, pg. 95), enquanto que a camada intermediária (10-20 cm) apresentou
uma menor coesão (3,1MPa), densidade (1,5g/cm³) e infiltração (18mm/h¹). Dada à
camada intermediária ser menos densa e permeável do que as outras camadas deste
T/S, esta apresentou maior tendência a erodir pelo Potencial Indireto de Erodibilidade
Pela Granulometria, com o valor de 81%, potencial este, maior que a superfície (Fig.
51).
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Figura 51 – Perfil esquemático das camadas mais e menos erodíveis da Vertente Retilínea - RT.

No T/M a camada de solo entre 0 a 55cm apresentou ser a mais erodível, com
menor coesão (2,1MPa), maior condutividade hidráulica (64mm/h¹) e maior Potencial
Erodível Indireto Pela Granulometria (70%) do que a camada inferior (+55cm). Nota-se
que esta camada inferior (+55cm), aliada a declividade deste terço de 4,21° pode haver
a imposição do fluxo lateral (lessivagem) abaixo desta, causando a diminuição da
plasticidade do solo, principalmente na camada superficial que apresentou um valor de
8% de IP (Fig. 42, pg. 109), contribuindo para que a erosão superficial exuma a camada
inferior deste terço.
O Terço Inferior da vertente RT apresentou desde a superfície até a
profundidade de 150cm uma textura argilosa com os maiores percentuais de areia fina
e areia grossa (32% e 9% respectivamente) (Fig. 22, pg. 81), que associado a menor
coesão (2,3MPa) e maior infiltração (86mm/h¹) da vertente, indicam que esse terço tem
o maior potencial erodível. Segundo Moreira e Polivanov (2019), Ferreira et al. (2010) e
Mafra et al. (2002), solos mais erodíveis apresentam perda da coesão quando inundado
( ∆C ), o que justamente observa-se com o aumento de profundidade neste T/I, em que
∆C foi de 0,3% na superfície até 1,2% na camada inferior (Fig. 43, pg. 112),
confirmando a perda de coesão e aumento do potencial erodível deste T/I, conforme a
profundidade.
Assim como no sopé da vertente Convexa, o Terço Inferior desta vertente RT
apresenta patamares embutidos (Fig. 51 e tradagens 16, 17 e 18 na Fig. 22, pg. 81).
Estes patamares podem ser os resultados da diminuição da coesão da camada
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intermediária de solo para 1,54MPa (a menor do Terço) (Fig. 30, pg. 93), que colabora
para o aumento do potencial erodível deste terço, dada ao maior percentual de areia
fina e da estrutura granular. Que pode desencadear o colapso da estrutura do solo da
camada intermediária, ocasionando o recalque da camada sotoposta a esta
(superfície).
Destaca-se que o T/I e T/M apresentam camadas de solos com maior potencial
erodível pelos Parâmetros Diretos (Heidemann) e Indiretos de IP e Granulometria do
que no T/S, que apresentou, apenas, uma estreita faixa de solo subsuperficial mais
erodível, indicando maior ação de erosão geoquímica no topo da vertente. Como
também, a própria topografia do terços colabora para este maior potencial de
erodibilidade, por apresentar uma declividade média de 4,3° que contribui para o maior
potencial gravitacional hídrico. Esta situação propende que a vertente Retilínea mude
sua forma como um todo, com tendência a um formato mais côncavo de rampa (Fig.
52).

Figura 52 – Tendência da morfologia do solo e topografia da Vertente Retilínea – RT.

A tendência morfológica desta vertente Retilínea, a iniciar-se do sopé para o
topo, é de converter-se em um formato côncavo com o sopé retilíneo e o meio plano,
dado ao maior potencial erodível destes terços e o topo côncavo, por apresentar menor
declividade e maior resistência a erodibilidade de suas camadas de solo. Este processo
remodelador é condizente com as conclusões de evolução no formato de vertentes de
Mendes et al. (2017), Queiroz Neto (2011, 2000), Garcia (2008) e Lucas et al. (1984).
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Esse formato côncavo tendencioso para esta vertente RT é promovido, a toda
profundidade de análise do T/I e a metade da profundidade analisada do T/M, que
relevaram solos com elevado potencial erodível, causando a exumação de camadas
inferiores de solo mais resistentes. Estas camadas mais resistivas à erosão, que
compreendem a camada mais inferior do T/M (+55cm) e todo o T/S (com exceção de
uma estreita camada de solo erodível entre 10-20cm profundidade), tenderão impor um
formato mais côncavo nesta vertente Retilínea.

6.11.5 – Relações da Mineralogia com a Erosão Geoquímica da Vertente CV

A vertente Côncava apresentou as camadas de solos mais empobrecidas
quimicamente entre as vertentes, com o maior valor mineral não ultrapassando os 16%,
indicando um solo superficial e subsuperficial bastante erodido geoquimicamente
(Quadro 19).
Quadro 19 – Dados mineralógicos das camadas de solo da vertente Côncava - CV.
CAMADAS
(prof. cm)

ATAQUE SULFÚRICO (%)

SiO2 %

Al2O3 % TiO2 %

Fe2O3 %

Ki

Kr

PERFIL 1 – TERÇO SUPERIOR (T/S)
0-20

11,60

8,42

1,17

2,25

2,34

2,11

120-140

15,20

11,48

1,46

2,66

2,25

2,06

PERFIL 2 – TERÇO MÉDIO (T/M)
0-20

11,05

8,44

1,04

3,83

2,22

1,84

120-140

11,15

7,66

1,10

1,46

2,69

2,61

PERFIL 3 – TERÇO INFERIOR (T/I)
0-20

10,50

8,47

0,92

5,42

2,11

1,57

120-140

7,10

3,84

0,79

0,27

3,14

3,17

SiO2 (Sílica)
Al2O3 (Alumina)

TiO2 (Rutilo)
Fe2O3 (Hematita)
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Observa-se na Figura 53 que a vertente Côncava apresenta domínio mineral da
sílica nos solos e um empobrecimento mineral no sentido à jusante, semelhante à
vertente CX. Contudo, nota-se que diferente das demais vertente estudadas, há uma
maior perda mineral em subsuperfície, com a camada 120-140cm do Terço Médio e
Inferior registrando menor percentual mineral do que na superfície destas, indicando
uma maior ação da erosão geoquímica em subsuperfície. Deve ser mencionado que
esta vertente apresentou os maiores percentuais de matéria orgânica das vertentes
analisadas, com valores acima dos 13% em superfície (Quadro 06, pg. 91), que indicam
maior produção de ácido húmico, colaborando, também, para que o pH das camadas
de solo seja, também, o mais baixo das vertentes estudadas (Quadro 16, 110),
contribuindo para um ambiente mais acidólico do solo nesta vertente.

Figura 53 – Relação mineral da camada superficial com a camada inferior da vertente – CV.

Esse empobrecimento dos óxidos em subsuperfície pode ser atribuído aos fluxos
laterais à vertente (lessivagem), dada a sua maior declividade, em 11º no T/M e 5º no
T/I (Fig. 26, pg. 84), que potencializa a permeação de ácidos orgânicos vertente abaixo,
causando a segregação e a exfiltração dos óxidos que estão soludibilizados em água.
Tal processo erosivo geoquímico encontra consonância com os estudos de Horbe et al.
(2013) e Sanches et al. (2015) que concluem que os afluentes da margem direita do
Médio e Baixo rio Madeira, em que o Igarapé Belmont localiza-se, apresentam águas
mais ácidas, dada ao intemperismo mais atuante nas rochas e solos, causada pela
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maior lixiviação e dissolução de sílica e sesquióxidos de Fe e Al em épocas de maiores
precipitações.

6.11.6 – Morfodinâmica da Vertente Côncava – CV

Essa vertente CV apresentou ter os solos com maior potencial erodível em
comparação com os outros solos vertentes analisadas. O Parâmetro Direto de
Erodibilidade classificou toda a superfície desta vertente como muito erodível, com
valores acima dos 17% (Fig. 39, pg. 105). A mesma classificação (muito erodível) foi
também obtida nos Parâmetros Indiretos de Erodibilidade pela Granulometria e IP.
Porém em subsuperfície, somente o T/M não apresentou solos erodíveis, devido este
terço ser o mais argiloso (Fig. 42, pg.109), que diminui o potencial erodível nos
métodos de erodibilidade pela Granulometria e IP. O mesmo foi observado com a
variação da coesão saturada ( ∆C ), em que, o T/M da vertente apresentou a menor
variação coesiva do solo quando saturado, contudo, o T/S e o T/I apresentaram os
solos com as maiores variações da coesão satura de todas as vertentes estudadas,
indicando elevada desagregação da estrutura do solo quando umedecida (Fig. 43, pg.
112). Este elevado potencial erodível pela coesão saturada coincide com os maiores
valores de areias nos solos dos terços superior e inferior, dado que, a areia não
apresenta coesão natural como à argila e esta, tenderá a ser carreada em água.
Destaca-se que o T/M apresentou ser o menos erodível de toda a Vertente,
transformando-se em um terço mais rijo, separando os outros terços mais erodíveis
(superior e inferior), principalmente em subsuperfície.
Na Fig. 54, o Terço Inferior da vertente apresentou em toda a profundidade de
análise (0-150cm) elevado potencial à erodibilidade de seu solo, dado possivelmente à
textura mais arenosa e a estrutura granular em toda a profundidade de análise, que
colaboram para uma maior infiltração e menor coesão, de apenas 1,2 MPa (Fig. 30, pg.
93) em superfície, que conseqüentemente, contribui para uma maior atuação da erosão
tanto em superfície como em subsuperfície.
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Figura 54 – Perfil esquemático das camadas mais e menos erodíveis da Vertente Côncava - CV.

Destacam-se os estudos de Mendes et al. (2017), Rossin (2013), Espindola
(2010), Garcia (2008), Vidal-Torrado (1999), Lucas et al. (1984), Lepsch (1977), que
indicam que o aumento do teor de areias em detrimento das argilas em Latossolos é
causado pela instalação de fluxos hídricos paralelos à vertente em decorrência da
maior permeabilidade do solo que facilitam a erosão das partículas mais finas do solo
(silte e argila), transformando o sopé das vertentes em depósitos ricos em complexos
arenosos. Este cenário de perda de argilas é condizente com o Terço Inferior, desta
vertente CV, em que há o aumento no teor de areias conforme o aumento da
profundidade (Fig. 26, pg. 84), sugerindo intenso fluxo paralelo à vertente.
O Terço Médio revelou que a camada superficial e a mais inferior são as menos
erodíveis, conforme o Parâmetro Indireto de Erodibilidade pelo IP (Fig.42, pg. 109), no
entanto, a camada intermediária (25-60cm) indicou uma baixa plasticidade do solo e
elevada condutividade hidráulica, ocasionando uma rápida saturação hídrica, causada
pela baixa permeabilidade da camada mais inferior. Esta camada intermediária por
apresentar menos resistência a erodibilidade e associada a uma elevada inclinação de
11° propende-se a erodir e consequentemente causar o colapso desta camada de solo,
rebaixando a superfície deste terço de vertente, por meio da erosão desta camada
intermediária.
O Terço superior por apresentar a camada superficial de solo (0-40cm) menos
argilosa do que a camada mais inferior (+40cm) e associada a uma declividade superior
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a 5°, apresenta ser a camada mais erodível deste terço, com os maiores valores de
Potencial à Erodibilidade pela Granulometria e IP. Já a camada mais inferior deste T/S
apresentou uma maior quantidade de argila (56%) e floculação (96%) (Quadro 05, pg.
89), que reflete no aumento da plasticidade e de sua resistência à erosão.
Com base nas características erodíveis das camadas de solo desta vertente
Côncava, é possível presumir que esta, tenderá haver um rebaixamento de todos os
terços, contudo, em forma de recalques, dado que, há uma predominância maior de
erodir subsuperficialmente do que superficialmente, devido à elevada infiltração (acima
dos 43 mm/h¹), que causam uma acentuada ação da erosão geoquímica nos solos
subsuperficiais que tenderão a colapsar, causando subsidência em toda a superfície da
vertente e a coalecência dos recalques promovendo patamares estruturais, dada à
exumação das camadas de solo inferiores (Fig. 55), que é condizente com os estudos
de Rosolen e Herpin (2008).
Segundo Queiroz Neto (2011, 2000), Vitte (2005, 2001) e Büdel (1982), a
formação de ethplain se deve a exumação da superfície de solo por ações erosivas
mecânicas e químicas. Esta vertente CV tende a sofrer os processos de desnudação
em todo seu curso, porém as camadas mais inferiores dos T/S e T/M resistirão mais a
erosão, tendendo ficarem planos, porém, em uma posição superior ao terço à jusante,
similar a uma seqüência de patamares estruturais (“terraços”).

Figura 55 – Tendência da morfologia do solo e topografia da Vertente Côncava – CV.
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O Terço superior e Médio por apresentarem em sua subsuperfície solos mais
resistentes à erosão, tenderão a serem exumados, revelando a frente de etchplanação,
com a topografia mais plana. Ambos os terços tendem a ficarem separados por
patamares estruturais, causado pela erosão diferencial das camadas de solo.
Já o Terço Inferior, por não apresentar uma camada mais resistente até a
profundidade de análise deste estudo, tenderá a erodir toda a sua superfície e
subsuperfície.
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CONCLUSÃO

Neste estudo, procurou-se dar ênfase as análises diretas e indiretas de
erodibilidade, utilizando parâmetros mecânicos, físicos e químicos de solo em
observação à desagregação hídrica do mesmo; visando o entendimento da evolução de
3 modelados de vertentes em Latossolos. Os parâmetros pretenderam justificar o
comportamento erosivo superficial e subsuperficial do solo nas vertentes. Deste modo,
este trabalho apresentou a possibilidade da física, mecânica e química dos solos serem
aplicáveis ao entendimento da dinâmica das formas das vertentes.
Pelas análises indiretas do potencial erodível, a vertente Convexa apresentou o
Terço Inferior ser o mais erodível, desde a superfície até a uma profundidade de 80 cm;
enquanto que no Terço Superior somente a camada superficial (0-20cm) é a mais
erodível. O Terço Médio mostrou-se o mais complexo desta vertente, revelando as
camadas superior (0-30cm) e inferior (+60cm) serem mais erodíveis, enquanto que a
camada intermediária (30-60cm), é mais resistente à erosão, comportando-se como um
enclave entre as camadas mais erodíveis, abaixo e acima das mesmas. Já a Vertente
Retilínea, apontou toda a extensão de sua superfície um elevado potencial à
erodibilidade do solo, com destaque para o Terço Inferior e Médio, que apresentaram a
camada de solo (0-55cm) muito erodível. O Terço Superior, desta vertente Retilínea
revelou uma estreita camada de solo, entre 10-20cm, com elevado potencial a
erodibilidade. Para a vertente Côncava, observou-se uma peculiaridade, pois somente
o Terço Superior e Inferior, apresentaram solos com elevado potencial à erosão, desde
a superfície até a profundidade de análise de 150cm.
A análise direta do potencial erodível dos solos superficiais das vertentes pelo
método de Heidemann, utilizando o equipamento de Inderbitzen Modificado apresentou
valores semelhantes de erosão com os parâmetros indiretos de erodibilidade. Com o
sopé da vertente Convexa apresentando ser muito erodível com o valor de 14,51%,
bem acima da classificação de solo erodível que é de 5%. Já a vertente Retilínea
apresentou o topo e o sopé com elevado potencial erodível (12,43% e 7,8%
respectivamente). A vertente Côncava, por este método direto, apresentou ser a
vertente mais erodível de todas as analisadas, com o percentual desde o topo até o
sopé acima dos 19% de desagregação do solo. Destaca-se neste método direto de
erodibilidade, tanto a vazão hídrica de 1,96 l/min. e 3,00 l/min. apresentaram a mesma
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classe de erodibilidade das amostras de solo, porém, a vazão de 3,00 l/min. apresentou
valores mais robustos para os ensaios no equipamento de Inderbitzen Modificado,
indicando melhor relação com os valores dos parâmetros indiretos de análise da
erosão, perfazendo um método eficiente na análise superficial da erosão do solo.
A análise química revelou que o empobrecimento mineral das camadas de solo
das vertentes comporta-se como um eficiente indicativo de erosão geoquímica destas
camadas, que é identificável pelos parâmetros da mecânica dos solos, que sofrem
alterações em seus valores quando comparados às camadas com maior quantidade
mineral (Quadro Síntese - 1).
Quadro Síntese 1 – Parâmetros de mecânica dos solos que sofrem maiores alterações pela erosão
geoquímica.
PARÂMETROS
ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO
Densidade Aparente ( γ )
Índice de Plasticidade (IP)
Coesão (C)

é diminuída, dada à separação do plasma argiloso do esqueleto
arenoso do solo.
é diminuído, por haver menos argila no solo.
é diminuída, por haver mais espaços vazios no solo.

Condutividade Hidráulica ( K sat ) é aumentada, dada à segregação do plasma do solo, deixando-o
mais poroso.

Estes parâmetros foram os que apresentaram as melhores respostas da análise
do comportamento erodível dos solos em subsuperfície destas vertentes.
As tendências futuras das morfologias das vertentes analisadas indicaram que a
Vertente Convexa tenderá a retilinizar-se, com o sopé mais côncavo, o meio mais
retilíneo (com pequena declividade) e o topo plano. Já a Vertente Retilínea apresentou
uma tendência futura de transformar-se em uma superfície côncava, com destaque
para o sopé desta vertente, que tenderá a uma superfície retilínea (levemente
inclinada), o meio para a uma superfície plana e o topo propenderá para uma superfície
mais côncava. Para a Vertente Côncava observou-se que a tendência desta morfologia
é converter-se em uma superfície de patamares estruturais, similares a terraços, o sopé
tenderá a manter sua superfície plana. O meio desta vertente, assim como, o topo
tenderá uma superfície aplainada, separadas entre si por um “salto” de descontinuidade
de elevação, formato condizente com os preceitos de Vitte (2005 e 2001) e Queiroz
Neto (2011 e 2000).
Ao analisar os 5 métodos, utilizados neste estudo, para a potencialidade erodível
dos solos das vertentes, observou-se que:
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- O método Direto de Heidemann apresentou desempenho satisfatório neste
estudo, com precisão igual ou maior de valores de erosão em relação ao outros
procedimentos de análise à erodibilidade. Contudo, este método apresenta a limitação
de análises somente superficiais, impossibilitando análise em camadas de solos
subsuperficiais nas vertentes.
- O método Indireto pela Granulometria identificou camadas de solo
superficiais como subsuperficiais das vertentes com moderado e elevado potencial
erodível de maneira prática e bastante condizente com os outros métodos de
erodibilidade, aqui usados. Porém, deve-se observar a alta sensibilidade deste método
na questão da textura do solo, pois este procedimento não leva em consideração a
estrutura do solo, que pode causar divergências de resultados com o potencial real de
erodibilidade, dada à coesão das amostras serem menor, por destruir a sua estrutura
para o procedimento de análise deste.
- O método Indireto pelo Índice de Plasticidade apresentou ser muito útil para
análise do potencial erodível ao longo do curso das vertentes e em diferentes
profundidades deste estudo. As observações devem ser em relação ao percentual de
matéria orgânica no solo que podem influenciar nos resultados, diminuindo a
plasticidade, como também, em camadas de solo com elevado intemperismo químico
que também podem reduzir os valores de plasticidade neste método de erodibilidade
indireto.
- O método Indireto pela Variação da Coesão Saturada foi o que teve o menor
desempenho na análise de erodibilidade dos solos das vertentes. Apresentando pouca
variação dos valores de coesão saturada das camadas de solo.
-O método Indireto pela Mineralogia e pH demonstrou uma boa interação com
os demais métodos erodíveis, possibilitando o entendimento da dinâmica processual
em que ocorre a erosão subsuperficial, pois identificou as camadas de solo com maior
perda mineral, o que corrobora para com os demais métodos, no aspecto das camadas
com maior potencial erodível. Apontando ser um método eficiente no reconhecimento
da dinâmica erosiva subsuperficial dos solos em vertentes.
As vertentes analisadas apresentaram condições físicas, químicas e mecânicas
dos solos com diferentes formas de estrutura, composição e comportamento. O que
leva a sugerir, que no modelado de relevo Denudacional Estrutural Tabular com fraco
entalhamento dos vales e pequena dimensão interfluvial – DEt 24, segundo Santos,
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Della-Justina e Ferreira (2012), há uma seqüência de evolução do formato das
vertentes conforme a erodibilidade superficial e subsuperficial, iniciando no formato
convexo, passando para um retilíneo e côncavo até chegar a um novo formato de
vertente que é em patamares (escalonado), indicando um maior aplainamento do relevo
da vertente, frente à erodibilidade (Quadro Síntese – 2).
Quadro Síntese 2 – Dinâmica Morfológica das vertentes.
MODELADO DE RELEVO
DEt – 24

SEQUÊNCIA DE FORMAS DAS VERTENTES
a) superfícies convexas tenderão converte-se em retilíneas.

Denudacional Estrutural Tabular
com fraco entalhamento dos b) superfícies retilíneas tenderão transformar-se em côncavas.
vales e pequena dimensão
c) superfícies côncavas tenderão alterar-se para patamares.
interfluvial.

Como indicação de possíveis estudos futuros, destaca-se a necessidade de:
- Pesquisas da evolução dos formatos topográficos das vertentes, com os
processos pedogenéticos (Ferratilização e Ferrólise), com finalidade de observar se há
semelhança ou não na evolução das vertentes estudadas.
- Verificar o comportamento de vertentes com baixo teor de matéria orgânica e
consequentemente baixa atuação do processo de acidólise no solo, para com a
modificação da topografia das vertentes. Pois uma vez sem matéria orgânica a
tendência é de haver somente erosão superficial (lixiviação) nas vertentes.
O fluxo hídrico superficial em vertentes com serrapilheira, que é classificado
como coadjuvante segundo Sousa (2019) e Vitte (2005), deve ser calculado a força de
cisalhamento ( φ ) deste fluxo, com finalidade de distinguir se há erosão laminar em
vertentes com muita matéria orgânica, que cause a ruptura de agregados do solo e qual
a velocidade necessária do fluxo hídrico, nesta condição de teor orgânico do solo, para
haver uma erosão linear. Que deste modo, complementaria o entendimento de
processos erosivos nas vertentes com vegetação densa.
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APÊNDICE

Desenhos técnicos do Anel Bisselado:

Figura A – Vista frontal do Anel Bisselado (Autor)

Figura B – Vista superior do Anel Bisselado (Autor).

Figura C – Vista lateral do anel Bisselado (Autor).
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Construção do Aparelho Inderbitzen Modificado de Inclinação Variável

Ao construir o Aparelho Inderbitzen, seguiu-se o modelo produzido por Silva et
al. (2014), que aplicaram a proposta de Freire (2001), que modificou o aparelho original
(INDERBITZEN, 1961) que somente avaliava o fluxo superficial hídrico no corpo de
prova por um aparelho que simula a erosão por salpicamento, efeito splash, através de
linhas de “chuveiramento” como também o fluxo superficial sob a amostra (Figuras D,
E, F) e Tabela A.

Figura D – Vista frontal do aparelho. Escala em metros (Autor).
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Figura E – Vista posterior do aparelho. Escala em metros (Autor).

Figura F – Vista lateral do aparelho. Escala em metros (Autor).
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Tabela A – Lista de materiais para construção do Inderbitzen Modificado de Inclinação Variável com o
custo econômico no mês de setembro de 2017.
PEÇAS

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO R$

Abraçadeira PVC 4,8x300mm

10

0,25

Assadeira (forma) retangular de alumínio (Nº4)

01

28,90

Barra rosqueada em aço 5/16”

01

4,50

Bucha redutora curta PVC soldável 25X20mm

02

0,50

CAP soldável 32mm (1”)

04

1,50

Chuveiro 4” em PVC

01

7,50

Cola (adesivo) para PVC 17g (pequeno)

02

2,00

Curva PVC soldável 32mm (1”)

01

3,00

Espelho cego para tomada

01

0,75

Grelha de geladeira

01

15,00

Joelho 90º PVC soldável 20mm (1/2”)

01

0,40

Joelho 90º PVC soldável 32mm (1”)

02

1,50

Luva de redução PVC Soldável 32x25mm

01

1,50

Luva LR PVC (soldável – rosqueável) 20mmX1/2”

01

0,75

Luvas PVC soldável 32mm (1”)

02

1,50

Rotâmetro (0,5 – 5 L/min)

01

489,00

Tês (Te) PVC soldável 32mm (1”)

06

3,50

Transferidor 180° (aço inox)

01

29,95

Tubo PVC soldável 20mm (1/2”) de 6 m

01

13,50

Tubo PVC soldável 32mm (1”) de 6 m

01

18,95

Adaptador de mangueira de jardim (1/2”)

01

2,00

Adaptador engate rápido de mangueira (1/2”)

01

6,00

Mangueira de 20mm

03 m

1,50

TOTAL

658,70
(Autor).
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Para este aparelho foi instalado um chuveiro de PVC de 80 mm de diâmetro de
área de aspersão, seguindo o modelo de Assis e Freire (no prelo), que substituiu os
canos furados de gotejamento por chuveiro de espaçamento e diâmetro padronizado
dos furos, que aumentou a acurácia do equipamento.
Para este aparelho foi introduzido duas buchas, feitas de luvas de PVC para
cano de 32 mm, presas por uma haste metálica na grelha com abraçadeiras de PVC e
na coluna estrutural do equipamento, ambas as buchas contém travas em forma de
parafusos apertáveis manualmente para evitar a movimentação da grelha quando em
uso (Figuras G, H ,I).

Figura G – Buchas de PVC com parafusos
apertáveis manualmente (Autor).

Figura H – Buchas presas na Coluna estrutural
do Equipamento e na haste metálica da grelha
(Autor).

Estas buchas promovem o deslocamento vertical de um lado da grelha, gerando
ângulos variados de inclinação, que deste equipamento varia de 0º à 45º de inclinação
com a horizontal. Para o cálculo da inclinação da grelha, também foi introduzido no
aparelho de Inderbitzen um transferidor metálico de 180º, que inclinação da grelha
(Figura 16), que permite maior precisão em simular a inclinação da vertente.

Figura I – Transferidor metálico indicando a inclinação da grelha (Autor).

Inclinação, esta, decisiva como parâmetro de quantificação da erodibilidade de
encostas, segundo Araújo, Almeida e Guerra. (2010).
Verifica-se que este equipamento pode variar sua inclinação da grelha de 0º à
45º que equivale a 0% - 100% de declividade, respectivamente (LIMA et al. 2010). Que
pode simular o ângulo preciso da vertente em que a amostra foi retirada, aumentando a
acurácia dos valores de erodibilidade do solo, pelo aparelho.
Este aparelho segue os princípios de Freire (2001), com a construção de um
inderbitzen de baixo custo econômico. Neste Inderbitzen Modificado de Inclinação
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Variável, foram utilizados materiais de hidráulica e elétrica de construção civil, materiais
estes, de fácil oferta em comércios de construção e ferragista. A exceção neste
Aparelho é o rotâmetro, que foi confeccionado em empresa especializada de produção
de equipamentos de medições, no caso deste rotâmetro foi utilizado um modelo sob
medida, da marca MAFRETEC, de Minas Gerais, com vazão entre os 0,5 à 5,0 litros
por minuto.
Este equipamento é de fácil e rápida construção, necessitando de poucas horas
para construí-lo.
Seu custo total foi de 658,70 Reais para o mês de setembro de 2017. A
descrição detalhada do custo de cada peça consta na Tabela 01. Verifica-se que este
Inderbitzen Modificado de Inclinação Variável apresentou um custo, relativamente,
baixo ao relacioná-lo com o salário mínimo vigente para o ano de 2017 (R$ 937,00), ao
custo de 70,29% deste salário. Entretanto a praticidade de construção, robustez e
elevada acurácia na obtenção de dados, faz deste aparelho um meio eficiente na
obtenção da quantificação da erodibilidade direta dos solos.
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Solicitante: Salem Leandro Moura dos Santos
Proprietário: Salem Leandro Moura dos Santos
Propriedade: Não Informada
Pedido nº: 5356/2018

Laudo Análise de Solo

Entrada: 13/11/2018
Gerado: 26/11/2018
Município: Porto Velho - RO

Cod. Lab. 55816
Descrição da Amostra

Areia Grossa

CV-T/S 0-40

280

205

Cod. Lab. 55817
Descrição da Amostra

Areia Grossa

Areia Fina

CV-T/S + 0-40

138

236

Cod. Lab. 55818
Descrição da Amostra

Areia Grossa

Areia Fina

CV-T/I 0-10

181

329

Cod. Lab. 55819
Descrição da Amostra

Areia Grossa

Areia Fina

CV-T/I 0-40

100

403

Cod. Lab. 55820
Descrição da Amostra

Areia Grossa

Areia Fina

CV-T/I + 0-45

244

435

Cod. Lab. 55821
Descrição da Amostra

Areia Grossa

Areia Fina

CV-TM 0-25

81

Areia Fina
g.kg

g.kg

g.kg

g.kg

g.kg

Observações:

g.kg

243

Silte

Argila

105

440

Silte

Argila

128

530

Silte

Argila

100

420

Silte

Argila

102

425

Silte

Argila

57

295

Silte

Argila

138

567

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Classificação Textural
Argilosa
Classificação Textural
Argilosa
Classificação Textural
Argilosa
Classificação Textural
Argilosa
Classificação Textural
Média
Classificação Textural
Argilosa

* Analise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais editado por B. van Raij, J.C. de Andrade, H.
Cantarella e J.A.
Quaggio. Campinas, Instituto Agronômico, 2001. 285p.
* DOCUMENTOS N° 3 ISSN 1414-8153 Outubro, 1998 ANÁLISES QUÍMICAS PARA AVALIAÇÃO DA
FERTILIDADE DO SOLO Métodos
Sorriso-MT, 26 de novembro de
2018

Cod. Lab. 55822
Descrição da Amostra

Areia Grossa

CV-TM 25-60

75

Areia Fina

Silte

Argila

135

560

g.kg -1

261

161
Classificação Textural
Argilosa

Observações:
* Analise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais editado por B. van Raij, J.C. de Andrade, H.
Cantarella e J.A.
Quaggio. Campinas, Instituto Agronômico, 2001. 285p.
* DOCUMENTOS N° 3 ISSN 1414-8153 Outubro, 1998 ANÁLISES QUÍMICAS PARA AVALIAÇÃO DA
FERTILIDADE DO SOLO Métodos
Sorriso-MT, 26 de novembro de
2018

Solicitante: Salem Leandro Moura dos Santos
Proprietário: Salem Leandro Moura dos Santos
Propriedade: Não Informada
Pedido nº: 5356/2018

Laudo Análise de

Cod. Lab. 55823
Descrição da Amostra

Areia Grossa

CV-TM + 0-60

74

265

Cod. Lab. 55824
Descrição da Amostra

Areia Grossa

Areia Fina

RT-T/S 0-10

11

165

Cod. Lab. 55825
Descrição da Amostra

Areia Grossa

Areia Fina

RT-T/S 0-15

17

181

Cod. Lab. 55826
Descrição da Amostra

Areia Grossa

Areia Fina

RT-T/S + 0-25

13

198

Cod. Lab. 55827
Descrição da Amostra

Areia Grossa

Areia Fina

RT-T/M 0-15

17

286

Cod. Lab. 55828
Descrição da Amostra

Areia Grossa

Areia Fina

RT-T/M + 0-40

17

Cod. Lab. 55829

Areia Grossa

Observações:

Areia Fina

Entrada: 13/11/2018
Gerado: 26/11/2018
Município: Porto Velho - RO
Silte

Argila

135

535

Silte

Argila

167

668

Silte

Argila

162

650

Silte

Argila

160

640

Silte

Argila

143

565

Silte

Argila

285

143

565

Areia Fina

Silte

Argila

g.kg -1

g.kg

g.kg

g.kg

-1

-1

-1

g.kg -1

g.kg -1

Classificação Textural
Argilosa
Classificação Textural
Muito Argilosa
Classificação Textural
Muito Argilosa
Classificação Textural
Muito Argilosa
Classificação Textural
Argilosa
Classificação Textural
Argilosa
Cl

ifi

ã T t

* Analise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais editado por B. van Raij, J.C. de Andrade, H.
Cantarella e J.A.
Quaggio. Campinas, Instituto Agronômico, 2001. 285p.
* DOCUMENTOS N° 3 ISSN 1414-8153 Outubro, 1998 ANÁLISES QUÍMICAS PARA AVALIAÇÃO DA
FERTILIDADE DO SOLO Métodos
Sorriso-MT, 26 de novembro de
2018

l

Laudo Análise de

Descrição da Amostra
RT-T/M + 0-55

g.kg -1

16

238

153

245

Muito Argilosa

Observações:
* Analise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais editado por B. van Raij, J.C. de Andrade, H.
Cantarella e J.A.
Quaggio. Campinas, Instituto Agronômico, 2001. 285p.
* DOCUMENTOS N° 3 ISSN 1414-8153 Outubro, 1998 ANÁLISES QUÍMICAS PARA AVALIAÇÃO DA
FERTILIDADE DO SOLO Métodos
Sorriso-MT, 26 de novembro de
2018

Solicitante: Salem Leandro Moura dos Santos
Proprietário: Salem Leandro Moura dos Santos
Propriedade: Não Informada
Pedido nº: 5356/2018

Entrada: 13/11/2018
Gerado: 26/11/2018
Município: Porto Velho - RO

Cod. Lab. 55830
Descrição da Amostra

Areia Grossa

RT-T/I 0-10

91

320

Cod. Lab. 55831
Descrição da Amostra

Areia Grossa

Areia Fina

RT-T/I 0-40

92

302

Cod. Lab. 55832
Descrição da Amostra

Areia Grossa

Areia Fina

RT-T/I + 0-70

79

Areia Fina

Silte

Argila

120

480

Silte

Argila

125

492

Silte

Argila

130

520

g.kg -1

g.kg

g.kg

282

-1

-1

Classificação Textural
Argilosa
Classificação Textural
Argilosa
Classificação Textural
Argilosa

* Analise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais editado por B. van Raij, J.C. de Andrade, H. Cantarella e J.A.
Quaggio. Campinas, Instituto Agronômico, 2001. 285p.
* DOCUMENTOS N° 3 ISSN 1414-8153 Outubro, 1998 ANÁLISES QUÍMICAS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO Métodos

Usados na Embrapa Solos; Organizadores: Fábio César da Silva; Paulo Augusto da Eira; Washington de
Oliveira Barreto; Daniel Vidal Pérez e Carlos Alberto Silva

* Manual de métodos de análise de solos / organizadores, Guilherme Kangussú Donagema... [et al.]. — Dados eletrônicos. — Rio
de Janeiro : Embrapa Solos, 2011. 230 p.

Sorriso-MT, 26 de novembro de 2018.

Salem Leandro Moura dos Santos
Caixa Postal 76.829-588 - Porto Velho - RO

Número: 0015456.1-N - O.S.: 9153
Data de Recebimento: 23/07/2019
Data de Finalização: 02/08/2019

Data de Emissão: 02/08/2019

Proprietário:

Propriedade:

Material:

Salem Leandro Moura dos Santos

Belmont Porto Velho RO

Solos

N° LAB

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

12091
12093
12098
12100
12101
12102
12105
12107

CX - T/S; Prof. 00-10 cm
CX - T/S; Prof. 80 cm
CX - T/I; Prof. 00-10 cm
CX - T/I; Prof. 60 cm
CV - T/S; Prof. 00-40 cm
CV - T/S; Prof. 80 cm
CV - T/I; Prof. 00-10 cm
CV - T/I; Prof. 45cm+

DETERMINAÇÕES

UNIDADES

SiO2

%

Al2O3

%

TiO2

%

Fe2O3

%

MnO

%

Ki

%

Kr

%

AMOSTRAS
12091

12093

12098

12100

12101

12102

12105

12107

11,1
6,5
0,88
2,2
0,01
2,9
2,51

22,5
13,79
1,06
6,83
0
2,77
2,22

10
7,04
1
2,16
0,01
2,41
2,13

16,2
12,12
1,38
3,74
0,01
2,27
2

11,6
8,42
1,17
2,25
0,01
2,34
2,11

15,2
11,48
1,46
2,66
0,01
2,25
2,06

10,5
8,47
0,92
5,42
0,01
2,11
1,57

7,1
3,84
0,79
0,27
0,01
3,14
3,17

Métodos: SiO2 - extraido por solução NaOH2O e determinação por gravimetria; Al2O3 - complexometira pelo
EDTA; TiO2 - Método colorimétrico atravéz da oxidação da matéria orgânica; Fe2O3 e MnO - extração por ataque
sulfúrico (H2SO4 50%).
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SIGNATÁRIO

Sr. Luiz
Av Pádua Dias 11 Piracicaba SP CEP 13418 900 Tel : (19) 3417

Salem Leandro Moura dos Santos
Caixa Postal 76.829-588 - Porto Velho - RO

Número: 0015456.1-N - O.S.: 9153
Data de Recebimento: 23/07/2019
Data de Finalização: 02/08/2019

Data de Emissão: 02/08/2019

Proprietário:

Propriedade:

Material:

Salem Leandro Moura dos Santos

Belmont Porto Velho RO

Solos

Observações: Amostra coletada pelo
interessado; (#) elemento não determinado.
Este documento pode ser reproduzido
somente por completo.
Os resultados deste relatório se referem somente às amostras enviadas ao laboratório.
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SIGNATÁRIO

Sr. Luiz
Av Pádua Dias 11 Piracicaba SP CEP 13418 900 Tel : (19) 3417

Salem Leandro Moura dos Santos
Caixa Postal 76.829-588 - Porto Velho - RO

Número: 0015455.1-A - O.S.: 9153
Data de Recebimento: 23/07/2019
Data de Finalização: 07/08/2019

Data de Emissão: 07/08/2019

Proprietário:

Propriedade:

Material:

Salem Leandro Moura dos Santos

Belmont Porto Velho RO

Solos

N° LAB

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

12110
12114

RT - T/S; Prof. 25 cm
RT - T/I; Prof. 00-10 cm

DETERMINAÇÕES

UNIDADES

SiO2

%

Al2O3

%

TiO2

%

Fe2O3

%

MnO

%

Ki

%

Kr

%

AMOSTRAS
12110

12114

12,8
12,41
0,85
2,84
0,01
1,75
1,61

16,4
6,9
0,91
3,93
0,01
4,04
3,12

Métodos: SiO2 - extraido por solução NaOH2O e determinação por gravimetria; Al2O3 - complexometira pelo
EDTA; TiO2 - Método colorimétrico atravéz da oxidação da matéria orgânica; Fe2O3 e MnO - extração por ataque
sulfúrico (H2SO4 50%).
Página 1 de 4
SIGNATÁRIO

Sr. Luiz
Av Pádua Dias 11 Piracicaba SP CEP 13418 900 Tel : (19) 3417

Salem Leandro Moura dos Santos
Caixa Postal 76.829-588 - Porto Velho - RO

Número: 0015455.1-A - O.S.: 9153
Data de Recebimento: 23/07/2019
Data de Finalização: 07/08/2019

Data de Emissão: 07/08/2019

Proprietário:

Propriedade:

Material:

Salem Leandro Moura dos Santos

Belmont Porto Velho RO

Solos

Observações: Amostra coletada pelo
interessado; (#) elemento não determinado.
Este documento pode ser reproduzido
somente por completo.
Os resultados deste relatório se referem somente às amostras enviadas ao laboratório.

N° LAB
12091
12092

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA
CX - T/S; Prof. 00-10 cm
CX - T/S; Prof. 40 cm
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Sr. Luiz
Av Pádua Dias 11 Piracicaba SP CEP 13418 900 Tel : (19) 3417

Salem Leandro Moura dos Santos
Caixa Postal 76.829-588 - Porto Velho - RO

Número: 0015455.1-A - O.S.: 9153
Data de Recebimento: 23/07/2019
Data de Finalização: 07/08/2019

Proprietário:

Propriedade:

Salem Leandro Moura dos Santos
12093
12094
12095
12096
12097

Belmont Porto Velho RO

Data de Emissão: 07/08/2019
Material:

Solos

CX - T/S; Prof. 80 cm
CX - T/M; Prof. 00-10 cm
CX - T/M; Prof. 30 cm
CX - T/M; Prof. 55cm
CX - T/M; Prof. 80 cm

12098

CX - T/I; Prof. 00-10 cm

DETERMINAÇÕES

UNIDADES

pH_H2O

-

pH KCl

-

AMOSTRAS
12091

12092

12093

12094

12095

12096

12097

12098

3,9
3,6

3,9
3,9

3,8
3,8

3,9
3,6

3,9
3,9

3,9
3,9

3,8
3,8

4,1
4
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Sr. Luiz
Av Pádua Dias 11 Piracicaba SP CEP 13418 900 Tel : (19) 3417

Salem Leandro Moura dos Santos
Caixa Postal 76.829-588 - Porto Velho - RO

Número: 0015455.1-A - O.S.: 9153
Data de Recebimento: 23/07/2019
Data de Finalização: 07/08/2019

Data de Emissão: 07/08/2019

Proprietário:

Propriedade:

Material:

Salem Leandro Moura dos Santos

Belmont Porto Velho RO

Solos

N° LAB

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

12099
12100
12101
12102
12103
12104
12105

CX - T/I; Prof. 40 cm
CX - T/I; Prof. 60 cm
CV - T/S; Prof. 00-40 cm
CV - T/S; Prof. 80 cm
CV - T/M; Prof. 00-25 cm
CV - T/M; Prof. 60 cm
CV - T/I; Prof. 00-10 cm

12106

CV - T/I; Prof. 40 cm

DETERMINAÇÕES

UNIDADES

pH_H2O

-

pH KCl

-

AMOSTRAS
12099

12100

12101

12102

12103

12104

12105

12106

3,8
3,8

3,8
3,9

3,6
3,6

3,8
3,8

3,6
3,5

3,7
3,7

3,8
3,8

3,8
3,8
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Sr. Luiz
Av Pádua Dias 11 Piracicaba SP CEP 13418 900 Tel : (19) 3417

Salem Leandro Moura dos Santos
Caixa Postal 76.829-588 - Porto Velho - RO

Número: 0015455.1-A - O.S.: 9153
Data de Recebimento: 23/07/2019
Data de Finalização: 07/08/2019

Data de Emissão: 07/08/2019

Proprietário:

Propriedade:

Material:

Salem Leandro Moura dos Santos

Belmont Porto Velho RO

Solos

N° LAB

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

12107
12108
12109
12110
12111
12112
12113

CV - T/I; Prof. 45cm+
RT - T/S; Prof. 00-10 cm
RT - T/S; Prof. 15 cm
RT - T/S; Prof. 25 cm
RT- T/M; Prof. 00-15cm
RT - T/M; Prof. 40 cm
RT - T/M; Prof. 55cm

12114

RT - T/I; Prof. 00-10 cm

DETERMINAÇÕES

UNIDADES

pH_H2O

-

pH KCl

-

AMOSTRAS
12107

12108

12109

12110

12111

12112

12113

12114

3,9
4

3,8
3,8

3,6
3,6

3,8
3,8

3,5
3,5

3,7
3,7

3,7
3,7

3,8
3,8
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Sr. Luiz
Av Pádua Dias 11 Piracicaba SP CEP 13418 900 Tel : (19) 3417

Salem Leandro Moura dos Santos
Caixa Postal 76.829-588 - Porto Velho - RO

Número: 0015455.1-A - O.S.: 9153
Data de Recebimento: 23/07/2019
Data de Finalização: 07/08/2019

Data de Emissão: 07/08/2019

Proprietário:

Propriedade:

Material:

Salem Leandro Moura dos Santos

Belmont Porto Velho RO

Solos

N° LAB
12115

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA
RT - T/I; Prof. 40 cm

12116

RT - T/I; Prof. 70cm

DETERMINAÇÕES

UNIDADES

pH_H2O

-

pH KCl

-

AMOSTRAS
12115

12116

3,8
3,9

3,8
3,8
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