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RESUMO 

Com o objetivo de estudar as propriidades, ghnese e distribuiç&lo dos solos de 
uma toposseq0&ncia em Sena Madureira, Estado do Acre, foram mlecíonados quatro 
perfis, em altitudes variando de 1B5 a 266 metros, ao longo da BR 364. Os solos fwam 
mractedzados rnorfologicamente e coletadas amostras deformadas e indefomadas 
para anhlim ffsieas, químicas, minemlõgícas e micromoriológicas. Com h= nos 
msultados obtidos os solos, no sentido descendente na toposseq0Bncia. foram 
class2fscados como LAtOSSOLO AMMELO DistrÓf7m argissólico, ARGISSOLO 
VERMELHO-AMARELO Distrófico tfpiw, ALISSOLO CRóMlCO Argilhim típico e 
PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Alumlnico abmptioo. O Argissolo e o Aiissolo estão 
tepresentados por pems morfolagicamente muito semelhantes, sendo distinguidos 
apenas com base no caráter aluminim, sem nenhuma correia@o mm a presença ou 
au&ncia de atributos passlveis de serem idenufic~dos no campo, como recomendado 
pelo Sistema. Esta constawo vem dar suporte sugestao de fusão das duas classes 
ao nível de ordem e posterior separaçb do c a r b r  dumlnico no terceiro nlvel. Os d o s  
da seqüência esmo divididos em dois grupos: o primeiro, com solos bem drenados, 
argila de atividade baixa, com perdas de bases trochwis, domlnio de condições 
fortemente hcidas, dlicos, com predominAnçia de mineral8 de aita estabilidade como 
quartzo, caulinita e vemiculita com hidroxi-Ai entrecarneidas (VHE); o sagundo. 
wnstiiuldo exclusivamente pelo Plintossolo, no nCvel inferior da seqO&ncia, tem 
defici8ncia acentuada de drenagem, o que influi Tia menor lixiiaçáo das baws do perfil, 
com o Mg"" como cátion básico predominante, cadter alumínico, reaçko fortemente 
&da, e mineralogia diferenciada, Eom presenp de esmsctii e ilita em maior 
quantidade, albm dos componentes rnineraibgicos dos solos da parte alta. Na análise 
micromorfolóálica, o Latassolo apresenta caracteFisticas intermediárias entre Iatossolos 
e argissolos. que 6 denotada pela estrutura micropbdiea incipiente e os indlcios de 
iluvia@o de argila. O Atgissolo e o Alissolo &o micromorfologicamsnte simllans, 
apresentando significativa concentmçho de argfla iluvial nw horizonh Bt, e maior 
pmença de wgilominerais mais mpanshros na di-0 doa horizontes inferiores. No 
Plintossoio tem-se Areas de deplq4o de ferro devido aos processos alternantes de oxi- 
redução a que esth submetido. A biotita presente nas fia@ mais grossas, quando 
internperizadas, resultam na formaFgo 'in situ" de argilas. O Latosolo no inteffiúvio 
tabular mais extenso, seguido pelo Argissolo e Alissolo em topos planos menores, 
aituados em Breas de relevo regional ondulado, e o Plíntassolo, no contato com a 
planlcie, expressam o controle geomorfolbgico na distribui@o dos solos na hrea 
estudada. 
































































































































































































































