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RESUMO 

 

O semiárido brasileiro, caracterizado pela grande diversidade de rochas, camadas, 

materiais de origem, relevo e diferentes níveis de umidade do solo, é marcado pela 

existência de diversas classes de solos. Tal heterogeneidade varia desde solos 

jovens e rasos a solos bastante evoluídos e profundos. O que dificulta bastante a 

caracterização analítica para fins de levantamento dos solos, pois são coletadas 

amostras a partir da superfície a uma profundidade predefinida por Santos (2005) de 

0 a 20, 40 a 60 e 80 a 100 cm . A variação das espessuras dos horizontes 

apresentados nos perfis de solo pode interferir no resultado destas análises, 

havendo mistura de horizontes durante a coleta. Este trabalho foi realizado a partir 

de dados de solos coletados na Mesorregião do Sul Cearense, e teve como objetivo 

a avaliação das profundidades atualmente usadas na coleta para fins de 

levantamento, comparando-as com as espessuras médias dos horizontes 

superficiais e subsuperficiais de 92 perfis de solo, descritos pela Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME. Tais perfis foram 

divididos em três grupos, de acordo com a proximidade das espessuras dos 

horizontes de cada um. Foi observado que nos solos estudados as profundidades de 

coleta utilizadas são consideradas satisfatórias quando comparadas com as 

espessuras médias dos horizontes. Porém a não confirmação do pressuposto 

restringe-se a Mesorregião Sul do Ceará, havendo então a necessidade da 

realização de novas pesquisas no restante do Ceará, além da coleta de mais dados 

em outros pontos da região com o intuito de diminuir ou aumentar a faixa de 

espessura dos horizontes, reconfirmando ou não os resultados deste trabalho. 

 
Palavras-chave: Levantamento de solos. Profundidade de coleta. Espessuras de 

horizontes. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The Brazilian semiarid region, characterized by the great diversity of rocks, layers, 

materials of origin, relief and different levels of soil, is marked by the existence of 

several classes of soils. Such heterogeneity ranges from young and shallow soils to 

highly evolved and deep soils. This makes analytical characterization difficult for soil 

surveys because the samples are collected from the surface at a depth predefined by 

Santos (2005) from 0 to 20, 40 to 60 and 80 to 100 cm. The variation of the 

thicknesses of the horizons presented in the soil profiles can interfere in the result of 

these analyzes, with a mixture of horizons during the collection. This work was 

carried out from soil data collected in the in the Mesoregion South of the Ceará, and 

had as objective the evaluation of the depths currently used in the collection for 

survey purposes, comparing them with the mean thicknesses of the surface and 

subsurface horizons of 92 soil profiles, described by the Cearense Foundation of 

Meteorology and Water Resources - FUNCEME. These profiles were divided into 

three groups, according to the proximity of the thicknesses of the horizons of each 

one. It was observed that in the studied soils the depths of collection used are 

considered satisfactory when compared to the average thicknesses of the horizons. 

However, the non-confirmation of the assumption is restricted to the Mesoregion 

South of the Ceará, and there is a need for further research in the rest of Ceará, as 

well as the collection of more data elsewhere in the region in order to decrease or 

increase the range of thickness of the horizons, reconfirming or not the results of this 

work. 
 

 

Keywords: Soil survey. Depth of collection. Thickness of horizons. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMPRAPA 

(2018), no Brasil, a classificação dos solos tem sido utilizada como ferramenta 

auxiliar em levantamentos pedológicos. Através da análise de características 

morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas de um perfil de solo é possível 

realizar a classificação deste. Também são consideradas características externas ao 

solo e fatores ambientais como clima, relevo, material de origem, hidrografia, entre 

outros. 

Para classificar um solo, primeiramente é realizada uma descrição 

morfológica do perfil e são coletadas amostras para análises laboratoriais 

posteriores. Tais atividades são conduzidas de acordo com critérios previamente 

estabelecidos por manuais, como o de Santos et al. (2005).  

De acordo com Santos et al. (2005), quando o enfoque da coleta é a 

análise para fins de levantamento são coletadas amostras da parte superficial a uma 

profundidade de 0 a 20 cm, em diversos pontos do terreno. As amostras 

subsuperficiais deverão ser coletadas, quando possível, a profundidades de 40 a 60 

e 80 a 100 cm, e caso necessário, de 100 a 120 cm, podendo variar de acordo com 

as características do solo. Isso tudo para que nesta análise preliminar se possa 

buscar diferenciaros horizontes presentes nos solos e ter uma ideia do que pode ser 

encontrado no campo.  

No semiárido brasileiro, devido às modificações pedogenéticas atribuídas 

principalmente a fatores climáticos e interferência antrópica, é possível encontrar 

solos jovens, rasos e/ou pouco profundos, assim como solos bastante evoluídos e 

profundos. Tal heterogeneidade dificulta a obtenção de resultados laboratoriais 

precisos da caracterização dos horizontes diagnósticos, tendo em vista que durante 

as coletas das amostras de solo é possível que ocorra a mistura de material de 

horizontes diferentes, alterando o resultado e diminuindo a precisão da análise.  

Através das informações obtidas sobre os solos do semiárido brasileiro, 

fomentou-se a hipótese de que para estes haveria a necessidade de modificação da 

profundidade de coleta de amostras de solos em levantamentos pedológicos. Logo, 

o trabalho em questão tem como objetivo avaliar as profundidades de coleta de solo 
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utilizadas para fins de levantamento, comparando-as com as espessuras médias dos 

horizontes diagnósticos dos perfis de solo da Mesorregião do Sul Cearense. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Conceitos básicos sobre solo 

 

2.1.1 Definição de solo 

 

A existência de vida na Terra pode ser relacionada ao solo e aos 

fenômenos que nele ocorrem. Eventos como o aquecimento global e o 

desmatamento de florestas alteram as características do solo e geram impactos 

negativos nos ecossistemas existentes. Ou seja, a qualidade do solo é de crucial 

importância para manutenção das atividades do mundo animal e vegetal (BRADY, 

2013). 

Considerado como uma das bases da produção agrícola, o solo e as 

alterações que nele ocorrem, são conduzidos por fatores físicos, químicos e 

biológicos, que através, principalmente, de alterações climáticas, conectam-se 

mutuamente buscando atingir um equilíbrio (PEDROTTI, 2009). 

O solo que classificamos é considerado um conjunto de corpos naturais 

tridimensionais e dinâmicos, de origem mineral e orgânica, apresentando fases 

sólidas, líquidas e gasosas, que podem ser eventualmente modificadas por fatores 

climáticos e pelo homem (EMBRAPA, 2018). 

Através de trincheiras, ao observar o solo em profundidade, a partir da 

superfície, é possível identificar subdivisões relativamente paralelas, chamadas de 

horizontes. Estes, diferem de acordo com o material de origem, que sofre processos 

pedogenéticos de adição, perda, translocação e transformação ao longo do tempo, 

influenciados por ações climáticas, biológicas e antrópicas, além de variarem de 

acordo com o relevo (BRADY, 2013). 

Cada solo é caracterizado por uma sequência específica de horizontes, 

que exposto na vertical, constitui uma unidade básica de estudo do Sistema 

Brasileiro de Classificação, conhecido como perfil do solo. Através de sua 
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observação, é realizado o estudo dos diversos atributos e propriedades particulares 

de cada horizonte (BRADY, 2013). 

Devido a alta atividade biológica e aos processos pedogenéticos, 

favorecidos pelas condições climáticas do território brasileiro, os perfis de solo 

ultrapassam de 200 centímetros de profundidade. Neste caso, para facilitar a 

realização de trabalhos em campo, é fixado um limite inferior do solo em 200 cm, 

com exceção da ocorrência de horizonte A com espessura maior que 150 cm ou da 

presença de horizonte E somado ao horizonte A totalizando uma espessura igual ou 

maior que 200 cm. Nestes casos, os limites estipulados são 300 e 400 cm, 

respectivamente (EMBRAPA, 2018). 

 

2.1.2 Principais horizontes do solo 

 

Os solos, em sua maioria, apresentam camadas genéticas ou horizontes, 

onde através destes é possível distinguir os materiais considerados “não-solos”. 

Inicialmente, foram usadas palavras como mofo vegetal, estrato e nível para definir 

esses horizontes (SHAETZL, 2005). 

Os principais horizontes frequentemente identificados são representados 

pelas letras maiúsculas O, A, E, B e C, além da camada R. Dentro de cada um deles 

é possível encontrarmos horizontes subordinados ou sub-horizontes, simbolizados 

por letras minúsculas logo após a letra maiúscula do horizonte principal (BRADY, 

2013). 

O Horizonte O, geralmente, é formado pelo acúmulo de matéria orgânica 

acima do solo mineral ou advém de um perfil de solo orgânico. Ele é derivado de 

resíduos de origem vegetal e animal, comumente depositados e acumulados em 

áreas de florestas (BRADY, 2013). 

Formado na superfície ou seguindo um horizonte O, é encontrado o 

horizonte A. Este é mineral e é caracterizado pela mistura intrínseca com material 

orgânico humificado ou por possuir qualidades resultantes, principalmente, da ação 

antrópica, como, por exemplo, o resultado da modificação das camadas devido o 

pastoreio (SHAETZL, 2005). 

Caracterizada pela existência de uma zona de máxima lixiviação de 

argilas e óxidos de ferro e de alumínio, o horizonte E, normalmente, é encontrado 
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logo depois do horizonte A. e apresenta uma coloração mais clara quando 

comparado aos outros horizontes localizados contiguamente acima ou abaixo 

(BRADY, 2013). 

Localizado logo abaixo dos horizontes O, A ou E, o horizonte B passa por 

mudanças suficientes que resultam na não identificação da estrutura do seu material 

de origem. Geralmente, nesse horizonte ocorre o processo que iluviação, 

caracterizado pela acumulação de material advindo de horizontes superiores 

(BRADY, 2013).  

Pouco afetado pelos processos pedogenéticos e requerido de 

propriedades dos horizontes O, A, E ou B, o horizonte mineral C retêm uma 

morfologia rochosa ou sedimentar (SHAETZL, 2005). Este se encontra nas zonas 

mais inferiores, onde a atividade biológica é praticamente inexistente. Apesar de ser 

possível ser escavado, o material dessa camada ainda contém características 

próprias da sua rocha de origem e seus depósitos geológicos. Já a camada R nada 

mais é do que a rocha imutável, com pouca evidência de intemperismo (BRADY, 

2013). 

 

2.1.3 Fatores que influenciam na formação do solo 

 

O solo é formado através de diferentes processos pedogenéticos, sendo a 

maioria controlada por fatores ambientais, sendo eles: clima, organismos, material 

de origem, relevo e tempo (LEPSCH, 2011).  

Através da ação da água e do calor sobre uma rocha, dá-se início a 

formação do solo, mediante a alteração de sua composição química. Quanto mais 

rápido ocorrer essa alteração, maior será o grau de intemperismo, ou seja, mais 

rápido a rocha será modificada (BRADY, 2013). 

Como matéria bruta para formação da fração mineral do solo temos as 

rochas, onde quanto menor for o desenvolvimento do solo, mais a rocha será 

evidente. Do conhecimento do material de origem é possível determinar muitas 

características do solo, principalmente em solos mais jovens ou formados sob clima 

mais frio ou seco (LEPSCH, 2011). 

A diferenciação dos perfis de solos através da presença dos organismos 

vivos (micróbios, plantas e animais, incluindo o homem) pode ser observada pelo 
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acúmulo de matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes, o agrupamento de perfis e 

ao equilíbrio estrutural. Sendo a vegetação considerada um fator crítico na 

determinação das características do solo (BRADY, 2013).  

O relevo pode acelerar ou retardar as ações climáticas. Em terrenos 

planos, a remoção do solo é muito menor que em terrenos ondulados ou íngremes, 

que por sua vez favorecem o processo erosivo das camadas superficiais e, em longo 

prazo, a erosão mais agressiva, capaz de eliminar a formação de um solo mais 

profundo (BRADY, 2013). 

Posto em evidência, o fator clima possui um diferencial em sua atuação. 

Em diferentes condições climáticas, uma mesma rocha pode dar origem a diferentes 

solos. Entretanto, rochas diferentes podem dar origem a solos parecidos, quando 

submetidos, em longo prazo, as caraterísticas climáticas (LEPSCH, 2011). 

 

2.2 Semiárido Brasileiro 
 

2.2.1 Caracterização geral 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

através da Resolução do Conselho Deliberativo da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) de nº 115/2017, o Semiárido Brasileiro 

compreende 1.262 municípios, abrangendo os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas 

Gerais, ficando delimitado conforme a FIGURA 1.  

Os critérios, estabelecidos na proposição de nº 115/2017, para 

delimitação do Semiárido foram precipitação pluviométrica média anual igual ou 

inferior a 800 mm; índice de Aridez de Thornthwaite igual ou inferior a 0,50 e; 

percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando todos os 

dias do ano. 

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – 

FUNCEME (2012), o denominado Polígono das Secas é, em geral, caracterizado por 

distribuição irregular da precipitação hídrica, solos rasos, rios intermitentes, com 

exceção do Rio São Francisco, e escassos recursos hídricos subterrâneos. Tais 

características climáticas, pedológicas e hidrológicas, em detrimento do baixo poder 
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de retenção de água da maior parte dos solos, torna ineficiente a utilização dos 

recursos hídricos em atividades agrícolas, tendo em vista a necessidade de água na 

maioria das práticas realizadas. 

 

Figura 1 - Mapa do Semiárido Brasileiro. 

 

Fonte: SUDENE (2017) 

 

Na região do Semiárido Brasileiro, predominantemente caracterizada por 

formações cristalinas e solos pouco profundos, a existência de águas subterrâneas é 

basicamente limitada a fraturas e fissuras nas rochas e a zonas de aluviões dos rios, 

formadas pela deposição de sedimentos fluviais. Entretanto, existem em menor 

quantidade e de forma localizada, bacias sedimentares com grande potencial hídrico 

(FUNCEME, 2012). 

De acordo com o Instituto Nacional do Semiárido – INSA (2012), mesmo 

com médias de precipitação anual de 750 mm, o semiárido brasileiro possui 

distribuição no tempo irregular, sendo agravado o déficit hídrico pela alta média 

anual de evapotranspiração potencial, que chega a ser superior a 2.000 mm (INSA, 

2012). 

O clima é considerado o maior fomentador dos fatores de formação dos 

solos no semiárido brasileiro influenciando diretamente na natureza dos organismos 

vivos e no relevo. De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, três tipos de 

clima podem ser identificados na região: BShw, BShw’ e BShs’. Sendo predominante 

o clima BShw’, definido como tropical quente semiárido com estação chuvosa 
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concentrada entre os meses de janeiro a abril, podendo estender-se até o mês de 

maio, porém, as chuvas ocorrem com maior intensidade nos meses de março e abril 

(INSA, 2011). 

De acordo com a geologia, relevo e solo há diferenças no porte e 

densidade da vegetação, se destacando nas encostas das serras o tipo arbórea e 

arbustiva, havendo assim na paisagem do semiárido um certo contraste com os 

vários ambientes naturais dominados pela Caatinga, cujas espécies endêmicas 

sobrevivem as estiagens. No meio das espécies vegetais, há as que possuem 

caules com capacidade para armazenar água, como as cactáceas, além de outros 

elementos com raízes e caules submersos no solo, como os tubérculos que 

acumulam substâncias nutritivas que são úteis para as plantas e às vezes para o 

homem (SANTOS, 2009). 

A descrição rochosa do semiárido é bastante variada, sendo as rochas 

cristalinas encontradas em maior quantidade significativa, seguidas das bacias 

sedimentares e, em menor proporção, por rochas cristalinas como gnaisses, granito, 

xistos, filitos, entre outras (FUNCEME, 2012). 

 

2.2.2 Solos do Semiárido Brasileiro 
 

O semiárido brasileiro é caracterizado por uma grande diversidade de 

rochas e camadas, materiais de origem, relevo e diferentes níveis de umidade do 

solo, resultando na existência de diversas classes de solos, que variam desde a 

morfologia até a posição que se encontram na paisagem (LIMA, 2016). 

Fatores como clima, litologia e geomorfologia variada foram 

determinantes para a heterogeneidade das classes de solo encontradas no 

semiárido, variando desde solos jovens e rasos a solos bastante evoluídos e 

profundos, de acordo com a TABELA 1. Entretanto, com representatividade 

significativa de aproximadamente 43% de todas as classes de solos encontradas no 

semiárido, os LUVISSOLOS, PLANOSSOLOS E NEOSSOLOS Litólicos podem 

apresentar entraves quanto à pedregosidade e profundidade efetiva (CUNHA et al., 

2010). 
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Tabela 1 – Classes de solos identificadas no semiárido brasileiro. 

Classe de solo % em Relação à Área Total 

LATOSSOLOS 21,0 
NEOSSOLOS LITÓLICOS 19,2 
ARGISSOLOS 14,7 
LUVISSOLOS 13,3 
PLANOSSOLOS 10,5 
NEOSSOLOS QUARTZARÊNICO 9,3 
NEOSSOLOS REGOLÍTICOS 4,4 
CAMBISSOLOS 3,6 
NEOSSOLOS FLÚVICOS 2,0 
VERTISSOLOS 1,3 
OUTRAS CLASSES (CHERNOSSOLOS, GLEISSOLOS e 
PLINTOSSOLOS) 0,7 

Total 100 

Fonte: Adaptado de Cunha et al. (2010). 

 

Os NEOSSOLOS têm em sua constituição material mineral ou orgânico e 

normalmente não ultrapassam espessuras de 20 cm. Caraterizados por não 

apresentar um horizonte diagnóstico B, não apresentam grandes modificações em 

seu material de origem, devido não sofrer grandes ações intempéricas e possuir 

composição química e relevo que dificultam sua evolução. Essa classe pode ser 

subdividida em NEOSSOLOS Flúvicos, Litólicos, Quartzarênicos e Regolíticos 

(EMBRAPA, 2018). Sendo os NEOSSOLOS litólicos, os mais representativos no 

semiárido brasileiro, ocorrendo principalmente em regiões acidentadas com a 

constatação de afloramentos rochosos. Estes apresentam horizonte A diretamente 

sobre a rocha ou horizonte C pouco desenvolvido. (RIBEIRO et al., 2009). 

Os ARGISSOLOS, compostos por material mineral, possui como aspecto 

diferencial a existência do horizonte B textural. A transição entre o horizonte 

superficial e este horizonte normalmente é bem visível, podendo ser abrupta ou 

gradual. Possuem diferentes graus de profundidade, podendo ser desde forte a 

imperfeitamente drenados, normalmente vermelhos ou amarelos, porém podem se 

apresentar com cores mais brunadas ou acinzentadas. A textura varia de arenosa a 

argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte Bt, com aumento 

gradual do teor de argila de um horizonte para o outro (EMBRAPA, 2018). 

Os LUVISSOLOS, assim como os ARGISSOLOS, apresentam um 

horizonte B textural, imediatamente abaixo de horizonte A ou horizonte E. Estes 

solos podem variar de bem a imperfeitamente drenados, são normalmente pouco 

profundos e apresentam uma sequência de horizontes A, Bt e C, onde, claramente, 
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os horizontes A e Bt se diferenciam devido ao nítido contraste textural, de coloração 

e/ou estrutural existente entre eles. (EMBRAPA, 2018). 

Os PLANOSSOLOS são solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, 

constituídos de horizonte A ou E, contrastando abruptamente com o horizonte B 

plânico. Os solos desta classe ocorrem de maneira majoritária em regiões planas ou 

suavemente onduladas, onde devido as condições ambientais e as características 

do próprio solo é favorecido a ocorrência de acúmulo de água, mesmo que em curto 

espaço de tempo (EMBRAPA, 2018). 

Os LATOSSOLOS, que representam aproximadamente 21% das classes 

de solo presentes no semiárido brasileiro (CUNHA et al., 2010), são solos formados 

por material mineral, tendo como característica determinante a existência de 

horizonte B latossólico seguindo qualquer tipo de horizonte diagnóstico superficial, 

dentro de 200 cm a partir da superfície do solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte 

A possuir mais que 150 cm de espessura. São solos altamente intemperizados e 

evoluídos. São considerados solos muito profundos, sendo que dificilmente existirá 

um perfil de solo com espessura menor que um metro. Apresentam horizontes A, B, 

C, podendo ocorrer transições difusas ou graduais entre os horizontes (EMBRAPA, 

2018).  

 

2.3. Mesorregião Sul do estado do Ceará 

 

Tendo sua área territorial pertencente ao Semiárido Brasileiro, a 

mesorregião do Sul Cearense foi delimitada conforme estabelecido na portaria 

interministerial nº 01, de 09 de março de 2005, abrangendo 25 municípios 

(FERREIRA, 2019), sendo eles: Abaiara, Altaneira, Araripe, Assaré, Aurora, 

Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, 

Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova 

Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Salitre e Santana do Cariri (Figura 2). 
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Figura 2 - Localização da Mesorregião Sul do Estado do Ceará 

 

FONTE: FERREIRA (2019) 

 

Localizada entre os paralelos 06° 46’ 07” e 07° 51’ 25” de latitude sul e os 

meridianos 38° 22’ 09” e 40° 35’ 59” de longitude a oeste de Greenwich,  a 

mesorregião corresponde a 10,5% da área total do Estado do Ceará, fazendo 

fronteira com os estados de Pernambuco, Piauí e Paraíba (FUNCEME, 2012). 

Coincidindo praticamente com a área denominada de Cariri e a região da 

Chapada do Araripe, distribuída nos limites do sul do estado do Ceará, carrega as 

características da identidade regional. O Cariri é caracterizado por possuir solos de 

boa fertilidade e disponibilidade de água, o que favorece a prática da agricultura na 

região. Além de ser bastante conhecido pelo turismo religioso em Juazeiro do Norte 

(LIMA, 2016). 

De acordo com a classificação de Koeppen, que utiliza como parâmetros 

a precipitação e a chuva, é possível estabelecer na região a presença dos climas 

denominados Aw’, Amw’ e Bsw’h’(LIMA, 2016). 

Dotada de rios intermitentes sazonais, o potencial hidrológico da 

mesorregião tem maior relevância nas áreas que abrangem a bacia do Araripe e 
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extensões convizinhas. São três as unidades hidrológicas que encontram suas 

nascentes na Chapada do Araripe: Ao sul, a bacia do Riacho da Brígida, no estado 

de Pernambuco, integrando-se à Bacia do Rio São Francisco; ao norte, o Alto 

Jaguaribe, no Ceará, com as sub-bacias do Cariús e do Salgado; e à oeste, a Sub-

bacia do Rio Canindé, afluente do Rio Parnaíba, no estado do Piauí (FUNCEME, 

2012). Destas, apenas a Bacia do Alto Jaguaribe está localizada na área estudada. 

A vegetação, apesar das modificações causadas pela intensa ação 

antrópica em atividades agrícolas, extrativistas e industriais, ainda pode ser 

caracterizada, principalmente, pelos bolsões de florestas subperenifólias e 

subcaducifólias, que compõem a chamada “Floresta Nacional do Araripe” 

(FUNCEME, 2012). 

Assim como no restante do território do estado do Ceará, a mesorregião 

Sul é predominantemente caracterizada pela presença de rochas cristalinas, 

representadas principalmente por gnaisses, migmatíticos, micaxistos e granitos. 

Entretanto, há também ocorrência de formações sedimentares, com destaque para a 

Chapada do Araripe e os depósitos aluviais e coluviais que ocorrem nas regiões dos 

vales e rampas de dessecação, respectivamente (FUNCEME, 2012). 

De acordo com Souza (2000), na mesorregião Sul do Ceará é possível 

identificar quatro grandes feições distintas de superfícies geomorfológicas: Chapada 

do Araripe, Depressão Sertaneja, Planícies Fluviais e Maciços Residuais Cristalinos. 

A enorme heterogeneidade da cobertura edáfica da mesorregião Sul do 

Ceará pode ser justificada pelas características geológicas e geomorfológicas 

próprias da área. Havendo predominância das seguintes classes de solos: 

ARGISSOLOS Amarelo (PA), ARGISSOLOS Vermelho (PV), ARGISSOLOS 

Vermelho-Amarelo (PVA), LATOSSOLOS Amarelo (LA), LATOSSOLOS Acinzentado 

(LAC), LATOSSOLOS Vermelho-amarelo (LVA) e NEOSSOLOS Litólicos (RL). 

Juntos esses solos correspondem a aproximadamente a 79% da área total da 

mesorregião, os demais 21% são ocupados pelos LUVISSOLOS Crômicos (TC), 

NEOSSOLOS Flúvicos (RY), NEOSSOLOS Quartzarênicos (RQ), NEOSSOLOS 

Regolíticos (RR), NITOSSOLOS Vermelho (NV), PLANOSSOLOS Nátrico (SN) e 

VERTISSOLOS Háplico (VX) (LIMA, 2016). 
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No âmbito de classificação do solo, a heterogeneidade de classes 

hierárquicas é notória na distribuição no mapa de classificação dos solos da 

Mesorregião do Sul Cearense, como pode ser observado na FIGURA 3. 

 

Figura 3 – Classificação dos solos da Mesorregião do Sul Cearense 

 

FONTE: IPECE (2009) 

2..4 Caracterização Analítica para fins de levantamento 

 

Tendo em vista a diversidade de solos existentes no semiárido, o 

levantamento e reconhecimento da área têm como principal objetivo a obtenção de 

conhecimento acerca dos recursos relativos aos diferentes tipos de solo, além de 

almejar identificar e classificar os mesmos, compreendendo, então, a distribuição 

geográfica e a cartografia das regiões por eles ocupadas, o que auxiliará no estudo 

de suas características físicas, químicas e mineralógicas. Ou seja, o levantamento 

constitui uma ferramenta imprescindível para desenvolvimento regional, no 

fornecimento de informações fundamentais visando a elaboração de diagnósticos e 

prognósticos para o uso, manejo e conservação das terras com critérios de 

sustentabilidade (BRADY, 2013).  
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Após a descrição prévia do perfil do solo nas tricheiras, é realizada a 

coleta de amostras de horizontes ou camadas, que serão posteriormente 

encaminhados a um laboratório, onde poderão ser sujeitos a análises químicas, 

físicas e/ou mineralógicas (SANTOS et al., 2005). 

Em análises para fins de levantamento são usados parâmetros de coletas 

definidos. Para amostras da parte mais superficial são realizadas coletas a uma 

profundidade de 0 a 20 cm, em diversos pontos de terreno. As amostras 

subsuperficiais deverão ser coletadas, quando possível, a profundidades de 40 a 60 

cm e 80-100 cm. Em alguns casos, também são coletadas amostras de 100 a 120 

cm de profundidade, podendo variar de acordo com as características do solo 

(SANTOS et al., 2005). 

 

2.5 Relação entre a espessura dos horizontes diagnósticos e os parâmetros 

utilizados na coleta de material para análises com fins de levantamento 

 

Ao examinar um perfil de solo, uma das primeiras atividades a ser 

realizada é a delimitação dos horizontes diagnósticos, com a ajuda de um objeto 

cortante ou martelo pedológico, considerando, principalmente, a variação de cor, 

estrutura e consistência entre os horizontes (SANTOS et al, 2005). 

A espessura dos horizontes é dada por uma única medida, que 

corresponde a diferença entre as profundidades de dois horizontes subsequentes 

(MONIZ, 1975). 

No semiárido brasileiro, é possível encontrar solos em diferentes 

profundidades, contendo diferentes horizontes, apresentando inúmeras e variadas 

espessuras. Isso acontece devido as modificações pedogenéticas que ocorrem 

durante a formação e desenvolvimento do solo (FUNCEME, 2012). 

Levando em conta tal diversidade, observa-se uma possível dificuldade  

na obtenção de resultados laboratoriais precisos da caracterização dos horizontes 

diagnósticos, tendo em vista que durante as coletas das amostras de solo são 

usados parâmetros já estabelecidos pela literatura, onde possivelmente poderá 

ocorrer a mistura de material de horizontes diferentes, alterando o resultado e 

diminuindo a precisão da análise. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta de dados da Mesorregião Sul do Estado do Ceará 

 

Observando a necessidade de investigação acerca da possível relação 

negativa entre a espessura dos horizontes diagnósticos e os parâmetros atualmente 

utilizados para coleta de solo para fins de levantamento no Brasil, foi montando um 

banco de dados referentes a perfis de solo da Mesorregião do Sul Cearense. 

A Mesorregião do Sul Cearense tem grande relevância do ponto de vista 

agrícola, quando comparada com o restante do estado. Por esse motivo, a 

realização de estudos e pesquisas nesta área é de grande importância para a sua 

conservação dos recursos naturais existentes (FUNCEME, 2012). 

Foi utilizado como principal ferramenta de apoio, para a execução do 

trabalho, o material disponibilizado pela Fundação Cearense de Meteorologia e 

Recursos Hídricos – FUNCEME, que se trata de um memorial descritivo de 

Levantamento e Reconhecimento de Média Intensidade dos Solos da Mesorregião 

do Sul Cearense.  

 

3.2 Organização dos dados  

 

Os dados foram organizados no editor de planilha Excel, desenvolvido 

pela Microsoft Corporation, para posterior análise estatística. 

No total, foram computadas características de 92 perfis de solos de 

diferentes municípios da região, que são distribuídos geograficamente no mapa pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em cinco microrregiões: 

Chapada do Araripe, Caririaçu, Barro, Cariri e Brejo Santo (FIGURA 4). 
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Figura 4 – Microrregiões da Mesorregião do Sul Cearense 

 

FONTE: IBGE - Adaptado pela aurtora (2019) 

 

Foram observadas e tabuladas as informações das seguintes classes de 

solo: NEOSSOLOS, LATOSSOLOS, ARGISSOLOS, VERTISSOLOS, 

LUVISSOLOS, NITOSSOLOS E PLANOSSOLOS, encontrados distribuídas de forma 

heterogênea nos municípios de Araripe, Assaré, Campos Sales, Potengi, Salitre, 

Caririaçu, Farias Brito, Granjeiro, Aurora, Barro, Mauriti, Barbalha, Crato, Jardim, 

Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda, Santana do Cariri, Brejo Santo, Jati e 

Milagres (FIGURA 5). 
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Figura 5 – Distribuição dos 92 perfis de solo estudados obtidos a partir de 
coordenadas UTM 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2019) 

 

Devido a discrepância nos valores de espessura dos horizontes e 

profundidade efetiva do solo, os perfis estudados foram divididos em três grupos, de 

acordo com a proximidade dos resultados. 

O Grupo 1 é representado pelos LATOSSOLOS de profundidade efetiva 

variando de 130 a 250 cm, com horizontes diagnósticos A e B definidos. O Grupo 2 

é representado por ARGISSOLOS, NITOSSOLOS, LUVISSOLOS, PLANOSSOLOS 

e CAMBISSOLOS, com profundidade entre 60 e 200 cm, e horizontes A, B definidos 

e C quando existentes. O grupo 3 é constituído por VERTISSOLOS E NEOSSOLOS, 

de 12 a 230 cm, com horizontes A definido e C quando existentes (TABELA 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição dos grupos de perfis de solo da Mesorregião Sul do Ceará 

GRUPO Profundidade Efetiva do Solo Horizontes Diagnósticos 

1 130 a 250 A e B 
2 60 a 200 A, B e C 
3 12 a 230 A e C 

FONTE: Elaborada pela autora (2019) 
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As espessuras dos horizontes foram calculadas através da diferença da 

profundidade final e inicial de cada horizonte. 

 

3.3 Análise estatística dos dados  

 

Para uma melhor compreensão, os dados foram organizados em gráficos 

Box Plot. Esse tipo de análise gráfica é um desenho esquemático que utiliza cinco 

medidas estatísticas: limite inferior, limite superior, mediana, primeiro e terceiro 

quartil da variável quantitativa. 

Os gráficos Box Plot foram construídos na ferramenta Excel, onde os 

dados foram plotados e a análise estatística descritiva foi realizada. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 Classes hierárquicas e profundidade efetiva do solo 

 

Considerando apenas o 1º nível categórico, de acordo com o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS, foram identificadas as seguintes 

classes: NEOSSOLOS, LATOSSOLOS, ARGISSOLOS, NITOSSOLOS, 

LUVISSOLOS, PLANOSSOLOS, CAMBISSOLOS e VERTISSOLOS. 

No que diz respeito a profundidade efetiva do solo, utilizando os critérios 

estabelecidos por Lepsch (2015), notou-se que a maioria dos solos estudados, 

aproximadamente 67%, apresenta mais de 1 metro de profundidade efetiva, como 

mostra a TABELA 3. Já os solos menores de 1 metro possuem uma 

representatividade de apenas cerca de um terço do total dos perfis estudados. Dado 

isso, foi um dos motivos para a divisão dos perfis de solo estudados em grupos. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos solos da Mesorregião Sul Cearense de acordo com os 
critérios de profundidade estabelecidos por Lepsch (2015) 

Identificação da classe Classe % 

1 menor que 0,25 1% 

2 0,25 - 0,50 13% 

3 0,50 - 1,00 18% 

4 1,00 - 2,00 65% 

FONTE: Adaptado de Lepsch (2015) 
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4.2. Grupo 1: LATOSSOLOS 

 

O grupo 1 representa aproximadamente 20% dos perfis de solo 

estudados e são caracterizados por possuir profundidade efetiva do solo variando 

entre 130 e 250 cm. De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 

esse grupo é separado de acordo com o matiz do horizonte B. Dentre os perfis de 

solo estudados foram encontrados LATOSSOLOS Acinzentados, Amarelos e 

Vermelho-Amarelos (TABELA 4). 

 

Tabela 4 – Classificação dos solos do Grupo 1 em 1º e 2º níveis categóricos 
estabelecidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

1º NÍVEL CATEGÓRICO 2º NÍVEL CATEGÓRICO % 

LATOSSOLO 
Acinzentado 17 

Amarelo 71 
Vermelho-Amarelo 12 

 Total Geral 100 
FONTE: Elaborada pela autora (2019) 

 

Foram analisadas, então, as espessuras dos horizontes A e B, 

característicos desta classe de solo. Observando o horizonte A, a medida de 

tendência central, ou mediana, corresponde à espessura de 38 cm, variando entre 

10 e 65 cm, considerando uma distribuição assimétrica. Devido à mediana está mais 

próxima ao primeiro quartil os dados são ditos como assimétricos positivos, ou seja, 

é mais quantidade de solos com horizonte A medindo de 10 a 38 cm (GRÁFICO 1). 

Já o horizonte B, representado no gráfico 1, varia de 100 a 155 cm, sendo 

a mediana igual a 120 m. Entretanto, apesar de uma diferença mínima, a distribuição 

dos dados é considerada assimétrica, e por a mediana está mais próxima ao 

primeiro quartil os dados são ditos como assimétricos positivos, logo é mais provável 

a presença de perfis de solo com horizonte B de espessuras próximas a faixa de 100 

a 120 cm. 
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Gráfico 1 - Boxplot das espessuras dos Horizontes A e B dos solos pertencentes ao 
grupo 1 – LATOSSOLOS 

 

FONTE: Elaborada pela autora (2019) 

 

Os resultados mostraram que, no grupo 1, os parâmetros de profundidade 

adotados para fins de levantamento de solo são eficientes, já que ao ser coletado 

não ocorre a mistura de diferentes horizontes, como pode ser visualizado na 

FIGURA 6. 

 

Figura 6 – Esquema representativo das profundidades de coleta de solo 
comparadas com a espessura dos horizontes A e B do grupo 1 

 

FONTE: Elaborada pela autora (2019) 
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4.3 Grupo 2: ARGISSOLOS, CAMBISSOLOS, LUVISSOLOS, NITOSSOLOS E 

PLANOSSOLOS  

 
Os solos do Grupo 2 são solos caracterizados pela presença dos 

horizontes A, B e, às vezes, do C, medindo de 60 a 200 cm de profundidade efetiva, 

sendo aproximadamente 65% maiores de 100 cm. 

Os ARGISSOLOS estudados apresentaram profundidade entre 90 e 200 

cm. Foram encontrados ARGISSOLOS Amarelos, Vermelhos e Vermelho-amarelos 

(TABELA 5), variando de acordo com grau de matiz. 

 

Tabela 5 – Classificação dos solos do Grupo 2 em 1º e 2º níveis categóricos 
estabelecidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

1º NÍVEL CATEGÓRICO 2º NÍVEL CATEGÓRICO % 

ARGISSOLO 
Amarelo 25 
Vermelho 33 

Vermelho-Amarelo 42 

 Total Geral 100 

CAMBISSOLO 
Flúvico 78 
Háplico 22 

 Total Geral 100 

LUVISSOLO Crômico 100 

 Total Geral 100 

PLANOSSOLO Nátrico 100 

 Total Geral 100 

NITOSSOLO Vermelho 100 

 Total Geral 100 

FONTE: Elaborada pela autora (2019) 

 

Os CAMBISSOLOS estudados, medindo de 60 a 190 cm de profundidade 

efetiva, apresentaram horizonte C, apesar de sua pequena espessura. Foram 

divididos de acordo com suas subordens de classificação do SiBCS em 

CAMBISSOLOS Flúvicos e Háplicos (TABELA 5). 

Os LUVISSOLOS apresentaram profundidade efetiva variando em 60 a 

140 cm. Sendo estudados apenas LUVISSOLOS pertencentes à subordem 

Crômicos (TABELA 5), solos que apresentam caráter crômico em grande parte dos 

primeiros 100 cm do horizonte B. 

Os PLANOSSOLOS estudados apresentaram 90 a 110 cm de 

profundidade, sendo classificados com subnível Nátrico, ou seja, são solos que 

apresentam horizonte plânico seguindo um horizonte A ou E dentro de 120 cm a 

partir da superfície do solo. Já os NITOSSOLOS apresentaram profundidade maior 
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que 150 cm e foram classificados até o 2º nível como NITOSSOLOS Vermelhos 

(TABELA 5). 

No grupo 2, representado por 36% dos solos analisados, a espessura do 

horizonte A, representado no gráfico 2, variou de 8 a 40 cm, sendo a espessura 

média de 17 cm. Por ser uma distribuição de dados assimétricos negativos, ou seja, 

a mediana encontra-se próxima ao primeiro quartil, os valores para mensuração da 

espessura do horizonte estão mais próximos da faixa de 8 a 17 cm. 

 

Gráfico 2 - Boxplot das espessuras dos Horizontes A, E, B e C dos solos 
pertencentes ao grupo 2 – ARGISSOLOS, NITOSSOLOS, LUVISSOLOS, 
PLANOSSOLOS e CAMBISSOLOS 

 

FONTE: Elaborada pela autora (2019) 

 

De todos os perfis analisados, o horizonte E, só foi encontrado somente 

em um deles, o que o torna estatisticamente insignificativo para o presente trabalho. 

Quanto ao horizonte B, a espessura variou entre 15 e 190 cm, com 

mediana igual a 70 cm, nitidamente mais próxima do 1º quartil, o que significa que 

apesar da grande amplitude dos dados, os valores de interesse estão mais próximos 

da faixa de 15 a 70 cm. 

O horizonte C, não obrigatoriamente presente em todos os perfis 

estudados no grupo, apresenta valores de espessuras mais próximas da mediana, 

medindo de 20 cm até o valor máximo de 60 cm. 

Os resultados mostraram que, no grupo 2, os parâmetros de profundidade  

adotados para fins de levantamento de solo já não são tão eficientes quanto no 
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grupo 1, já que quando comparadas as profundidades de coleta de solo e as 

espessuras médias dos horizontes, na coleta de 0 a 20 cm haverá mistura dos 

horizontes A e B, assim como na coleta de 80 a 100 cm, onde os horizontes B e C 

tendem a ser misturados, apesar de ser uma mistura mínima, como pode ser 

observado na FIGURA 7. 

 

Figura 7 – Esquema representativo das profundidades de coleta de solo 
comparadas com a espessura dos horizontes A, B e C do grupo 2 

 

FONTE: Elaborada pela autora (2019) 

 

4.4 Grupo 3: NEOSSOLOS E VERTISSOLOS 

 

Dos perfis de solos analisados, aproximadamente 40% são classificados 

como NEOSSOLOS (TABELA 6), que apresentam profundidades variando de 12 a 

230 centímetros de profundidade, sendo que aproximadamente 32% destes 

encontram-se entre 150 e 200 cm.  

Dos NEOSSOLOS com profundidade inferior a 100 cm, cerca de 41% são 

classificados no 2º nível categórico como Litólicos e os outros 59% dos 

NEOSSOLOS são classificados como Flúvicos e Quartzarênicos.  
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Tabela 6 – Classificação dos NEOSSOLOS do Grupo 3 em 1º e 2º níveis 
categóricos estabelecidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

1º NÍVEL CATEGÓRICO 2º NÍVEL CATEGÓRICO % 

NEOSSOLO 
Flúvicos 51 
Litólicos 41 

Quartzarênicos 8 

 Total Geral 100 
FONTE: Elaborada pela autora (2019) 

 

Nos VERTISSOLOS, representados por aproximadamente 5% dos solos 

estudados, foram analisados solos classificados em suas subordens como 

hidromórficos e, em sua maioria, háplicos. 

 

Tabela 7 – Classificação dos VERTISSOLOS do Grupo 3 em 1º e 2º níveis 
categóricos estabelecidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

1º NÍVEL CATEGÓRICO 2º NÍVEL CATEGÓRICO % 

VERTISSOLO 
Hidromórficos 20 

Háplicos 80 

 Total Geral 100 
FONTE: Elaborada pela autora (2019) 

 

Considerando os Neossolos e Vertissolos pertencentes ao grupo 3, foram 

analisadas as espessuras dos horizontes A e C, característicos dessas classes de 

solo. 

No que diz respeito ao horizonte A, a espessura média de 25 cm é 

considerada a medida de tendência central, podendo variar entre 5 e 45 cm, 

considerando uma distribuição simétrica. Quanto ao horizonte C, a espessura pode 

variar de 0 a 180 cm, porém a distribuição dos dados é considerada assimétrica, e 

por a mediana está mais próxima ao terceiro quartil os dados são ditos como 

assimétricos negativos, ou seja, apesar da espessura do horizonte C possuir uma 

grande amplitude de dados, as chances de encontrarmos horizontes com espessura 

entre 110 e 180 cm são maiores (GRÁFICO 3). 
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Gráfico 3 – Boxplot das espessuras dos Horizontes A e C dos solos pertencentes ao 

grupo 3 – NEOSSOLOS E VERTISSOLOS 

 

FONTE: Elaborada pela autora (2019) 

 

Os parâmetros de profundidade adotados para fins de levantamento de 

solo no Grupo 3 podem ser ditos como eficientes quando comparados com a 

espessura média dos horizontes, não havendo mistura entre eles durante as coletas 

de todas as profundidades consideradas, como é observado na FIGURA 8. 
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Figura 8 – Esquema representativo das profundidades de coleta de solo 
comparadas com a espessura dos horizontes A e C do grupo 3 

FONTE: Elaborada pela autora (2019) 
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5 CONCLUSÃO 

 

Considerando a hipótese que a variação das espessuras dos horizontes 

apresentados nos perfis de solo pode interferir no resultado de análises laboratoriais, 

considerando as faixas de profundidade de coleta, no que diz respeito aos solos 

estudados da Mesorregião Sul do Estado do Ceará, os resultados não confirmam o 

que foi pressuposto. 

A não confirmação é restrita para a mesorregião Sul Cearense, que 

possui condições climáticas diferentes do restante do estado, que possui clima mais 

severo e solos mais rasos e pouco desenvolvidos. Havendo então a necessidade da 

realização de pesquisa no restante do Ceará. 

Por a quantidade de dados fornecidos neste ser reduzida, surge a 

necessidade de coleta de mais dados em outros pontos da região com o intuito de 

diminuir ou aumentar a faixa de espessura dos horizontes, reconfirmando ou não os 

resultados deste trabalho. 
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