
capa_GRAFICA

quarta-feira, 23 de abril de 2014 17:58:12



PEDOLOGIA
BASE  PARA  DISTINÇÃO  DE  AMBIENTES 

Livro_Pedologia.indd   1 08/12/2017   10:55:59



PEDOLOGIA
BASE  PARA  DISTINÇÃO  DE  AMBIENTES

6ª Edição - Revisada e Ampliada
1ª Reimpressão - 2018

Lavras - MG
2014

Mauro Resende
Nilton Curi

Sérvulo Batista de Rezende
Gilberto Fernandes Corrêa

João Carlos Ker

Livro_Pedologia.indd   3 08/12/2017   10:55:59



© 2014 by Mauro Resende, Nilton Curi, Sérvulo Batista de Rezende, Gilberto Fernandes 
Corrêa, João Carlos Ker

1995: 1ª Edição
1997: 2ª Edição (Revisada e Ampliada)
1999: 3ª Edição (Revisada e Ampliada)
2002: 4ª Edição
2007: 5ª Edição (Revisada) - 2009: 1ª Reimpressão
2014: 6ª Edição (Revisada e Ampliada) - 2018: 1ª Reimpressão

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, por qualquer meio ou forma, sem a 
autorização escrita e prévia dos detentores do copyright.
Direitos de publicação reservados à Editora UFLA.
Impresso no Brasil – ISBN: 978-85-8127-032-6

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Reitor: José Roberto Soares Scolforo
Vice-Reitora: Édila Vilela de Resende Von Pinho

Editora UFLA
Campus UFLA - Pavilhão 5
Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras – MG
Tel: (35) 3829-1532 – Fax: (35) 3829-1551
E-mail: editora@editora.ufla.br 
Homepage: www.editora.ufla.br

Diretoria Executiva: Renato Paiva (Diretor) e Nilton Curi (Vice-Diretor)
Conselho Editorial: Renato Paiva (Presidente), Brígida de Souza, Joelma Pereira, Francisval 
de Melo Carvalho e Nilton Curi 
Administração: Flávio Monteiro de Oliveira
Secretária: Késia Portela de Assis 
Comercial/Financeiro: Damiana Joana Geraldo, Emanuelle Roberta Silva de Castro, 
Mariana Coelho Alonso
Revisão de Texto: Marília Messias Resende
Referências bibliográficas: Editora UFLA
Editoração Eletrônica: Renata de Lima Rezende, Patrícia Carvalho de Morais, Aline 
Fernandes Melo (Bolsista)
Capa: Helder Tobias

Ficha Catalográfica Elaborada pela Coordenadoria de
Produtos e Serviços da Biblioteca Universitária da UFLA

Pedologia : base para distinção de ambientes / autores, Mauro 
Resende... [et al.]. – 6. ed. rev., amp. – Lavras : Editora UFLA, 2014.     
378 p. : il.
                  
Inclui bibliografia e índice.
ISBN  978-85-8127-032-6

1. Meio ambiente. 2. Geografia do solo. 3. Ecossistema – 
Classificação. I. Resende, Mauro. II. Curi, Nilton. III. Rezende, 
Sérvulo Batista de. IV. Corrêa, Gilberto Fernandes. V. Ker, João 
Carlos. VI. Universidade Federal de Lavras. VI. Título.

        CDD – 631.4

Livro_Pedologia.indd   4 08/12/2017   10:55:59



AUTORES

MAURO RESENDE, Engo Agro, Ph.D.
Professor Aposentado do Departamento de Solos
Universidade Federal de Viçosa
Viçosa, Minas Gerais

NILTON CURI, Engo Agro, Ph.D.
Professor e Bolsista do CNPq
Departamento de Ciência do Solo
Universidade Federal de Lavras
Lavras, Minas Gerais

SÉRVULO BATISTA DE REZENDE, Engo Agro, Ph.D.
Professor Aposentado do Departamento de Solos
Universidade Federal de Viçosa
Viçosa, Minas Gerais

GILBERTO FERNANDES CORRÊA, Engo Agro, D.Sc.
Professor do Departamento de Agronomia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Minas Gerais

JOÃO CARLOS KER, Engo Agro, D.Sc.
Professor e Bolsista do CNPq
Departamento de Solos
Universidade Federal de Viçosa
Viçosa, Minas Gerais

Livro_Pedologia.indd   5 08/12/2017   10:55:59



ix

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.........................................................................................1
1.1. Solo como Fator Ecológico..................................................................3
1.2. Variação Tridimensional dos Solos.......................................................5
1.3. Análise do Solo.....................................................................................7
1.4. Experimentação e Extensão..................................................................8
1.5. Bibliografia...........................................................................................9

2. PROPRIEDADES DO SOLO E INTERPRETAÇÃO.........................11
2.1. Propriedades.......................................................................................11
2.2. Propriedades e Inferências..................................................................14

2.2.1. Constituição..............................................................................14
2.2.2. Cor.............................................................................................34
2.2.3. Textura.......................................................................................41
2.2.4. Estrutura....................................................................................47
2.2.5. Cerosidade.................................................................................51
2.2.6. Porosidade.................................................................................52
2.2.7. Consistência..............................................................................56
2.2.8. Cimentação...............................................................................60
2.2.9. Pedoclima..................................................................................61
2.2.10. Pedoforma...............................................................................66

2.3. Bibliografia.........................................................................................70

3. MATÉRIA ORGÂNICA E SEUS COMPONENTES..........................77
3.1. Composição e Estrutura do Húmus....................................................77
3.2. Dinâmica e Acúmulo de Matéria Orgânica........................................79
3.3. Bibliografia.........................................................................................82

4. ORGANISMOS DO SOLO....................................................................85
4.1. Aspectos Gerais..................................................................................85
4.2. Murundus das Áreas de Cerrados e Campos Tropicais Brasileiros.....91

Livro_Pedologia.indd   9 08/12/2017   10:55:59



x

4.2.1. Descrição Morfológica..............................................................93
4.2.2. Origem dos Murundus: Hipóteses............................................94
4.2.3. Ciclo Evolutivo: Gênese e Senescência..................................102

4.3. Bibliografia.......................................................................................105

5. GÊNESE - ASPECTOS GERAIS........................................................109
5.1. Processos...........................................................................................110

5.1.1. Podzolização...........................................................................112
5.1.2. Latolização..............................................................................113
5.1.3. Calcificação.............................................................................114
5.1.4. Hidromorfismo........................................................................115
5.1.5. Halomorfismo..........................................................................115
5.1.6. Tiomorfismo – Sulfurização....................................................116
5.1.7. Ferrólise...................................................................................116

5.2. Horizontes Diagnósticos...................................................................117
5.3. Sequências Gerais.............................................................................119

5.3.1. Sequência Cronológica............................................................119
5.3.2. Sequência Litológica...............................................................124

5.4. Pedogeomorfologia...........................................................................129
5.4.1. Acidentamento e aplainamento...............................................129
5.4.2. Solos profundos e acidentados................................................132
5.4.3. Nutrientes................................................................................136
5.4.4. A evolução das formas............................................................138
5.4.5. Rocha, intemperismo e erosão................................................139
5.4.6. Aplainamento..........................................................................143
5.4.7. Tempo de exposição da partícula............................................146

5.5. Bibliografia.......................................................................................147

6. SOLO E PAISAGEM............................................................................151
6.1. Relevo...............................................................................................152
6.2. Vegetação e Clima............................................................................154
6.3. Aspectos Socioeconômicos...............................................................156

6.3.1 Em busca das terras férteis.......................................................156

Livro_Pedologia.indd   10 08/12/2017   10:55:59



xi

6.3.2. Povoamento............................................................................158
6.4. Bibliografia.......................................................................................160

7. CLASSIFICAÇÃO E GEOGRAFIA DE SOLOS..............................161
7.1. O Problema da Transferência de Conhecimentos.............................161

7.1.1. Avaliação da Terra...................................................................161
7.1.2. Classificação para Alguns Tipos de Transferência de Conhe-

cimentos........................................................................162
7.1.3. A Necessidade de Estratificação..............................................164

7.2. Sistemas de Classificação de Aptidão Agrícola das Terras..............165
7.2.1. Sistema de Classificação da Capacidade de Uso....................166
7.2.2. Sistema FAO/Brasileiro..........................................................168

7.3. Solos com Problemas........................................................................183
7.3.1. Redução...................................................................................184
7.3.2. Práticas de Redução versus Convivência...............................187
7.3.3. Práticas de Convivência..........................................................189

7.4. Geografia de Solos............................................................................189
7.4.1. Domínio Pedobioclimático da Amazônia...............................189
7.4.2. Domínio do Subárido Nordestino...........................................191
7.4.3. Domínio dos Mares de Morros Florestados............................192
7.4.4. Domínio do Cerrado................................................................193
7.4.5. Domínio do Planalto das Araucárias.......................................195
7.4.6. Domínio das Pradarias Mistas................................................196
7.4.7. Mais sobre os Domínios Pedobioclimáticos...........................197
7.4.8. Lições de Geografia de Solos..................................................199

7.5. Classificação de Solos.......................................................................201
7.5.1. Propósitos da Classificação.....................................................202
7.5.2. Sistema Americano de Classificação de Solos (Soil Taxonomy)....202

7.5.2.1. Alguns Problemas na Aplicação da Soil Taxonomy
no Brasil.....................................................................203

7.5.3. Classificação Brasileira de Solos............................................204
7.5.3.1. Esquema das Principais Classes de Solos do Brasil....207
7.5.3.2. Solos com horizonte B latossólico.............................210

Livro_Pedologia.indd   11 08/12/2017   10:56:00



xii

7.5.3.3. Solos com horizonte B Textural  –  Não Hidromór-
ficos.............................................................................211

7.5.3.4. Solos com horizonte B Textural ou  Plânico – Hidro-
mórficos......................................................................213

7.5.3.5. Solos Hidromórficos sem horizonte B Textural (com
ou sem horizonte Plíntico)..........................................214

7.5.3.6. Cambissolos................................................................216
7.5.3.7. Neossolos Litólicos, Flúvicos, Regolíticos e Quartza-

rênicos.........................................................................216
7.5.3.8. Chernossolos Rêndzicos (MD) e Vertissolos (V).......217

7.5.4. Principais Tipos de Horizonte A.............................................218
7.5.5. Atividade das Argilas e Saturação do Complexo de Troca.....219
7.5.6. Relações com a Soil Taxonomy...............................................221

7.6. Bibliografia.......................................................................................222

8. LEVANTAMENTO DE SOLOS..........................................................227
8.1. Tipos de Levantamento de Solos......................................................230

8.1.1. Autênticos ou Originais...........................................................230
8.1.2. Compilados.............................................................................230

8.2. Interpretação para Finalidades Não Agrícolas..................................232
8.2.1. Para Estradas...........................................................................232
8.2.2. Para Localização de Cidades..................................................233
8.2.3. Para Auxiliar Trabalhos de Geologia......................................233
8.2.4. Para Lazer e Turismo..............................................................233

8.3. Bibliografia.......................................................................................234

9. MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS................................................235
9.1. Unidade de Estudo e Planejamento..................................................235
9.2. A Interação Solo-Água-Vegetação....................................................236
9.3. Bibliografia.......................................................................................249

10. MICROMORFOLOGIA DO SOLO.................................................251
10.1.  O Problema da Amostragem..........................................................251

Livro_Pedologia.indd   12 08/12/2017   10:56:00



xiii

10.2. Alguns Conceitos Básicos em Micromorfologia............................253
10.2.1. Intemperismo e Minerais Índices..........................................253
10.2.2. Estrutura, Trama e Pedalidade..............................................254
10.2.3. Níveis de Organização..........................................................255

10.3. Terminologia Descritiva.................................................................256
10.3.1. Constituintes do Solo............................................................256
10.3.2. Organização do Plasma ou Tessitura Plásmica.....................257
10.3.3. Distribuição Relativa do Esqueleto e do Plasma..................258
10.3.4. Estruturas Associadas (Feições Pedológicas).......................258

10.4. Apresentação Sinótica das Descrições e Avaliações Micromorfo-
lógicas: Exemplo.............................................................................260

10.5. Considerações Finais......................................................................262
10.6. Bibliografia.....................................................................................262

11. POLUIÇÃO AMBIENTAL................................................................265
11.1. Metais Pesados................................................................................265
11.2. Pesticidas........................................................................................268
11.3. Resíduos Orgânicos........................................................................269
11.4. Outros Processos Relacionados......................................................269

11.4.1. Movimento de Nitrato para Cursos D’água..........................269
11.4.2. Efeito Estufa..........................................................................270

11.5. Considerações Finais......................................................................271
11.6. Bibliografia.....................................................................................271

12. CLASSIFICAÇÃO DE ECOSSISTEMAS.......................................273
12.1. Análise Sob Várias Escalas............................................................273
12.2. Hierarquia dos Ecossistemas..........................................................274
12.3. Solos, horizontes e camadas...........................................................278
12.4. Horizontes diagnósticos..................................................................283
12.5. Chaves de identificação: ordem......................................................290
12.6. Os critérios de identificação...........................................................293
12.7. Ordem, subordem, grande grupo e subgrupo.................................312

12.7.1. Organossolos.........................................................................318

Livro_Pedologia.indd   13 08/12/2017   10:56:00



12.7.2. Neossolos..............................................................................318
12.7.3. Vertissolos.............................................................................320
12.7.4. Espodossolos.........................................................................321
12.7.5. Planossolos............................................................................321
12.7.6. Gleissolos..............................................................................322
12.7.7. Latossolos.............................................................................324
12.7.8. Chernossolos.........................................................................325
12.7.9. Cambissolos..........................................................................326
12.7.10. Plintossolos.........................................................................327
12.7.11. Luvissolos...........................................................................328
12.7.12. Nitossolos............................................................................328
12.7.13. Argissolos............................................................................329

12.8. Classificação nova, mapa antigo.....................................................331
12.9. Bibliografia.....................................................................................340

ÍNDICE REMISSIVO...............................................................................343
FOTOS........................................................................................................353

Livro_Pedologia.indd   14 08/12/2017   10:56:00



11

2
PROPRIEDADES DO SOLO E INTERPRETAÇÃO

2.1. Propriedades
O solo é variável nas três dimensões. Quando se observa a variação vertical 

num corte de estrada tem-se um perfil, isto é, a face de um conjunto de seções, zonas 
ou faixas mais ou menos paralelas à superfície. Quando essas camadas evidenciam a 
diferenciação do perfil, por efeito dos processos formadores do solo, são chamadas 
de horizontes; caso contrário, são apenas camadas. 

A, E e B são sempre considerados horizontes; C, O, H e F, dependendo da 
evolução pedogenética, podem ser horizontes ou camadas (EMPRESA BRASILEIRA 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, 1988a; OLIVEIRA; JACOMINE; 
CAMARGO, 1992). Num corte de estrada na Zona da Mata, em Minas Gerais, em 
solos de gnaisse13, por exemplo, distinguem-se, de cima para baixo:

1. camada ou seção superficial escurecida, que corresponde ao horizonte A; 
2. horizonte espesso, vermelho-amarelado ou vermelho- o horizonte B;
3. seção rósea14, que se estende até a rocha (camada R). Trata-se do horizonte 

C; onde os vestígios da estrutura da rocha ainda são visíveis, corresponde ao 
horizonte Cr.

 

Entre os solos e dentro de cada solo, os horizontes podem diferir entre si quanto: 
a - constituição; b - cor; c - textura; d - estrutura; e - cerosidade; f - porosidade; g - 
consistência; h - cimentação; i - pedoclima e j – pedoforma.

a. Constituição

O solo é constituído por minerais e poros (ocupados por água e ar), além de 
matéria orgânica e organismos. A natureza e a proporção de cada uma destas partes 
podem variar bastante. Desse modo, nos solos hidromórficos15, por exemplo, os 

13Gnaisse do alemão gneiss; palavra usada pelas mineradoras de Erzgebirde, distrito de Freiberg, 
introduzida por Saussure (1779); rocha metamórfica em que bandas ou lentículas de material granular de 
cor clara (quartzo e feldspatos), alternam-se com outras de minerais de hábitos micáceos ou alongados 
de cor escura (biotita, hornblenda): é a alternância de camadas félsicas (claras) e máficas (escuras) 
(BUENO, 1967; BATES; JACKSON, 1987).
14Quando se observa na porção inferior do horizonte C, uma coloração algo esverdeada, é porque ainda 
não houve a formação de hematita; essa, mesmo em pequena quantidade num fundo branco (dado pela 
caulinita), imprime ao todo uma coloração rósea.
15Solos hidromórficos, como o nome indica, têm sua morfologia relacionada com a água; a cor cinzenta, 
gleizada (tabatinga), resulta da redução do ferro, de trivalente para bivalente, com ou sem remoção dele. 
Quando não há remoção do Fe++, ao ser exposto à oxidação o solo muda rapidamente de cor.
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poros são ocupados por água durante longos períodos, em detrimento da fase gasosa. 
Devido à deficiência de oxigênio (falta de arejamento), que restringe a atividade 
decompositora dos microrganismos16, há, em condições naturais, maior acúmulo de 
matéria orgânica. Os Neossolos Quartzarênicos (Areias Quartzosas), por outro lado, 
possuem muito pouca argila e predomínio de partículas do tamanho de areia (0,05 a 2 
mm de ∅, ou diâmetro equivalente), constituídas quase exclusivamente de quartzo17. 
Assim, além de tenderem a ser pobres em matéria orgânica, via de regra apresentam 
baixa atividade de organismos.

b. Cor

Característica facilmente distinguível. Os solos tropicais bem drenados tendem 
a ter tonalidades vermelhas e amarelas (cores bem vivas). Os solos hidromórficos 
tendem a ser acinzentados, sendo que, mais próximo à superfície, os maiores teores 
de matéria orgânica imprimem-lhes uma coloração escura. 

c. Textura 

Proporção relativa das partículas que constituem o solo; por tamanho: 
argila, silte e areia. Cascalhos, quando em proporções significativas (≥ 8 %), são 
considerados como elemento qualitativo da textura; matacões e calhaus constituem 
a pedregosidade. 

d. Estrutura

Agregação das partículas em unidades maiores, que podem ser: granular, 
laminar, em blocos, prismática e colunar.

e. Cerosidade

Filmes ou películas de argila que, trazida dos horizontes superiores (horizonte A 
e/ou E) pela água, se depositam nas unidades estruturais do horizonte B, ou resultam da 
segregação ou rearranjamento de material coloidal inorgânico, nas faces das unidades 
estruturais, dando-lhes um aspecto brilhoso. Sua presença indica solos que sofreram 

16As plantas são mais tolerantes às limitações do que os organismos decompositores; estes têm 
estrutura e fisiologia mais simples: são incapazes de se ajustar ativamente às limitações; no entanto, os 
microrganismos, dependendo da espécie, conseguem viver nos ambientes mais extremos.
17Não se conhece bem a origem do nome quartzo, um dos minerais mais comuns e mais bem estudados. 
Parece que vem de quartz (alemão), ganga dos filões metalíferos; palavra divulgada pelos mineradores 
alemães, transcrita como quartz pelos franceses e quartzo em português (BUENO, 1967; BETEJTIN, 
1977).
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o processo de podzolização, à exceção dos Espodossolos18 (Podzois). Refere-se, 
portanto, a solos não tão intemperizados (velhos e lixiviados) quanto os Latossolos.

f. Porosidade

Espaço no solo ocupado por ar e água. Divide-se em macroporos e microporos 
(menores do que 8 ou do que 60 micrômetros de diâmetro19). Essa propriedade está 
intimamente relacionada com a estrutura e com a textura do solo. Os Latossolos e 
Neossolos Quartzarênicos tendem a ter duas populações de poros bem distintas. No 
caso dos Latossolos, microporos nos grânulos e macroporos entre eles. Todos os outros 
solos, com maior ou menor intensidade, tendem a ter distribuição mais contínua de 
poros por tamanho.

g. Consistência

Comportamento mecânico do pedomaterial sob condições variáveis de umidade. 
Está relacionada com textura e composição mineralógica do solo. Solo macio (quando 
seco), friável (quando úmido) e ligeiramente pegajoso (quando molhado), se argiloso 
indica, em geral, alto teor de óxidos de Fe e de Al, boas condições físicas e pobreza 
em bases20. Solos duros, firmes e muito pegajosos podem indicar menos óxidos 
de Fe e de Al, materiais mais ricos em bases e condições físicas - permeabilidade, 
traficabilidade e manejo piores21.

h. Cimentação

União das partículas do solo por agente cimentante. Pode formar camadas 
impenetráveis às raízes e impermeáveis à água. Para que haja cimentação é preciso 

18O perfil de um Espodossolo (Podzol) apresenta-se escuro à superfície (horizonte A), claro em 
seguida (horizonte E antigo A2; a cor cinzenta, zola, em russo, que deu nome ao solo) e escuro logo 
abaixo (horizonte B espódico). O material arenoso das restingas não retém os compostos orgânicos 
completamente, os quais são carreados, dando a coloração escura às águas dos rios das restingas. As 
águas escuras que deram origem ao nome do rio Negro, na Amazônia, e as do rio Taquari, no Pantanal, 
por exemplo, estão associadas a áreas de Espodossolo.
19O diâmetro de separação entre macroporos e microporos varia bastante: 8 micrômetros (LOZET; 
MATHIEU, 1986); 10 a 60 µm (MILLER; DONAHUE, 1990). As raízes capilares têm de 8 a 12 µm de 
diâmetro (MILLER; DONAHUE, 1990) ou de 5 a 17 µm (NEWMAN, 1974).
20Essas generalizações podem apresentar exceções.
21A consistência, quando o solo está seco, reflete o ajuste face a face. É, assim, um importante indicador 
das condições do material, talvez mais do que a friabilidade. As partículas de argila silicatada têm forma 
de placas. Quando as partículas se ajustam face a face há um máximo de coesão, o torrão torna-se duro. 
O barro amassado, por exemplo, quando preparado para cerâmica, apresenta-se bastante duro ao secar. 
Dessa forma, os perfis de solos que se apresentam naturalmente duros quando secos têm maior número 
de partículas ligadas face a face.
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que o agente cimentante seja solubilizado e se concentre. Os principais cimentos: 
óxidos de ferro, de cálcio, de alumínio e de sílica.

i. Pedoclima

Regimes hídrico e térmico do solo. O pedoclima não pode ser previsto com 
base só no clima atmosférico (ou vigente na atmosfera). De fato, existem solos 
hidromórficos (com excesso de água) em plena área desértica. Há também Neossolos 
Litólicos com grandes deficiências de água em plena floresta úmida. As formas de 
vegetação original (fases)22 têm sido usadas no Brasil, com bons resultados, para uma 
caracterização pedoclimática geral.

j. Pedoforma23

O solo é um corpo tridimensional, portanto carece de sentido solo sem topografia 
(pedoforma). Ao lado da cor, a pedoforma é outro elemento muito importante no 
reconhecimento e identificação24 dos solos. Apesar disso, conforme será visto, solos 
com classes diferentes podem ter pedoformas semelhantes, em diferentes ambientes. 
Alguns Argissolos no Nordeste parecem-se topograficamente com Latossolos de 
algumas regiões mais úmidas. A topografia suave de muitos Luvissolos do subárido 
brasileiro chega a parecer com a de Latossolos.

2.2. Propriedades e Inferências
2.2.1. Constituição

O solo é constituído por minerais, poros ocupados por ar e água e material 
orgânico. Nesse embasamento, faz-se sentir a atividade biológica.

A fração mineral pode ser constituída de partículas de tamanhos variáveis, desde 
argila (partículas menores que 2 micrômetros de diâmetro equivalente) até matacões 
e lajes de tamanho bastante grande (Tabela 2.A).

A velocidade de intemperização de uma partícula mineral depende do tamanho 
da partícula. Assim, é possível encontrarem-se grandes blocos calcários ou até de 
diabásio em solos distróficos. Nesse caso, a liberação de nutrientes é muito lenta 

22A ideia do uso de tipos de vegetação original (de Marcelo Nunes Camargo e Jakob Bennema) foi 
aprimorada com as contribuições de Geraldo Mendes Magalhães, Dárdano de Andrade-Lima, Carlos 
Toledo Rizzini e outros. (Agradecemos a Paulo Klinger Tito Jacomine, por parte dessas informações).
23Pedoforma, à semelhança da expressão superfície pedomórfica (YAALON, 1971), é usada para enfatizar 
o aspecto tridimensional do solo. É afim à expressão soilscape (BUOL et al., 2003).
24Identificar é determinar a que grupo ou classe um elemento, no caso o solo, pertence. Classificar é 
arranjar ou organizar por classes, ordenar de acordo com as classes (WEBSTER’S..., 1989).
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pela pouca área exposta, e isso pode não compensar a lixiviação. Já em partículas 
menores, os minerais tendem a liberar nutrientes e a manter o solo eutrófico. 
O próprio quartzo, um dos minerais mais resistentes ao intemperismo, é pouco 
resistente quando de tamanho silte e, principalmente, de argila. 

Partícula Diâmetro (mm)
Matacões > 200
Calhaus 200-20

Cascalhos 20-2
Areia grossa 2-0,20

Areia fina 0,20-0,05
Silte 0,05-0,002

Argila < 0,002

Tabela 2.A – Tamanho das partículas do solo.

Fração argila

Na fração argila ocorrem muitos fenômenos. Um deles é o da troca iônica - que 
já se disse ser o fenômeno mais importante25 para a humanidade, depois da fotossíntese. 
Existem duas cargas na natureza: positiva e negativa (Figura 2.A).

A fração argila e outras frações, como o silte, porém em menor quantidade, 
podem apresentar essas duas cargas. 

A maioria dos solos na crosta terrestre apresenta o número de cargas negativas 
maior do que o número de cargas positivas - são solos eletronegativos. Existem, 
no entanto, particularmente entre os Latossolos, alguns solos que apresentam 
a densidade de cargas negativas menor do que a de cargas positivas - são solos 
eletropositivos26. 

As cargas negativas, que estão na superfície dos minerais de argila e da 
matéria orgânica, são capazes de adsorver íons com cargas opostas (cátions): Ca2+, 
Mg2+, K+, H+ etc. Esses cátions adsorvidos podem ser substituídos, isto é, trocados 

25Os fenômenos encontram-se de tal forma interrelacionados que pode não haver muito sentido em 
se dizer que um é mais importante do que o outro. Um exemplo: quase não se fala na importância da 
floculação, isto é, da precipitação dos colóides em suspensão - na limpeza da água suja. As águas do rio 
Amazonas, se não fosse esse fenômeno, sujariam o oceano, alterariam a atividade biológica, as trocas 
gasosas, a absorção de CO2, por exemplo, e isso talvez modificasse a vida na Terra.
26Solos eletropositivos são muito raros no mundo, mas ocupam grandes áreas do Brasil, nas chapadas 
mais elevadas, principalmente quando argilosos. Esses perderam grande parte da sílica, têm Ki baixo, 
são gibbsíticos e estão em processo de destruição, mas já ocuparam áreas muito mais extensas. Os solos 
ácricos, por exemplo, Latossolos Vermelhos acriférricos (Latossolos Roxos) tendem a ter balanço de 
carga positivo, sobretudo nos horizontes subsuperficiais.

Livro_Pedologia.indd   15 08/12/2017   10:56:01



16

PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES

uns pelos outros. A esse fenômeno dá-se o nome de troca de cátions, e ao conjunto 
das cargas negativas dá-se o nome de capacidade de troca catiônica (CTC ou 
valor T), que é normalmente expressa em cmolc dm-3 de solo ou meq 100 cm-3 
de terra fina27. Ao somatório das bases, Ca2+ + Mg2+ + K+ + Na+, dá-se o nome 
de soma de bases (SB ou valor S), via de regra expressa em cmolc dm-3 de terra 
fina seca ao ar. 

Figura 2.A – Relação entre idade dos solos e magnitude de cargas elétricas.

 A fração argilosa dos solos é composta principalmente de argilas silicatadas 
e oxídicas- óxidos, termo inclusivo para óxidos, hidróxidos e oxidróxidos, de 
Fe e de Al - que, juntamente com a matéria orgânica, determinam o balanço e 
conteúdo de cargas elétricas do solo. As argilas silicatadas (filossilicatos28) se 
formam pelo arranjo de duas unidades básicas: tetraedros de sílica e octaedros 
de alumínio.

27meq 100 g-1 é uma unidade de carga; é a quantidade da substância que reage com o equivalente de 
hidrogênio (H+);  assim, 1 meq 100 g-1 de uma substância indica que 100 g dessa substância tem a 
capacidade de reagir com o equivalente a 1 mg de H+. Atualmente, pelo sistema internacional, essas 
cargas são expressas em cmolc dm-3 ou cmol de cargas por dm3, ou seja, molécula-grama por dm3 de 
solo ou terra fina seca ao ar.
28Filossilicato, do grego phyllon, folha; silicatos na forma de placas ou folhas, como as micas. 
Caracterizam-se por repartir três dos quatro oxigênios dos tetraedros, formando as placas. 
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Tetraedro

Estes tetraedros juntam-se de forma a ter, cada um, três oxigênios comuns. 
O trapézio              está representando a camada formada pela união dos tetraedros.

Octaedro
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O retângulo é usado para representar a camada formada pela união dos octaedros.
Tanto os tetraedros de sílica, como os octaedros de alumínio se organizam 

formando lâminas constituídas exclusivamente de cada uma dessas unidades. Têm-
se assim lâminas tetraedrais (representadas pelo trapézio) e lâminas octaedrais 
(representadas pelo retângulo) que ocorrem associadas, pelo compartilhamento de 
oxigênios das unidades básicas de cada uma, formando camadas. Essas camadas podem 
ocorrer pela junção de uma lâmina de tetraedros com uma de octaedros (argila 1:1) 
ou duas lâminas de tetraedros e uma de octaedros (argila 2:1), que é a composição de 
vários tipos de argila silicatada.

Tanto o Si do tetraedro como o Al do octaedro podem ser substituídos por 
alguns outros cátions. A isto se dá o nome de substituição isomórfica, isto é, a 
substituição de um elemento por outro, sem ser alterada substancialmente a forma 
do mineral.

As cargas negativas das argilas são originadas dos seguintes modos:
1. substituição isomórfica: quando um cátion de menor valência substitui o Si no 

tetraedro ou o Al no octaedro. Por exemplo: se o Fe2+ entra no lugar do Al3+, 
no octaedro, haverá a sobra de uma carga negativa;

2. como as lâminas dos octaedros e tetraedros não se prolongam indefinidamente, 
na quebra (beirada) pode haver um desequilíbrio de cargas não satisfeitas, 
conferindo carga negativa às partículas;

3. finalmente, verifica-se na estrutura do octaedro, nos vértices do mineral, 
a presença de hidroxilas, as quais, por dissociação, originam cargas 
negativas. 

                        R-OH  R-O- + H+

  ↑
Carga Negativa
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A substituição isomórfica (item 1) é mais importante para argilas do tipo 2:1, 
enquanto as argilas do tipo 1:1 têm suas cargas originadas, principalmente, nas beiradas 
quebradas29 (item 2) e na dissociação das hidroxilas (item 3).

As cargas positivas estão também presentes nos solos e tendem a aumentar nos 
solos latossolizados30, sendo os óxidos, principalmente, e as argilas do tipo 1:1 (grupo 
da caulinita) os principais responsáveis por isso. Admite-se que o fenômeno ocorra 
provocado por uma dissociação de OH (hidroxila) dos compostos de Fe e de Al e dos 
octaedros das argilas silicatadas, conforme a concentração hidrogeniônica (pH) do meio. 

Pelas reações esquematizadas, verifica-se o quanto o número de cargas negativas 
(capacidade de troca catiônica - CTC) aumenta com o aumento do pH (reação a), e 
também como o número de cargas positivas aumenta com a redução do pH (reação b).

As argilas silicatadas diferem grandemente entre si em propriedades como área 
específica e capacidade de troca catiônica (Tabela 2.B)

A atividade das argilas, isto é, sua capacidade de troca catiônica e área específica, 
tende a crescer da caulinita31 (menos ativa) para a esmectita ou montmorillonita32 
(mais ativa). 

Visualizando melhor a grandeza da área específica das argilas silicatadas, um campo 
de futebol (praticamente um ha) pode ter sua área presente em cerca de: 500 a 1000 g de 
caulinita (10.000 m2 dividido por 20 m2 g-1 ou por 10 m2g-1, respectivamente) ou em cerca 
de 14 g de montmorillonita (argila silicatada ausente nos solos mais intemperizados).

29A forma laminar da caulinita (argila 1:1) faz a superfície exposta, expressa, por exemplo, em metros 
quadrados por grama (m2g-1), depender da espessura da lâmina. A capacidade de troca relacionada à 
exposição das beiradas não depende diretamente da espessura da lâmina.
30Latossolização é o processo de formação de solo com predominância de perda de sílica e bases, com 
concentração residual de ferro e alumínio. 
31Caulinita do monte Kaoling (kao, alto; ling, monte), perto de Jauchu Fa, na China, de onde se extraiu 
o primeiro caulim; o principal constituinte do caulim (HURLBUT, 1971; WEBSTER’S..., 1989). Há 
indicações (RESENDE et al., 1988) de que nos solos brasileiros, a superfície específica da caulinita 
atinge maiores valores (10-150 m2 g-1, média 52), Dick (1986); Palmieri (1986); Ker (1988). Pela origem 
do nome deveria ser caolinita, com a letra o, à semelhança de varias línguas: espanhol, francês, inglês. 
Apesar dessas considerações, caulinita e não caolinita, é registrada nas principais fontes (FERREIRA, 
1975; ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 1981; BRANCO, 1993).
32Montmorillonita, nome de Montmorillon, região da França onde ela foi encontrada (BUENO, 1967; 
WEBSTER’S..., 1989); esse nome corresponde a um grupo de minerais incluindo montmorillonita, 
nontronita, saponita, hectorita, sauconita, beidelita, volkoncoita ou grifitita. É o mesmo que esmectita 
do grego smektikos, sem gordura, limpo (BUENO, 1967; BATES; JACKSON, 1987).

OH- H+  
R-O- + H2O R-OH  R-OH2

+

(a) (b)
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Mineral ou Partícula Estrutura Área Específica Capacidade de Troca Catiônica 

Caulinita 1:1
- - - m2 g-1 - - -

10-20
- - - cmolc kg-1 - - - 

3-15
Haloisita33 1:1 21-43 5-50
Illita34 2:1 70-120 10-40
Clorita 2:1 79-150 10-40
Vermiculita35 2:1 300-500 100-150
Esmectita 2:1 700-800 60-150
Alofana36 amorfa 70-300 25-70
Silte < 1 muito pequena
Areia fina < 0,1 muito pequena
Areia grossa  < 0,01 muito pequena
Goethita 30-210
Hematita 10-150

Tabela 2.B – Dados sobre componentes das frações argila, silte e areia dos solos.

Fonte: valores de área específica compilados por Russell (1973) e Bohn; McNeal; O’Connor (1979), e 
de capacidade de troca catiônica  por Grim (1968). Os dados de goethita e hematita são compilados de 
várias fontes por Resende et al. (2011).  

33Halloysita, nome em homenagem a Omalius D’Halloy. É o mesmo que metahalloysita (autores europeus) 
ou endelita (autores norte-americanos) (BUENO, 1967; BATES; JACKSON, 1987).
34Illita, nome proposto como um termo geral, em homenagem ao estado de Illinois (EUA). Intermediário 
em atributos entre moscovita e esmectita. Contém menos potássio e mais água do que as micas verdadeiras; 
mais potássio que caulinita e montmorillonita (BATES; JACKSON, 1987).
35Vermiculita porque se contrai de forma semelhante a verme, mediante a perda de água por aquecimento 
(HURLBUT, 1971).
36Alofana, do grego allos, outro, e phainein, parecer.
37As superfícies de aplainamento, tais como os grandes chapadões, são erodidas muito lentamente; cada 
partícula permanece um longo período exposta à atuação bioclimática antes de ser removida. Isso permite 
a remoção intensa de sílica e bases, ficando um resíduo rico em óxidos de Fe, Al, Ti e Mn.
38Sesquióxido vem do latim sesqu-abreviação de sexisque (um e meio) - mais óxido: óxido que contém 
uma vez e meia mais oxigênio que o protóxido, alumínio ou ferro. Um solo rico em sesquióxidos (Fe2O3 
e Al2O3) tem altos teores de Fe e de Al.

Os óxidos de Fe, Al, Mn e Ti fazem também parte da fração inorgânica dos 
solos, principalmente dos mais intemperizados, como é o caso geral dos solos 
tropicais, particularmente nas áreas mais suaves, de superfícies geomórficas37 mais 
antigas.

Os óxidos de Al e de Fe no solo, cujo conteúdo é expresso na forma de 
sesquióxidos38, são ainda menos ativos que a caulinita, no que se refere à capacidade 
de troca de cátions.
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Quanto mais intemperizado (velho) é um solo, menos ativa é a sua fração 
coloidal39 inorgânica. Desse modo, solos como os Latossolos (solos profundos, 
muito intemperizados) apresentam baixa atividade em sua fração argilosa (composta 
basicamente de argilas do tipo 1:1 e óxidos), enquanto solos de regiões mais secas, 
menos intemperizados, apresentam argila com atividade maior.

Capacidade de retenção de cátions, comportamento em relação à mecanização, 
infiltração e retenção de água, porosidade etc. são características grandemente 
relacionadas com a natureza da fração argila do solo. 
 
Fração grosseira 

É principalmente na fração grosseira, silte e areia, que se encontram os minerais 
capazes de fornecer, após intemperização, nutrientes para as plantas40. Entretanto, 
solos tropicais, bastante intemperizados e situados em superfícies antigas e/ou estáveis 
na paisagem, já perderam, quase completamente, os minerais primários facilmente 
intemperizáveis (MPFI), ficando como produtos finais: argila e uma fração arenosa 
constituída de quartzo, concreções argilosas e ferruginosas, magnetita e outros componentes 
que não fornecem nutrientes para as plantas ou, se o fazem, é de forma muito lenta. 

Em razão disso, a análise mineralógica da fração grosseira pode permite estimar 
o potencial do solo em fornecer nutrientes em longo prazo. Assim, por exemplo, nos 
solos originados de rochas máficas41, a magnetita contém micronutrientes (Cu, Zn, Fe, 
Mn) cujo suprimento às plantas, ainda que muito lento, deve ser considerado (CURI; 
FRANZMEIER, 1987). 

39Sistema físico-químico que contém duas fases, uma das quais, a fase dispersa, está extremamente 
subdividida e imersa na outra, a fase dispersora. As partículas da fase dispersa (micelas) podem ter 
dimensões que variam aproximadamente entre 5 x 10-5 e 10-7 cm de diâmetro e se difunde com extrema 
lentidão, como um gel.
40A fração argila é mais estável à intemperização apesar da maior superfície específica, porém não é muito 
rica em macronutrientes na sua constituição. Apenas retém cátions e ânions ligados em sua superfície.
41Máfico, termo mnemônico lembrando magnésio e ferro; foi proposto para substituir outro, criado com 
o mesmo espírito, mas menos eufônico (femag): aplicado às rochas ígneas compostas principalmente 
de minerais escuros ferromagnesianos; aplicado a esses minerais. O símbolo M é, às vezes, usado para 
indicar minerais máficos e relacionados (biotita, anfibólios, piroxênios, olivinas, minerais opacos, epídoto, 
granada, carbonatos primários etc.) (BATES; JACKSON, 1987).

A presença de minerais primários ricos em nutrientes em potencial 
não significa necessariamente que o solo seja fértil. 

Os solos desenvolvidos de rochas ricas sob condições de alta lixiviação 
e taxa de intemperização mais lenta são muito pobres em nutrientes 
disponíveis, mesmo quando ainda apresentam substancial quantidade de 
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Em todas as frações do solo (argila, silte e areia), os minerais silicatados formam 
o grupo mais importante (Tabela 2.C). As argilas silicatadas - filossilicatos - já foram 
discutidas.

Nas frações mais grosseiras do solo, os minerais tendem a ser herdados da rocha, 
isto é, não são produzidos pela pedogênese, como no caso dos minerais de argila. 

Além dos óxidos de Fe e de Al, outros minerais não silicatados ocorrem nos solos, 
como calcita42, dolomita43 e apatita44 (este muito importante como supridor de fósforo).

Os minerais têm composição e resistência ao intemperismo muito diferentes 
entre si. A resistência ao intemperismo pode ser mais bem compreendida usando-se 
a classificação dos silicatos. O tetraedro de sílica (como se comentou no estudo da 
estrutura das argilas silicatadas - filossilicatos) é a unidade básica. A maneira pela 
qual esses tetraedros estão ligados origina a classificação dos silicatos em cinco 
grupos, isto de acordo com o número de oxigênios comuns (servindo a dois tetraedros 
simultaneamente).

minerais decomponíveis. Assim, alguns solos jovens ou pouco evoluídos 
desenvolvidos de basalto em regiões frias e chuvosas podem apresentar 
altos teores de alumínio trocável e baixos teores de nutrientes disponíveis.

Tabela 2.C – Minerais silicatados de maior interesse para os solos.

Classificação, número de oxigênios comuns (entre parênteses), exemplos e composição
Nesossilicato45 (Oxigênios comuns = 0)

Olivina: (Fe,Mg)2  (SiO4 )
Granada: M3Al2 (SiO4)3, onde (M = Fe, Ca, Mg, Mn)
Zircão: ZrSiO4
Cianita: Al2Si2O5
Silimanita: Al2O2Si2O5
Andaluzita: Al2Si2O5
Estaurolita: Fe2Al9O7(SiO4)4 OH
Titanita: CaTiO(SiO4)

42Calcita, do latim calx, cal queimada (HURLBUT, 1971), nome dado por Haidinger (1845); do latim 
chalcitis e grego khalkitis (BUENO, 1967).
43Dolomita, nome dado em honra ao químico francês Deodato Gratel Dolomieu (1750-1801), seu 
descobridor (BUENO, 1967; HURLBUT, 1971).
44Apatita, do grego apatao, decepcionar, porque variedades de gemas foram confundidas com outros 
minerais (BUENO, 1967; HURLBUT, 1971).
45Nesossilicato, do grego nesos, ilhas; silicatos sem oxigênios comuns entre os tetraedros. A ligação 
faz-se por cátions como Mg e Fe, nas olivinas, ou Zr como no zircão ou zirconita. Por isso variam dos 
mais suscetíveis (olivina) aos mais resistentes à intemperização (zircão).

Continua...
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Adicionando-se algumas outras informações à Tabela 2.C, pode-se observar:
1. as ligações entre tetraedros de sílica são feitas através de um oxigênio comum 

ou por intermédio de cátions: Mg, Fe, Ca, Al, Zr etc. As ligações seguem a 
seguinte ordem geral de resistência a rompimento:

         O - Zr > O - Si > O - Ti > O - Al > O - M       onde        M = Fe, Mg, Ca, Na e K

2. o número de oxigênios comuns (número de ligações O - Si) aumenta dos 
nesossilicatos para os tectossilicatos. O número dos outros tipos de ligação 
com oxigênio (principalmente O - M) diminui na mesma direção. É em M que 
estão os elementos mais importantes para a nutrição de plantas. Por unidade de 
peso, os nesossilicatos são mais ricos em M e, em sequência, os tectossilicatos 
são mais pobres em M;

Classificação, número de oxigênios comuns (entre parênteses), exemplos e composição
Sorossilicato46 ( = 1)

Epídoto: Ca2(Al,Fe)Al2O(SiO4)(Si2O7)(OH)
Inossilicato47 simples ( = 2)

Piroxênios: Ca(Mg,Fe)(SiO3)2[(Al,Fe)2O3]x
Ciclossilicatos48 ( = 2)

Turmalina: (Na,Ca) (Mg,Fe,Al,Li)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4

Inossilicato duplo ( = 2 e 3)
Anfibólios: (Ca,Na)3(Mg,Fe,Al,Fe2+)5(Si,Al)8O22(OH,F,O)2

Filossilicatos ( = 3)
Micas, argilas silicatadas

Tectossilicatos49 ( = 4)
Quartzo e Feldspatos: SiO2 e MAl(Al,Si)3O8, sendo M = K, Na, Ca, Ba, Rb, Sr ou Fe

Tabela 2.C – Continuação...

46Sorossilicato, do grego soros, acúmulo, aglomerado; silicatos cujos tetraedros (SiO4) repartem um de 
seus quatro átomos de oxigênio com um tetraedro vizinho; hemimorfita e epídoto são alguns dos minerais 
desse grupo (BUENO, 1967; HURLBUT, 1971).
47Inossilicato, do grego is, inos, fibra; silicatos em que cadeias simples juntam-se repartindo oxigênios 
em tetraedros alternados (piroxênios); ou com cadeias duplas (anfibólios) em que metade dos tetraedros 
reparte três oxigênios e a outra metade reparte apenas dois oxigênios.
48Ciclossilicato, do grego kyklos, círculo; silicatos caracterizados pela ligação dos tetraedros em anéis 
(berilo, cordierita, turmalina etc). São, pela estrutura, muito resistentes a alteração.
49Tectossilicato, do grego tektos, derretido; silicatos em que todos os oxigênios, de cada tetraedro, são 
repartidos com outros tetraedros; nos vazios entre os tetraedros alojam-se os cátions como K (feldspatos 
potássicos), Na e Ca (plagioclásios calco-sódicos).
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3. as generalizações anteriores apresentam algumas exceções importantes, de 
grande interesse para a Pedologia:
a) dos nesossilicatos listados, apenas a olivina possui grande concentração de M, 
isto é, Mg e Fe. É, portanto, muito facilmente intemperizável. O zircão50, outro 
nesossilicato, no lugar de M apresenta Zr (tetravalente positivo e por isso tem muita 
resistência à quebra). O zircão é um dos minerais mais resistentes ao intemperismo;
b) a turmalina51, a mais importante fonte inorgânica de B no solo, adiciona um 
outro elemento de resistência ao mineral em razão de sua estrutura em anel 
(ciclossilicato);
c) os filossilicatos podem apresentar baixa resistência ao intemperismo, como 
a biotita52 (mica com K, Fe e Mg em sua estrutura), ou podem ser bastante 
resistentes, como a moscovita53 (a mica branca ou malacacheta que, dos 
elementos acima, possui apenas o K em grande quantidade).

4. os tectossilicatos possuem, em cada tetraedro, quatro oxigênios comuns. 
O quartzo vai ser considerado aqui como protótipo desse grupo. É um dos 
minerais mais resistentes (M = 0). O quartzo pode ser representado pela 
fórmula nSiO2. Se n for igual a 4, tem-se: 

4 SiO2 = (Si4O8)
0

Os feldspatos54 têm grande afinidade com a expressão anterior. Se de cada 4 
átomos de Si um for substituído por Al, tem-se: 

(Al Si3O8)
-1

Os parênteses e o expoente (-1) indicam que, ao contrário do quartzo 
(Si4O8)

0, há, nesse caso, um desbalanceamento de cargas. Falta uma carga positiva 
na unidade. Se houver uma substituição mais intensa (o dobro da apresentada 
acima), tem-se: 

(Al2Si2O8)
-2

50Zircão vem de palavras persas deformadas com o tempo: tsar (ouro) e gun (cor) (BETEJTIN, 1977); 
de tsargun passou a zircon, em francês.
51Turmalina vem do cingalês toramalli (BUENO, 1967), através do francês tourmaline. 
52Biotita, palavra criada por Hausmann (1847) em homenagem ao físico Jean Baptiste Biot que pesquisou 
vários ramos da física. Seus estudos sobre a polarização da luz formaram a base dos sacarímetros modernos 
(BUENO, 1967; ENCYCLOPAEDIA..., 1970).
53No passado, placas de vidro de Moscou, depois moscovita, eram exportadas de Moscou para o Ocidente 
(BETEJTIN, 1977); moscovita vem de Moscov + ita (BUENO, 1967).
54Feldspato, palavra derivada do alemão feld (campo) e spars (termo usado por pessoas que trabalhavam 
em minas para se referir a vários minerais não-metálicos) (STOKES; JUDSON, 1968).
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As cargas positivas que estão faltando nas estruturas anteriores podem ser 
satisfeitas por K, Na e Ca, assim:

KAlSi3O8 - feldspato-K  como ortoclásio55, microclínio56, sanidina57

NaAl Si3O8 - albita58  feldspato-Na
CaAl2Si2O8 - anortita59  feldspato-Ca 

A albita e a anortita constituem membros extremos da série dos plagioclásios60. Os 
plagioclásios de rochas máficas tendem a ser mais ricos em cálcio do que os de rochas 
félsicas (rochas mais claras, mais ricas em quartzo e mais pobres em Fe, Ca e Mg). 

As diferenças de composição e estrutura têm influência direta na resistência dos 
minerais ao intemperismo. Essas diferenças quanto à resistência ao intemperismo são 
evidenciadas na Tabela 2.D. As sequências apresentadas referem-se, principalmente, a 
minerais como estão na rocha original e, em geral, constituem a fração grosseira dos solos. 

Examinando cuidadosamente a Tabela 2.D, observa-se que há uma grande 
discordância entre os estudiosos na ordenação de cada mineral. Ocorre aqui, nesta 
divergência, um ensinamento muito importante: não existe uma sequência única de 
resistência à intemperização.

Na Tabela 2D, observa-se também que:
1. os números referem-se aos minerais a eles relacionados - quando numa mesma 

linha, significam semelhança quanto à resistência ao intemperismo;

55Ortoclásio, do grego orthos (reto, direito) e klass (quebra, rompimento). Refere-se ao fato de os planos 
de clivagem formarem entre si ângulos de 90 graus (BUENO, 1967; BETEJTIN, 1977)
56Microclínio, do grego mikros (pequeno) e klino (inclinação). Refere-se ao fato de os planos de clivagem 
não se diferenciarem de 90 graus por mais do que 20 segundos de graus (BUENO, 1967; BETEJTIN, 
1977).
57Sanidina do grego sanis, sanidos (mesa), pela forma do cristal, lembrando mesa. É formado sob 
condições de alta temperatura, encontrando-se nas rochas efusivas. Foi descoberto em traquitos da ilha 
de Pantelleria, na Itália (BUENO, 1967; BETEJTIN, 1977).
58Albita, do latim albus, i, branco. É o membro sódico do grupo dos feldspatos plagioclásicos. É branco, 
às vezes esverdeado, amarelo ou vermelho-carne; encontrado nas rochas alcalinas; constituinte comum 
dos granitos e de várias rochas ígneas, de ácidas a intermediárias; bem distribuído nas rochas de baixo 
grau de metamorfismo (fácies xisto-verde) e pode ser depositado de soluções hidrotermais em cavidades 
e veios. Esse nome foi dado em 1814 por Gahn e Berzelius (BUENO, 1967; BETEJTIN, 1977; BATES; 
JACKSON, 1987, WEBSTER’S..., 1989; BRANCO, 1992).
59Anortita, do grego an (negação) + orthos, reto, direito (BUENO, 1967), ou oblíquo (BETEJTIN, 1977). 
Membro cálcico do grupo dos feldspatos plagioclásicos; branco ou acinzentado. Ocorre em rochas ígneas 
básicas e ultrabásicas (gabro, norito, anortosito) e raro em metamórficas.
60Plagioclásio, do grego plágios, oblíquo, e klass, que se quebra. Nome introduzido por Breithaupt 
(1847) aplicando-o a todos os feldspatos com ângulos oblíquos entre as duas principais clivagens 
(BUENO, 1967; BATES; JACKSON, 1987). Designa uma série isomórfica entre a albita (Ab0-10) e a 
anortita (An90-100) e os membros intermediários são: oligoclásio (An10-30), andesina, (An30-50), labradorita 
(An50-70) e bytownita (An70-90).
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Tabela 2.D – Sequência de aumento do topo para a base, de resistência ao intemperismo de 
minerais primários, segundo vários autores.

Pettijohn (1941) Weyl (1952) Graham (1950) Marel (1949)

1.Olivina (Mg, Fe) 1. 1. 35.vidro básico 
vulcânico

2.Actinolita (Ca, Mg) 11. 17. 35.vidro básico 
vulcânico

3.Diopsídio (Ca, Mg) 6. 26. Anortita (Ca) 4.
4.Hiperstênio (Mg) 19. 27. Bytownita (Ca) 18.
5.Sillimanita 12. 18. 6.
6.Augita (Ca, Mg) 14. 6. 4., 6.
7.Zoisita (Ca) 13. 11. 26.
8.Esfeno (Ca) 5. 19. 12.
9.Topázio 10. 12. 27.
10.Andaluzita 21. 28. Labradorita (Ca) 29.
11.Hornblenda (Ca, Mg, K) 22. 29. Andesina (Ca) 33.
12.Epidoto (Ca) 23. 14. 24.
13.Cianita 8. 30. Ortoclásio (K) 19.
14.Estaurolita (Mg) 15. 31. Microclínio (K) 30.
15. Magnetita 32. Albita 31.
16.Ilmenita 33. Oligoclásio (Ca) 32.
17.Apatita (P, Ca) 34. Quartzo 36. Alunita
18.Biotita (K, Mg) 24. 22.
19.Granada 21. 14.
20.Monazita 23. 23.
21.Turmalina (B) 16. 21.
22.Zircão 25. 34.
23.Rutilo 13.
24.Moscovita (K) 8.
25.Anatásio 15.

Alguns autores agrupam os minerais em classes de resistência. Assim, dos menos aos mais resistentes 
tem-se, segundo Hubert (1971): (minerais 1, 6, 11, 16, 15, 19, 18, 12, 13, 5, 14, 20, 17), (24, hematita, 
clorita, leucoxeno) e de acordo com Mohr et al. (1972): (21, 22, 23), (27, 26, 1, 18), (33, 17, serpentinita), 
(30, 31), (sanidina, 32, 24, 13, 8, 21, 19) e (34, 22, 23, bruquita, 51, 16),); enquanto Thomas (1974) lista: 
(1), (27, 28), (6), (11), (32, 33), (18) e (30, 34, 24).

2. os elementos entre parênteses são os de maior importância para as plantas, 
contidos no mineral ao se decompor;
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3. os minerais em negrito são os que têm sido constatados nos Latossolos, sendo 
a magnetita e ilmenita, minerais típicos de solos desenvolvidos de rochas 
máficas (Latossolo Vermelho férrico e perférrico); 

4. a magnetita e a ilmenita são particularmente ricas em elementos-traço (alguns 
micronutrientes);

5. os feldspatos (feldspatos - K e plagioclásios) 26 a 33 são mais comuns nas 
rochas e solos, junto com augita, hornblenda e micas. Moscovita, feldspatos 
e quartzo são os principais minerais das rochas pelíticas (de textura fina) - as 
mais abundantes na superfície terrestre; 

6. a sequência clássica de estabilidade dos minerais de rochas ígneas (GOLDICH, 
1938) - Série de Bowen é: quartzo > moscovita > feldspato K > biotita > 
plagioclásio Na > plagioclásio Na - Ca = hornblenda > plagioclásio Ca - Na > 
augita > plagioclásio Ca > olivina.

Isso se deve, em parte, às condições ambientais. A magnetita61, por exemplo, 
varia muito sua resistência conforme a condição seja oxidante ou redutora. Até 
mesmo a disposição dos minerais na rocha pode alterar a ordem de intemperização. 
A taxa de intemperização da biotita, por exemplo, pode ser reduzida conforme sua 
disposição no gnaisse, aparentemente em razão de uma menor permeabilidade local. 
Disso pode-se concluir que:

1. existe apenas uma sequência geral, a largos traços, de resistência ao 
intemperismo, não se podendo especificar, com segurança, as diferenças entre 
minerais próximos; 

2. a ordem pode ser alterada, dependendo do ambiente. Nesse caso, incluem-
se os aspectos pedobioclimáticos e mesmo os micropedobioclimáticos. Por 
exemplo: é comum em muitos solos desenvolvidos de rochas máficas, no 
Brasil, a presença de blocos arredondados com muitos minerais, em princípio, 
facilmente intemperizáveis, mergulhados em massa caulinítica-hematítica-
goethítica. Se essas rochas ocorrem na forma de diques encaixados em 
material gnáissico, por exemplo, observa-se que nos solos originados do 
gnaisse circundante não aparecem tais blocos. É que a estrutura gnáissica, 
apesar do maior teor de minerais félsicos, favorece uma intemperização mais 
completa. Por outro lado, nos solos desenvolvidos da rocha máfica, ao redor 
dos blocos arredondados de aspecto maciço, há a criação de um microambiente 
bioclimaticamente menos ativo. 

61Magnetita, nome provavelmente advindo de Magnésia, região perto da Macedônia. Segundo fábula 
contada por Plínio, o pastor Magnes descobriu o mineral no monte Ida ao notar que os pregos dos sapatos 
e artefatos de ferro aderiam ao chão (BETEJTIN, 1977).
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Parte dessa dificuldade pode ser explicada pelo fato de duas forças agirem 
na intemperização: a termodinâmica e a cinética; uma, se pode acontecer 
(termodinâmica); a outra, qual a velocidade ou quando ocorre (cinética). Mesmo 
quando o mineral é termodinamicamente instável, por questão de cinética, e nisso 
é muito influenciado pelo tamanho e pelo ambiente, pode resistir. A presença 
de bloco calcário mergulhado em Latossolo Vermelho distrófico é desse jaez. 
Por outro lado, a presença de esmectita como lente decimétrica, observada e 
analisada por um de nós (SBR) mergulhada no horizonte Cr (caulinita e quartzo), 
indica uma condição local (talvez equivalente a aridez) que manteve altos teores 
de sílica e bases derivados da decomposição da biotita (protegida) mesmo 
sob clima bastante úmido. Além desses aspectos, as diferenças de tamanho e 
composição (maior ou menor conteúdo de elementos acessórios) dos minerais 
podem também modificar a resistência à intemperização. Isso ajuda a explicar 
parte das discordâncias observadas na Tabela 2.D.

Solução do Solo 

As frações inorgânicas (argila, silte, areia e mesmo partículas maiores) vistas 
anteriormente, formam a base de um sistema onde estão ainda incluídas a solução do solo 
(fase líquida) e o ar do solo (fase gasosa). Os organismos que vivem no solo e os produtos 
de sua atividade, interagindo sobre todas essas fases, completam o sistema (Figura 2.B). 

Figura 2.B – O equilíbrio dinâmico que ocorre nos solos (adaptado de LINDSAY, 1979).
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A composição química do solo, assim como as outras propriedades discutidas 
até aqui, são o resultado da ação dos fatores de formação do solo: clima, organismos, 
material de origem e tempo. 

Os minerais existentes na rocha de origem, quando expostos a condições 
diferentes daquelas em que foram formados, começam a se decompor, liberando íons à 
solução e formando minerais mais estáveis às novas condições. A composição química 
da solução é que parece determinar, em geral, a formação e a estabilidade de um ou 
outro mineral. Assim, a gibbsita, Al(OH)3, muito comum nos Latossolos argilosos 
mais velhos, só se forma na virtual ausência de sílica na solução. Com teores maiores 
de sílica, a caulinita é formada, em vez de gibbsita. Se os teores são ainda maiores, 
há a formação de argila 2:1 (com mais sílica na sua composição).

Exemplificando, veja a equação:

Nesta reação, lê-se:
1. o reagente A decompõe-se (transforma-se) nas substâncias (produtos) B e C; 
2. as setas contrárias indicam o lado da reação de decomposição em duas direções. 

Os produtos B e C, por sua vez, podem reagir entre si, produzindo a substância A.
Todo sistema em equilíbrio, quando alterado, tende a reagir no sentido de 
neutralizar a alteração. No solo, para uma dada reação, o que controla 
basicamente o processo representado na equação acima é a atividade do íon 
em solução. Assim, se B ou C forem retirados da solução, removidos pela 
água da chuva que lava o solo (lixiviação) ou precipitados, a reação tende a ir 
para a direita.
A retirada de B, por exemplo, através da lixiviação, faz com que haja maior 

decomposição de A para neutralizar a alteração (o desequilíbrio momentâneo 
provocado). 

Por outro lado, se B fosse apenas precipitado (em vez de removido do sistema 
por lixiviação), haveria agora, dependendo da solubilidade do composto formado, 
a liberação de íons diretamente desse precipitado que, em alguns casos, pode ter 
baixíssima solubilidade. Isto é, B passaria a integrar um composto muito pouco solúvel, 
o que, sob o ponto de vista da equação anterior, pode equivaler a uma retirada de B 
do sistema, facilitando a mais rápida e completa decomposição de A. 

Como é que isso ocorre no solo, ao natural? 
O componente A pode ser o mineral que vai ser intemperizado, fornecendo íons 

à solução. Os componentes biológicos e seus produtos têm, em geral, um papel muito 

A
(REAGENTE)

B + C
(PRODUTOS) 
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ativo nesses processos. Ademais, o solo é, como já se enfatizou, um componente do 
ecossistema, constituindo o substrato para os organismos no contato entre a litosfera 
e a atmosfera. Portanto depreende-se ser instrutiva uma tentativa de integração do que 
foi estudado, enfatizando-se a origem do solo e suas transformações. A energia solar62, 
através da fotossíntese, formando matéria orgânica – tão importante no intemperismo 
– é o passo inicial na formação do solo. Os elementos químicos liberados seguem 
vários destinos. A esse conjunto de transformações, envolvendo solos e organismos, 
em que há ciclagem de elementos, dá-se o nome de ciclo geobioquímico.

Ciclo Geobioquímico
 

Para melhor compreensão do solo como componente do ecossistema, torna-se 
válido um pequeno exercício de imaginação. Imagine uma rocha exposta: organismos 
inferiores (líquenes) como que colorem a superfície da massa rochosa, onde uma 
série de processos bioquímicos está acontecendo. É a atuação do elemento vivo 
sobre a massa inorgânica, é a recapitulação de um processo que marca o início dos 
ecossistemas terrestres. Os compostos orgânicos atuam sobre os minerais da rocha, 
rompendo a sua rede cristalina e liberando os nutrientes para um longo ciclo - o ciclo 
geobioquímico. Nesse processo, extraordinariamente importante, a energia do Sol, 
através dos organismos, atua sobre a massa inorgânica - é o início do processo de 
formação do solo. 

62Duas fontes de energia movimentam os processos da Terra: a energia interna e a do Sol. Parte da energia 
interna vem dos processos iniciais (acréscimo, o ajustamento das partículas; diferenciação dos núcleos e 
desintegração radioativa) (OZIMA, 1991). A energia do Sol, por sua vez, vem de fonte nuclear.

Líquenes ou fungo liquenizado, musgo e hepática no passado, é uma associação 
de fungos, micobionte, (a maioria, Ascomycetes, alguns poucos Basidiomycetes), 
e fotobionte, alga ou cianobactéria, ou as duas. Os líquenes vão das regiões mais 
frias às pedras do deserto, alimentam caribus, bois almiscarados e, principalmente, 
as renas, nas tundras. Apresentam cores variadas: verde, cinzenta, amarela, bruna, 
preta e vermelha. As cores são dadas por substâncias produzidas pelos fungos mas 
o fotobionte tem influência: tonalidades entre branco e cinza com esverdeado, dado 
pelas algas; nos portadores de cianobactérias, cores pretas, marrom e cinza-chumbo; 
líquenes laranjas, amarelos ou vermelhos colorem materiais quartzosos do subárido 
e de campos rupestres. Essas cores são de defesa contra excesso de iluminação, 
tendente a degradar a clorofila. Os líquenes podem ter aparência de uma crosta 
(crostoso), lembrar folhas (foliáceo) ou mesmo uma floração ou arbusto (fruticoso 
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ou arbustivo), essa é também uma ordem de decréscimo de resistência à poluição; 
podem ainda apresentar-se como escamas (esquamatosos). A barba-de-velho, um 
líquen (Usnea spp.), de cor esverdeada clara, um indicador de ar de boa qualidade, 
difere de Tillandsia usneoides, a falsa-barba-de-velho, uma bromeliácea, de cor 
bem mais acinzentada. Os líquenes liberam ácidos que corroem a rocha, a rocha 
libera minerais que são absorvidos pelos fungos. Os ácidos orgânicos excretados, 
a absorção de cátions, desestruturando os cristais, e a expansão e contração ajudam 
no intemperismo das rochas, propiciando condições aos musgos e outras plantas. O 
fungo protege o fotobionte de altas temperaturas (imagine a superfície de uma pedra 
exposta ao sol), de dessecamento, de excesso de raios ultravioletas. O fungo, além 
disso, absorve minerais do substrato e da atmosfera (e parece fazer isso com extrema 
eficiência). O fotobionte, por sua vez, sintetiza compostos orgânicos e, no caso de 
cianobactéria, capta N2 do ar. A liberação de nutrientes do fotobionte ocorre mais 
com maior umidade; no estresse retém. Assim, os ciclos de umedecimento e secagem 
parecem importantes para a eficiência do sistema. Esse consórcio ou simbiose entre 
fungo e fotobionte permite enfrentar os problemas de deficiência de água e de 
nutrientes; a proteção ao fotobionte resolve um grande problema da alga: ausência 
de estruturas especiais para enfrentar as dificuldades; agora é só fotossintetizar; o 
fungo, nesse caso, não depende de substâncias orgânicas do substrato,  sintetizadas 
pelo fotobionte. Assim qualquer substrato serve. As informações indicam que os 
fungos liquenizados têm baixíssima produtividade. Será que essa produtividade 
é baixa, considerando as condições que o ambiente oferece às plantas? O fato de 
os líquenes produzirem muitos propágulos,  mesmo sob condições estressantes, 
parece indicar que a produtividade não deve ser assim tão baixa. O simples fato 
de atuarem durante apenas 60 dias na Tundra (estação de crescimento) permite, 
ainda que precariamente e com migração, a manutenção de rebanhos de rena e 
de caribus. É provável que os líquenes de regiões tropicais também produzam 
menos por estação de crescimento, mas maior produtividade anual . Os líquenes 
se utilizam de várias estratégias de enfrentamento dos estresses ambientais: eles 
mudam rapidamente de um estado ativo a um de inatividade metabólica; podem 
ter temperaturas bem acima da do ambiente de regiões frias; sintetizam substâncias 
capazes de formar gelo extracelular a temperatura relativamente elevada; produzem 
substâncias crioprotetoras; substâncias fenólicas evitam danos fotoquímicos; córtex 
mais espesso ou movimento dos fotobiontes para proteger contra excesso de luz; 
presença de substâncias capazes de fluorescência permite síntese na ausência direta 
de luz. Há registros de que cores negra ou marrom protegem contra forte insolação 
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ou reflexão pelo gelo. Isso parece estranho, pois a cor escura é associada a maior 
e não a menor absorção; ademais, não parece que líquenes de cor escura sejam tão 
importantes onde no Brasil há maior insolação. Lá, pelo menos em alguns locais, 
chama a atenção a presença de líquenes amarelos, alaranjados ou vermelhos. Pelo 
fato de os líquenes terem forte relação com a atmosfera, e não tanto com o substrato 
e outras qualidades, são muito usados como bioindicadores, em particular da 
poluição por SO2. (ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 1970; WEBSTER, 1989; 
XAVIER FILHO et al., 2006).

Pela atuação dos organismos, a rocha se modifica substancialmente, 
transformando-se numa camada terrosa de poucos milímetros.

As alterações continuam. Outros organismos encontram condições favoráveis à 
sua instalação (mais propícias à viabilidade de sementes e esporos). Esses organismos 
ampliam a camada alterada63, criando novas condições. 

Novos organismos encontram, então, ambiente para prosperar e, refletindo as 
modificações em sequência, constituem os estádios serais64, expressando um grau de 
complexidade cada vez maior da população de organismos.

Em resumo: a energia solar, através dos organismos, rompe a rede cristalina 
dos minerais, iniciando um processo de circulação de elementos e modificando 
gradativamente o meio, favorecendo a instalação de novos organismos, num conjunto 
de interrelações cada vez maior. O rompimento da rede cristalina dos minerais é um 
processo de capital importância. Ele reflete uma lei básica da natureza: a busca de 
novos equilíbrios.

Os minerais da rocha foram formados sob condições bem diferentes das agora 
vigentes (com a atuação dos organismos). A água das chuvas, que já consegue se 

63A palavra alteração tem sido usada neste trabalho como sinônimo de intemperização, a transformação 
da rocha em solo, ou em horizonte C. Não nos parece consistente a idéia de se reduzir pedogênese à 
formação de horizontes A e B. Neste sentido a classificação de Leptossolos, Arenossolos etc. da FAO/
UNESCO (1987) ou WRB (2006) não estaria lidando com solo. Embora esse não seja o uso comum, 
a pedogênese tem sentido mais amplo que intemperismo ou alteração. Esses são apenas uma fase da 
pedogênese.
64Estádios serais ou sere, série de estádios numa sucessão ecológica (WEBSTER’S..., 1989); começa pela 
comunidade pioneira (acese), as primeiras espécies que se instalam numa região despovoada (ROCHA 
et al., 1992) e termina na comunidade clímax estável. Dependendo da natureza do meio inicial pode 
ser xerossere, hidrossere e litossere para meios seco, de água e rochoso, respectivamente. Dependendo 
do fator de maior influência no determinar o clímax, têm-se clímaces climático, de fogo (piroclímax), 
edáfico. Quando a comunidade inclui espécies estranhas a ela, pela perturbação pelo homem ou animais, 
tem-se disclímax (clímax perturbado). As queimadas periódicas das pastagens provoca, por exemplo, 
um disclímax pelo fogo (ACIESP, 1987).
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infiltrar na camada modificada, arrasta alguns dos subprodutos da atividade biológica, 
estendendo ainda mais o raio de ação dos organismos. Alguns elementos, os mais 
solúveis, são também lavados, em parte. Outros se arranjam em novas combinações 
cristalinas mais adaptadas às novas condições vigentes. 

Entre essas combinações se encontram sesquióxidos de Fe e de Al e os 
minerais de argila (esmectita, vermiculita, clorita, ilita, caulinita etc). Estes 
últimos, com o passar do tempo, darão origem a outros mais estáveis às novas 
condições (a própria caulinita e a gibbsita). Esses minerais têm, via de regra, 
alta área específica e possuem capacidade de troca catiônica (principalmente 
os primeiros) e aniônica (principalmente os últimos). Os elementos químicos 
adsorvidos nessas cargas resistem, até certo ponto, à ação de remoção (lixiviação) 
pelas águas da chuva. 

Quanto mais velho o solo, mais suscetível ele é à lixiviação de bases e mais 
apto à adsorção aniônica. 

Os átomos (elementos nutritivos) liberados da rede cristalina, pela ação da 
energia solar através dos organismos, podem ter vários destinos: 

1. ficam adsorvidos nas cargas opostas dos minerais da fração argila, podendo 
eventualmente ser postos em solução e absorvidos pelas plantas;

2. lixiviados (lavados)65 para o lençol freático que vai alimentar as fontes de 
água, riachos, rios e oceanos; 

3. ficam na estrutura dos minerais da fração argila como componentes principais 
ou como impurezas.

Os elementos essenciais para os organismos (macro e micronutrientes) estão 
assim distribuídos: 

1. presos à estrutura dos minerais ainda não intemperizados;
2. na solução do solo ou adsorvidos nas superfícies dos minerais da fração argila 

ou da matéria orgânica; 
3. absorvidos da solução do solo e distribuídos a toda a planta e, portanto, ligados 

ao ciclo orgânico;

65Por intemperismo os minerais de rocha decompõem-se. Nisso são formados novos minerais, mais 
ajustados às novas condições. Esses minerais possuem, na sua estrutura, poucos nutrientes - os pontos 
fracos por onde o intemperismo ataca. Os nutrientes liberados podem ficar adsorvidos nas cargas 
negativas até serem retirados por lixiviação, perfil abaixo. Há, essencialmente, dois processos distintos: 
intemperização e lixiviação. A lixiviação depende da quantidade de água que se infiltra, enquanto a 
alteração depende da atividade bioclimática, muito dependente da temperatura. Nos subtrópicos, Planalto 
Meridional do Brasil, as temperaturas relativamente baixas reduzem o intemperismo a ponto de não 
compensar a alta lixiviação pelo excedente hídrico. Podem, nesse caso, ocorrer solos ricos em minerais 
primários facilmente intemperizáveis, porém pobres em nutrientes disponíveis.
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4. levados em solução, na água que percola através do solo e alimenta as nascentes 
e filetes de água, e que, por sua vez somados, constituem os córregos, rios e 
oceanos. 
Sendo a maioria dos elementos essenciais66 para as plantas absorvidos da solução 

do solo ou das massas de água, compreende-se facilmente a importância do solo 
como componente dos ecossistemas terrestres e como fonte originária dos nutrientes 
encontrados nas águas, e que são fundamentais à manutenção dos ecossistemas aquáticos.

Quanto mais intensa for a atuação dos organismos e do clima (bioclima), maior 
será a energia empregada na liberação dos nutrientes da rede cristalina, na remoção 
dos nutrientes da solução do solo para os oceanos e também na transformação dos 
minerais secundários (minerais de argila) em outros mais estáveis, de menor capacidade 
de troca catiônica e maior capacidade de adsorção aniônica (principalmente caulinita, 
gibbsita, hematita e goethita, em diferentes proporções).

2.2.2. Cor 
A cor67 é uma das características mais fáceis de se perceber. Os principais 

agentes pigmentantes, responsáveis pela cor dos solos, são a matéria orgânica e os 
compostos de Fe. Esses pigmentos atuam, em geral, num fundo de cor branca, dado 
pelos silicatos.

O Fe pode apresentar-se na forma reduzida, oxidada hidratada e oxidada 
desidratada: 

66Nutrientes essenciais são aqueles sem os quais a planta não pode viver: carbono, hidrogênio, oxigênio, 
nitrogênio, potássio, fósforo, enxofre, cálcio, magnésio, ferro, boro, manganês, cobre, zinco, molibdênio 
e cloro. Alguns outros são essenciais para algumas plantas: cobalto, níquel, silício, sódio e vanádio. O 
homem e outros animais necessitam de 15 dos 16 da primeira lista. Apenas o boro deixa de ser essencial 
(MILLER; DONAHUE, 1990).
67Várias tentativas foram feitas para se criar um sistema padrão de cores. A.H. Munsell, um artista de 
Boston, foi quem idealizou o sistema mais usado, que veio se aperfeiçoando: Atlas do Sistema Munsell de 
Cores (1915), Livro de Cores Munsell (1929). Em 1946 o Soil Survey Color Commitee do Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos solicitou, e aprovou, a Carta de Cores de Solo Munsell com 264 
cores, de 7,5R a 5Y (preparada e distribuída pela Munsell Color Co., Inc.) (ENCYCLOPAEDIA…, 
1970; JUDD; WYSZECKI, 1964).
68Goethita, em homenagem a Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1932), poeta, dramaturgo, novelista 
e filósofo alemão (WEBSTER’S..., 1989).
69Hematita, do grego haima, atos, sangue (BUENO, 1967)

  Fe(II) Fe(III) Fe(III)
CINZENTO AMARELO VERMELHO

α FeOOH α Fe2O3

Goethita (Gt)68 Hematita (Hm)69
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De modo geral, a cor dos solos está relacionada com os seguintes aspectos: 
drenagem, matéria orgânica, forma e conteúdo de ferro, fixação de fósforo e fertilidade 
em geral. 

Drenagem

Em condições de excesso de água o ambiente é de redução. Nessa condição, 
Fe(III)⇒Fe(II)70, a coloração tende a ser cinzenta (gleizada). Tem-se, então, 
a tabatinga71, presente sob a camada mais rica em matéria orgânica dos solos 
hidromórficos. 

A cor cinzenta pode estar misturada com outras cores, apresentando-se, desse 
modo, como mosqueada. Mesmo que o solo já não tenha mais excesso de água, as 
cores gleizadas, em alguns casos, ainda permanecem.

A cor cinzenta está relacionada à ausência de ferro oxidado, Fe(III), isto é, 
se as condições são suficientes para promover a redução total dos óxidos de ferro 
(ou se o solo for tratado com substância capaz de reduzir todo o ferro), a massa do 
solo terá uma coloração cinzenta, com ou sem a presença de ferro reduzido, Fe(II). 
A permanência da cor cinzenta ou de uma coloração branca, após a secagem desse 
solo, indica que o ferro foi todo, ou quase todo, removido do sistema por lixiviação.

O manganês e o cobalto são elementos de comportamento semelhante ao do 
ferro. É de se esperar, portanto, que os solos “gleizados” (cinzentos), quando mais 
bem drenados (natural ou artificialmente), sejam muito pobres naqueles elementos, 
provocando deficiências de Mn e de Fe nas plantas, e de Co nos animais. A razão da 
frase “quando mais bem drenados” é que em solos encharcados (ambiente de redução) 
é de se esperar que existam muitos elementos em solução, ainda não arrastados por 
lixiviação, podendo até serem fitotóxicos nessas condições. 

Matéria Orgânica

Apesar de, dentro de certas restrições geográficas, a relação entre cor escura e 
matéria orgânica ser muito boa, tal generalização está longe de ser universal. 

Os Latossolos, mais ricos em óxidos de ferro, tendem a ter colorações que não 
refletem o seu conteúdo de matéria orgânica, isto é, a mesma coloração (por exemplo, 
vermelho-escuro) ocorre em solos com conteúdos variáveis de matéria orgânica.

70Fe(III) refere-se a compostos de Fe3+. O mesmo se aplica a Fe(II) e Fe2+.
71Tabatinga do tupi taba, casa, e tinga, branca, argila branca, barro branco. Teodoro Sampaio considera 
corruptela de tauá-tinga e tauá; é o mesmo que taguá, argila, barro (BUENO, 1967). O barro da tabatinga 
é branco porque há ausência de pigmentos mais fortes (matéria orgânica, hematita e goethita): os silicatos 
podem mostrar a sua cor. É comum o uso da tabatinga como se fosse caiação em casebres.
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A hematita é um pigmento muito ativo: apenas cerca de 1 a 2 % de hematita 
finamente pulverizada é suficiente para dar tonalidade avermelhada ao solo 
(SCHEFFER; WESTLE, LUDWEIG, 1958; RESENDE, 1976). Assim, tende a 
haver melhor correlação entre cor escura e teor de matéria orgânica em solos sem 
presença efetiva de hematita. A matéria orgânica, neste caso, expressa melhor a 
sua cor escura.

Por outro lado, solos como os Vertissolos podem apresentar colorações muito 
escuras, mesmo com baixo teor de matéria orgânica72, devido á interação muito forte 
entre argilominerais 2:1 expansivos e os compostos orgânicos.

Forma e Conteúdo de Fe

As cores (amareladas ou avermelhadas) dominantes no horizonte B dos 
solos brasileiros estão relacionadas, basicamente, com dois componentes: 
goethita (Gt), que é responsável pela cor amarela e hematita (Hm), o pigmento 
vermelho73. O conteúdo de Hm tende a estar refletido na intensidade da cor 
(Figura 2.C).

Têm-se observado que os fatores climáticos atuam sobre a relação entre cor 
vermelha e o conteúdo de óxidos de Fe nos Latossolos, das seguintes maneiras:

1. nas regiões com período seco pronunciado (parte sul do Planalto Central, 
grande parte dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro etc.), há 
boa relação entre cor vermelha e conteúdo de óxidos de ferro. Exceto alguns 
solos de textura média, desenvolvidos de arenito com cimento ferruginoso, 
de cor vermelha ou rósea, porém, contendo baixos teores de ferro (hematita 
herdada);

2. nas áreas com umidade mais bem distribuída, sem período seco pronunciado 
(como é o caso de parte da Amazônia, litoral sul da Bahia, planalto sul-rio-
grandense etc.), os solos tendem a menos avermelhados, independentemente 
do seu teor em óxidos de ferro.
Os solos originados de rochas máficas (basaltos, diabásios, anfibolitos etc.) 

tendem a ter cores em direção ao vermelho-escuro, refletindo a presença do maior 

72Esses exemplos já servem para ilustrar o fato importantíssimo de ser muito difícil o relacionamento 
dos atributos quando estão inclusos solos muito diferentes no conjunto de suas características.
73As cores variam como um continuum entre amarelo e vermelho, formando uma faixa de indefinição 
entre 2,5YR (definitivamente vermelho) a 6,25YR (amarelo). Quando se adiciona hematita num material 
qualquer, de fundo branco, por exemplo, dado pela caulinita ou pelo quartzo, há, no início, grandes 
mudanças de cor para cada pequeno acréscimo do pigmento; depois a cor tende a se estabilizar. Quanto 
maior a área a colorir, mais difícil é a saturação: a argila requer mais hematita do que o silte; este mais 
do que a areia fina; e esta mais do que a areia grossa.
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teor de óxidos de Fe na forma de hematita. O grande poder pigmentante da hematita 
mostra que os solos amarelos não a contêm74. 

Figura 2.C – Relação entre a proporção hematita-goethita (Hm/Hm + Gt) e o matiz úmido de 
horizontes B de Latossolos do Sudeste e do Sul do Brasil (adaptado de KÄMPF et al., 1988).

 Almeida (1979), após analisar criticamente a ocorrência de hematita e goethita 
no solo, propôs que a presença de Fe3+, isto é, Fe(III) em solução, está relacionada 
com a formação de hematita. 

 Os teores de Fe(III), segundo o modelo proposto, são reduzidos em decorrência 
de: pobreza em Fe total da rocha original; liberação muito lenta desse Fe; altos teores 
(atividade) da matéria orgânica; e condições de redução (excesso d’água).

74Informação inicialmente dada a um dos autores (Mauro Resende) por U. Schwertmann, em comunicado 
pessoal (1975).

Considerando válido esse modelo, podem-se prever vários fenômenos relativos 
à cor dos solos:

Alto Hematita
Fe(III)

Baixo Goethita

  Hematita ou goethita = f [Fe(III) na solução do solo]
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1. em condições comparáveis, os solos desenvolvidos de rochas máficas (rochas 
em geral escuras, ricas em Fe e em outros nutrientes) serão mais vermelhos do 
que os originados de rochas mais pobres em Fe; 

2. em condição bioclimática muito seca os solos não são tão vermelhos (baixa 
relação Hm/Hm+Gt (OLIVEIRA, 2007), pois há liberação lenta de Fe devido 
à taxa de intemperismo ser baixa;

3. sob condições bioclimáticas muito ativas, muita umidade durante longos 
períodos e grande atividade biológica, o solo tenderá a ser mais amarelado: as 
áreas depressionais de pior drenagem, agora ou no passado, da mesma forma 
tendem a produzir solos mais amarelados. Então, para rochas semelhantes 
(diabásio, por exemplo) o solo deverá ser mais vermelho no Planalto Central e 
mais amarelo no Rio Grande do Sul e na Amazônia. Quando possuem médios 
a altos teores de Fe, os solos amarelados estão ou estiveram sob condições 
bioclimáticas mais úmidas, ou em áreas depressionais, ou tendendo para o 
talvegue75. Em resumo, estão ou estiveram sob condições pedoclimáticas 
mais úmidas, apresentando maior efeito anti-hematítico da matéria orgânica. 
Nessas condições esses solos tendem a apresentar uma coloração um pouco 
mais brunada no horizonte B, em relação a outros solos de cor semelhante, 
mas com menores teores de Fe; 

4. mesmo que o solo seja intensamente vermelho, espera-se que a relação 
goethita/hematita seja maior nos horizontes superficiais (maior efeito da 
matéria orgânica);

5. num mesmo perfil existem condições favoráveis à goethita e à hematita, 
conforme a profundidade: na parte superficial, sob ação mais intensa da 
atividade orgânica, tende a formar goethita; na parte mais profunda, mais 
próximo da rocha, há deficiência de drenagem também formando goethita ou, 
pelo menos, não formando hematita. Assim, apenas a zona intermediária pode 
ser favorável à hematita. Tem-se, assim, da rocha para o topo, uma região anti-
hematítica (com cores acinzentadas, variegadas ou mesmo amareladas), uma 
zona hematítica (vermelha ou rósea) e, mais próximo da superfície, uma zona 
amarelada. Nos solos mais rasos e/ou de atuação bioclimática mais ativa, a 
zona hematítica, intermediária, pode desaparecer.
A grande mensagem desse modelo é que a intensidade de uma condição pode 

suplantar o efeito oponente de outra. Assim, mesmo sob condições periódicas de 
excesso de água, a hematita pode formar-se, desde que haja concentração suficiente 

75Talvegue, do alemão thalweg, caminho do vale, linha divisória ao fundo de duas montanhas ou colinas 
por onde correm as águas; linha que une os pontos mais fundos de um vale. É o oposto de crista.
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de Fe(III). É o que ocorre nos mosqueados vermelhos que dão origem às chamadas 
plintitas. 

Fixação76 de P 

A fixação de P nos solos tropicais está diretamente relacionada aos óxidos de 
Fe e de Al. Os Latossolos mais ricos nesses constituintes fixam bastante P. Rochas 
máficas (contendo muitos minerais ricos em Fe e Mg) dão origem a solos com altos 
teores de Fe que tendem, quando bem drenados, a ter cores bastante avermelhadas, 
quando existe período seco pronunciado, conforme visto anteriormente. A cor pode, 
então, fornecer a indicação da capacidade do solo em reter P. Porém, mesmo a rocha 
sendo apenas relativamente rica em minerais máficos, os processos de formação do 
solo nas áreas tropicais concentram, residualmente, os óxidos de Fe e de Al. Solos 
originados de material pobre em minerais máficos (arenito, por exemplo) tendem a 
ser mais pobres em óxidos de Fe e de Al, fixando menos fósforo.

Aqui há necessidade de cautela. A gibbsita77, Al(OH)3, talvez tenha um alto 
poder absorvente, o que pode compensar o efeito dos óxidos de Fe, isto é, pode-se 
ter um solo relativamente pobre em óxidos de Fe mas rico em gibbsita e, portanto, 
com alta capacidade de adsorção de P. No entanto, a superfície especifica da gibbsita 
parece pequena. Via de regra, a goethita tende a adsorver mais P do que a hematita 
(BAHIA et al., 1983; CURI, 1983; SOUZA; CURI; GUEDES,1991; KER, 1995), 
mas nem sempre isso acontece78 (LEAL; VELLOSO, 1973; RESENDE, 1976; 
CORRÊA, 1984), havendo até registro de situação em que a hematita adsorve mais 
(GUALBERTO et al., 1987).

Resende et al. (1988) calcularam a adsorção de PO4
3- em mg kg-1, valores médios 

(e amplitude), caulinita: 728 (140-2100); hematita: 5613 (3508-13155); goethita: 8060 
(2325-16275); gibbsita: 534  mg kg-1.

É fundamental considerar a textura, ao lado do conteúdo de óxidos (de Fe e de 
Al), no processo de fixação de P. Em condições comparáveis, solos mais argilosos 
apresentam maior fixação de P. No entanto, em razão dos comentários anteriores, a 
aplicabilidade dessas generalizações restringe-se a solos afins. 

76Alguns preferem que se use “fixação”, entre aspas, para ressaltar o aspecto de mobilidade (ainda que 
em taxa muito lenta) de quase todo o P no solo.
77Gibbsita, nome em homenagem a George Gibbs, mineralogista americano (WEBSTER’S..., 1989) 
também conhecida como hidrargilita, do grego hidro, água, e argilos, argila branca, descoberta nos 
Montes Urais. A gibbsita aparentemente dificulta o arranjo da caulinita face a face: ela age como uma 
cunha, desorganizando o arranjo das partículas.
78A quantidade de fosfato adsorvida em cada mineral depende muito da superfície específica dele, quanto 
maior sua superfície específica maior a adsorção desse ânion. 
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Fertilidade Geral

Como foi comentado, a cor pode fornecer indicações sobre o material 
de origem, conteúdo de matéria orgânica, condições de drenagem e teores de 
óxidos de Fe (fixação de P), dando ideia sobre a fertilidade geral do solo. Isso 
pode ser consubstanciado num exemplo da região do Triângulo Mineiro, onde 
o Latossolo Vermelho férrico (Latossolo Roxo) ao longo dos rios principais 
é distinguido, pela cor, dos outros solos originários de materiais mais pobres 
(nesse caso a vegetação e/ou a atração pelo magneto também ajudam a 
distingui-lo). 

Em várias partes do Brasil, intrusões de diabásio ou de anfibolitos (rochas 
máficas) dão origem a solos de coloração vermelha mais escura do que os solos 
circunvizinhos (desenvolvidos de gnaisse, por exemplo) (NUNES, 1999). 

No entanto, a aplicabilidade dessas relações talvez seja mais útil no que 
se refere a elementos-traço (Zn, Cu, Co) e P total:

1. os solos mais vermelhos, mais ricos em óxidos de Fe, têm também, em 
geral, maiores teores de elementos-traço e de fósforo total;

2. apesar da afinidade geral entre elementos-traço e Fe, em concreções79 
tem-se verificado (FONTES; RESENDE; RIBEIRO, 1985) haver melhor 
relação dos primeiros com o teor de manganês. As concreções mais 
ricas em Mn (o que quer dizer, até onde se conhece, em elementos-traço 
também) podem ser reconhecidas pela coloração negra, evidente quando 
quebradas, o que é consubstanciado pela efervescência com H2O2 (água 
oxigenada) decomposta pela intermediação catalítica dos compostos de 
Mn. Enquanto houver Mn haverá efervescência. 

3. os solos desferrificados, como discutido no item referente à drenagem, 
são pobres quanto aos elementos-traço mencionados. Pode-se ter uma 
idéia relativa do teor de Fe (todas as suas implicações) baseando-se na 
facilidade de desferrificação. Os cupins esbranquiçados (que refletem a 
cor da caulinita), quando ocorrem em posições relativamente elevadas da 
paisagem, tendem a indicar baixos teores de Fe no material de origem. 
Não é muito fácil encontrar solo cinzento nas áreas de rochas basálticas. 

79Concreções, concentração local de um composto químico, por exemplo, óxidos de ferro, na forma de 
grãos ou nódulos de vários tamanhos, formas e dureza (GLOSSARY..., 1973). Nas bordas dos chapadões 
ocorrem às vezes, formando grandes blocos. Essas concreções formam-se continuamente e não são, 
como se supunha, exclusivas do Terciário. Seu uso como marcador estratigráfico pode, assim, levar a 
resultados contraditórios.
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Há, nesse caso, muito Fe a ser reduzido para que a cor cinzenta se 
expresse80. 

2.2.3. Textura 
A parte inorgânica (sólida) do solo é constituída de partículas de diferentes 

tamanhos: argila, silte e areia, as quais, em conjunto, constituem a fração terra fina 
(< 2 mm) e cascalhos, calhaus e matacões.

A textura81 refere-se à proporção das frações argila, silte e areia (Tabela 2.E). 
As frações maiores do que areia: cascalhos (2-20 mm) são consideradas como 
elementos modificadores da classe textural quando presentes em quantidades 
significativas (≥ 8 %); calhaus (20-200 mm) e matacões (> 200 mm) constituem a 
pedregosidade. 

Tabela 2.E – Distribuição das frações granulométricas por classes de tamanho.

Nome Limite de diâmetro (mm)
Areia grossa 2-0,2

Areia fina 0,2-0,05
Silte 0,05-0,002

Argila Menor que 0,002

80Em alguns trechos das Zonas da Mata e Rio Doce, em MG, os terraços aluviais, apesar de terem 
estado sob ambiente semilacustre, não foram desferrificados: os elevados teores de ferro dos solos das 
elevações circunvizinhas (Latossolos Amarelos e Vermelho-Amarelos, em grande parte) contribuem para 
sedimentos mais ricos em ferro e maior dificuldade de desferrificação. A ocorrência de solos gleizados 
não é comum, mesmo sob condições de encharcamento quase contínuo. Nesses casos, os Gleissolos sob 
taboa, por exemplo, são reconhecidos pela presença de ferro reduzido (Fe++) identificado por corantes 
químicos (CAMPOS et al., 2003). Esses Gleissolos estão relacionados, além da comunidade de taboa, 
com lençol freático a menos de 60 cm da superfície.
81Textura, do latim textura - teia, tecido; em solos refere-se às proporções relativas de areia, silte e argila; 
nas rochas, tamanho, forma e arranjo dos grãos da rocha sedimentar; cristalinidade, granularidade e 
trama dos elementos nas rochas ígneas. É aplicado a superfícies pequenas de uma rocha homogênea. O 
termo estrutura é usado para aspectos maiores. Em francês, textura e estrutura têm sentidos opostos aos 
mencionados (BATES; JACKSON, 1987; WEBSTER’S..., 1989).

As frações granulométricas areia (grossa + fina), silte e argila são representadas 
em termos de concentração relativa ou percentual nas arestas do triângulo textural 
(Figura 2D).

A textura ou composição granulométrica de um solo depende, como outros 
atributos, da rocha de origem e do grau de intemperização (idade) daquele.

O quartzo, sendo um mineral muito resistente quando de tamanho maior do que 
cerca de 0,05 mm de diâmetro é, no entanto, pouco resistente se ocorre nas frações 
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argila e silte. Tende a se concentrar em muitas rochas sedimentares - arenitos (rochas 
psamíticas82). 

Há uma tendência de os solos originários de rochas psamíticas apresentarem 
altos teores de areia e baixos teores de argila. Por outro lado, os solos derivados de 
rochas de textura fina, tais como: argilitos, folhelhos, ardósias etc. (rochas pelíticas83), 
apresentam baixo teor de areia e altos teores de argila e silte. 

Para se determinar a composição granulométrica (proporção das diferentes 
classes de partículas), geralmente é usada a tamisação (peneiragem) para as frações 
areia (mais grosseira), e para as frações menores usa-se a sedimentação diferencial 
das partículas, conforme o tamanho.

As diferentes possibilidades de composição granulométrica, organizadas em 
classes texturais, são em geral representadas com o auxílio de um triângulo (Figura 
2.D) cujos lados correspondem a cada uma das frações granulométricas, com areia 
grossa e areia fina formando um conjunto único (a fração areia). 

Figura 2.D – Representação das classes de textura pelo triângulo textural.

82Psammos (do grego) quer dizer areia.
83Pelítica, do grego pelos, lama, lodo; rocha sedimentar de textura fina (pelito) ou rocha metamórfica, 
derivada de um pelito (BUENO, 1967; BATES; JACKSON, 1987).
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Em cada vértices do triângulo estão representadas as frações granulométricas 
com 100 % de uma das frações consideradas (areia, silte ou argila), cuja proporção 
decresce paralelamente à base que lhe é oposta. O vértice superior corresponde à 
ocorrência exclusiva de argila.

Analisando a representação das classes texturais pelo triângulo, observa-se 
que:

1. nos vértices estão as classes de textura identificadas pelo nome de 
determinada fração, com exceção do vértice superior; a classe textural 
franca (barro, em algumas publicações) corresponde àquela classe textural 
em que, supostamente, não há predominância marcante de nenhuma 
das frações. Ela se posiciona aproximadamente no meio do polígono 
pentagonal. As frações argila, silte e areia estão presentes em diferentes 
proporções. A fração argila ocorre em menor quantidade, cerca de 20 %, 
enquanto areia e silte correspondem a, aproximadamente, 40 % cada. Isto 
porque a argila tem um papel físico-químico muito mais pronunciado do 
que o das outras duas frações;

2. da classe franca para os vértices, há maior participação de cada uma das 
frações: 

FRANCO-ARGILOSA

FRANCA

FRANCO-ARENOSA                    FRANCO-SILTOSA

 

  

3. a fração argila, pela sua atividade, empresta seu nome a várias classes 
de textura, isto é, das treze classes, sete apresentam a palavra argila ou 
argilosa na sua denominação. Isso não acontece com qualquer das outras 
frações, a não ser com a palavra franca (seis vezes), a qual não representa 
uma fração. 
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A classificação textural é realizada também em nível mais generalizado 
(utilizado, por exemplo, na distinção de unidades taxonômicas) pelos seguintes 
grupamentos texturais, que englobam uma ou mais classes primárias: 

• textura arenosa, compreende as classes texturais: areia e areia-franca, ou 
seja, composições granulométricas em que  % areia -  %  argila > 70; 

• textura média, % argila < 35 e % areia  ≥ 15, excluídas as classes texturais 
areia e areia-franca;

• textura siltosa, % argila < 35 e % areia  < 15;
• textura argilosa, % argila ≥ 35 e ≤ 60;
• textura muito argilosa, % argila > 60

A fração cascalhenta, quando presente em proporções significativas (≥ 8 % em 
relação à terra fina), é também considerada como qualitativo da textura, conforme as 
distinções: pouco cascalhenta (% cascalho ≥ 8 e < 15); cascalhenta (% cascalho ≥ 15 
e < 50); muito cascalhenta (% cascalho ≥ 50);

Materiais grosseiros resistentes ao intemperismo, tais como quartzo, material 
enriquecido e/ou cimentado por óxidos de ferro, não são ativamente destruídos pelo 
intemperismo nem removidos do sistema pela erosão. Resultado: formam-se camadas 
cascalhentas e/ou pedregosas na superfície do solo as quais podem ser posteriormente 
cobertas por novo material, formando, assim, um leito de cascalhos. Muito 
frequentemente são encontrados cascalhos e calhaus arredondados84, evidenciando 

MUITO ARGILOSA

      ARGILO-ARENOSA ARGILA ARGILO-SILTOSA

FRANCO-ARGILOSA
FRANCO-ARGILO-ARENOSA FRANCO-ARGILO-SILTOSA

FRANCA

 

  
   

 

84É comum no nordeste subárido brasileiro, em terrenos cristalinos, em particular associados com os 
Luvissolos Crômicos (Brunos Não Cálcicos), lençois extensos de cascalhos quartzosos bem arredondados. 
O quartzo só se arredonda por atrito, o que pressupõe transporte por água (ou gelo) a grandes distâncias. 
No caso do Sertão, é o registro de antigas paisagens, antigos rios, várias gerações deles. Veios de quartzo 
na rocha original que se estendia muitos metros acima da superfície atual fornecem o quartzo; o rio, 
pelo atrito, o arredonda; a erosão, ao longo dos milênios, removendo as partículas mais finas, concentra 
o material mais grosseiro, formando o chamado pavimento desértico.
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atividade abrasiva por movimentação de água (rios), mesmo que atualmente não haja 
outras evidências facilmente perceptíveis de que o leito do rio tenha estado naquele 
local. 

As propriedades dos solos dependem muito da textura e, como já foi comentado 
quando se estudou a constituição do solo (item 2.2.1), dependem também da 
constituição mineralógica de cada uma das frações.

Após essa parte inicial sobre a textura, passa-se à análise das suas implicações 
no comportamento do solo, principalmente em relação à planta.

Grau de Intemperização do Solo

As partículas do tamanho de areia e silte, sob a ação do intemperismo, 
transformam-se em argila, que é, geralmente, mais resistente e menos rica em reserva 
de nutrientes (na sua constituição) do que o material que lhe deu origem. Os minerais 
resistentes permanecem sob o tamanho de areia e a fração silte fica, então, sendo o 
ponto de máxima instabilidade, isto é, somente solos mais novos apresentam alto teor 
de silte, que é mínimo nos Latossolos, os solos mais comuns no Brasil. 

A fração silte serve então como indicadora do grau de intemperização do solo 
e também do seu potencial em conter minerais primários facilmente intemperizáveis 
(MPFI), isto é, de sua reserva em nutrientes.

A relação silte/argila tem sido proposta como índice do grau de intemperismo 
do solo, por exemplo: abaixo de 0,15 o material é considerado muito intemperizado 
(WAMBEKE, 1962); valores da relação silte/argila de 0,7, quando a textura for 
média, e de 0,6, quando for argilosa ou muito argilosa, são utilizados entre outros 
parâmetros para distinguir Cambissolos (solos jovens) de Latossolos (solos mais 
velhos), caso as características morfológicas sejam semelhantes (EMBRAPA, 
1988b). 

Em solos que sofreram um profundo intemperismo há algumas ressalvas. Onde 
a formação dos solos está tendo como substrato não a rocha inalterada, mas um 
horizonte C já bastante intemperizado e lixiviado, o silte pode ter sido formado de 
material estéril. Em grande parte do sudeste do Brasil, os solos com solum (horizontes 
A + B) estreito frequentemente apresentam relação silte/argila elevada (> 0,7, por 
exemplo), mas o silte é formado por flocos de caulinita85 (PINTO, 1971; GOMES, 

85Pelo conhecimento dos autores, a primeira constatação de pseudomorfos de caulinita em solos brasileiros 
foi feita por Pinto (1971) no horizonte Cr de Latossolos desenvolvidos de biotita-gnaisse da região de 
Viçosa, MG. Os grandes cristais de caulinita, além de desenvolvidos diretamente da biotita, podem sê-lo 
dos feldspatos (PARZANESE, 1991). Esses pseudomorfos, pela forma laminar, parecem ter importante 
papel nos deslizamentos de terra em áreas do Sudeste, por exemplo (RESENDE, CURI; DUARTE, 1997).

Livro_Pedologia.indd   45 08/12/2017   10:56:03



46

PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES

1976; REZENDE, 1980). Nesse caso, os altos teores de silte não correspondem, 
exatamente, a altos teores de minerais primários facilmente intemperizáveis.

Tendência a encrostamento

A massa do solo, sob a ação do impacto das gotas de chuva e dos ciclos de 
umedecimento e secagem, pode ter sua estrutura modificada, há o rearranjamento 
das partículas, provocando o aparecimento de uma camada superficial que tende a se 
dispor em forma de lâminas, dificultando a infiltração de água e mesmo a emergência 
de plântulas. A esse fenômeno dá-se o nome de encrostamento.

A fração silte desempenha um papel muito importante no encrostamento 
(LEMOS, 1956), sendo de se prever que solos mais ricos em silte tenham uma 
tendência mais acentuada à sua ocorrência. 

É comum, em muitos solos brasileiros, particularmente nos Cambissolos 
originados de rochas pelíticas do Grupo Bambuí, com bastante evidência nas áreas 
dos cerrados e no Latossolo Vermelho férrico (Latossolo Roxo) do Triângulo Mineiro, 
a formação de um pequeno encrostamento que dificulta a infiltração de água e a 
emergência de plântulas. Isto pode ter implicações na perda de água do solo por erosão 
e na forma de vapor. Como os Latossolos são, por definição, pobres em silte e sua 
fração argila tende a agregar-se, formando pequenos grânulos bem individualizados, 
parece muito provável que estes estejam se comportando, funcionalmente, como silte e 
areia muito fina (RESENDE, 1985; LIMA et al., 1990; LIMA, 1995; DONAGEMMA, 
2000; VITORINO, 2003).

Desde que um dos métodos para evitar encrostamento é manter o terreno coberto 
a maior parte do tempo, parece que o mesmo procedimento deve ser observado também 
para as áreas de Latossolos. Isso é muito importante quando se trata de determinadas 
forrageiras como o colonião, que além de não tender a cobrir o terreno completamente 
(como o capim-gordura, por exemplo), são comumente mal manejadas em muitas áreas 
do Brasil (uso de fogo e pisoteio excessivos), o que deixa o solo exposto, favorecendo 
o encrostamento com todas as suas consequências indesejáveis. 

Área específica

À medida que o volume inicial de um corpo se subdivide, a área exposta 
aumenta. 

Os fenômenos físico-químicos que ocorrem no solo são, na sua maioria, 
fenômenos de superfície. As argilas, sendo as menores partículas do solo, 
principalmente aquelas em estado coloidal, apresentam, assim, papel de máxima 
importância. 
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Pode-se, então, concluir: 
1. quanto maior o teor de argila (para um mesmo tipo de argila) maior a área 

específica do solo e maior a intensidade de fenômenos como retenção de água, 
capacidade de troca, resistência à erosão e adsorção de fósforo;

2. o tipo de argila, como pode ser verificado na Tabela 2.B, tem enorme 
influência sobre a área específica e, assim, sobre as propriedades que com ela 
se correlacionam. 

2.2.4. Estrutura 
As partículas primárias (argila, silte e areia) geralmente se encontram agrupadas, 

formando unidades maiores (agregados), dando ao solo a sua estrutura (Figura 2E; 
Tabela 2.F). Se a massa do solo for coerente e não apresentar estrutura definida, diz-
se que o solo é maciço; com grãos simples, se a massa for solta (textura arenosa). 

Figura 2.E – As partículas elementares (argila, silte, areia) podem estar agrupadas em 
agregados relativamente bem definidos, formando estruturas: prismáticas, colunares, blocos 
angulares, blocos subangulares, laminares e granulares. Essas estruturas refletem arranjo das 
partículas de argila.
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Tabela 2.F – Tipos de estrutura, suas características e onde ocorrem.

Forma (Tipo) Características Ocorrência típica
Grânulos Não há direção preferencial; 

os agregados têm mais ou 
menos as mesmas dimensões 
em todos os eixos. Muito 
porosos em conjunto

No horizonte A, rico em matéria orgânica, 
e nos Latossolos(1) mais oxídicos

Grumos Semelhante aos grânulos, 
porém mais porosos, grande 
infl uência da matéria 
orgânica  

No horizonte A chernozêmico de alguns 
solos

Blocos Semelhante a grânulos, mas 
as faces tendem a ser mais 
planas, e no solo estão em 
contato através das faces

Horizonte B dos solos com B textural 
(principalmente Argissolos, Luvissolos e 
Nitossolos)

Prismas
O eixo vertical é maior. É 
uma estrutura alongada, 
formada geralmente de 
agregados em blocos

Em muitos solos com B textural, B plânico 
e B vértico 

Colunas Semelhante aos prismas, 
mas a parte superior é 
arredondada. São compactas 
(muito pouco porosas)

Horizonte B plânico de solos com alto teor 
de Na+

Laminar

O eixo vertical é menor

No horizonte A dos solos siltosos ou 
de solos ricos em Na+ com muita argila 
dispersa em água. Pouca ocorrência em 
horizonte E (de eluvial, anteriormente 
designado A2) de Argissolos e Luvissolos. 
Por efeito de compressão, pisoteio, por 
exemplo, na camada superfi cial.

(1) Nos Latossolos, apenas no horizonte B é que a estrutura tende a ser verdadeiramente granular; no 
horizonte A, onde há maior atividade de expansão e contração, os grânulos mais parecem blocos e se 
comportam como tal. 

As argilas silicatadas têm a forma de placas ou lâminas e, por isso, tendem a se 
ajustar face a face, aumentando a coesão entre as placas e formando uma massa compacta 
e impermeável. Os solos mais velhos e intemperizados (Latossolos), ricos em gibbsita, 
ao contrário, apresentam-se como um material parecendo terra de formiga (veja nota de 
rodapé, 120) ou pó de café: pequenos grânulos, soltos, deixando entre eles um grande 
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espaço poroso. Não há, nesse caso, um arranjo face a face, uma vez que a gibbsita 
dificulta esse arranjo, pois atua como uma cunha, impedindo esse ajuste. Entre esses 
extremos, a terra poeirenta dos Latossolos ou solos mais velhos, com partículas mais 
desorganizadas ao nível microscópico e a massa compacta, com o máximo de arranjo 
face a face, existem as posições intermediárias. Assim, as estruturas (blocos subangulares, 
blocos angulares, prismas e colunas) dispõem-se, refletindo esse grau de arranjo. 

Além da influência mineralógica, a atividade biológica, direta ou indiretamente, 
pode ser importante na estruturação. Raízes e animais como minhocas movem 
partículas, e essas, mais juntas, tendem a formar agregados; nas fezes das minhocas as 
partículas ingeridas têm novo arranjo e cimentação; as paredes dos poros podem vir a 
ser superfícies de futuros agregados. Os polissacarídeos, de natureza mucilaginosa, de 
origem microbiológica criam agregados estáveis em água. As bactérias, que chegam 
a 109-1010 por grama de solo superficial, ao decompor a matéria orgânica contribuem 
com polissacarídeos e outras “colas” orgânicas. A ligação das moléculas orgânicas 
com a fração mineral faz-se por intermédio de Al ou Ca (EVANS; RUSSELL, 1959). 
A ligação de moléculas orgânicas com goethita (FONTES, 1990) parece, pode ser 
particularmente importante nos nossos solos, aumentando a estabilidade nos agregados 
em água, tendo também papel semelhante à gibbsita.  Acredita-se que na superfície 
dos minerais possa haver material amorfo por onde ácidos húmicos e ácidos fúlvicos 
podem se ligar (SCHULTHESS; HUANG, 1991).

Esse papel da matéria orgânica, por mais importante que seja, não parece explicar 
muito bem a estabilidade dos agregados de Latossolos até grandes profundidades. 
Os Latossolos perférricos (Fe2O3 ≥ 360 g kg-1), com quase ausência de silicatos e de 
gibbsita, também têm estrutura granular.

Uma estrutura formada de grânulos muito pequenos, como a do Latossolo 
Vermelho férrico (Latossolo Roxo), que se apresenta com aparência de pó de café, 
é descrita, às vezes, como tendo aspecto de maciça porosa. Essa é a estrutura típica 
dos Latossolos mais intemperizados. 

A análise cuidadosa do que foi comentado anteriormente permite as seguintes 
generalizações: 

1. os óxidos de Fe e de Al, a matéria orgânica e o excesso de sais tendem a 
produzir estrutura granular;

            Prismática

colunas prismas blocos grânulos
  

   gibbsita, hematita, goethita, matéria orgânica
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2. o excesso de sais tende a formar grânulos (como nos solos salinos) enquanto 
o excesso de Na tem efeito oposto, tendendo a formar estrutura prismática 
ou, em geral, colunar (como nos Planossolos Nátricos, antigos Solonetz 
Solodizados86).

3. a expansão e contração de todo material mais ou menos rico em argila, 
quando exposto a ciclos sucessivos de umedecimento e secagem em meio 
mais conservador de umidade (ou mais favorecido por lixiviação oblíqua), 
tende a destruir a estrutura granular, dando origem a estrutura em blocos, 
isto é, ocorre uma deformação plástica dos agregados (ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA - EUA, 1967; MONIZ, 1980). Os solos com B textural (ou 
nítico) tendem a ocorrer nos sopés de elevações ou onde a rocha fresca ou 
camada menos permeável não esteja muito profunda.

4. num Latossolo, a taxa de infiltração de água tende a ser maior no horizonte 
B do que no horizonte A; o oposto ocorre quando a argila é mais ativa (o 
material de solo se expande e contrai mais). Nesse caso, a matéria orgânica 
reduz a expansão e a contração mais próximo à superfície, onde o efeito 
tende a ser mais intenso. Em solos com argila mais ativa, portanto, a maior 
proporção de macroporos, ou maior infiltração de água, encontra-se mais à 
superfície, ou no horizonte A;

5. sendo a esfera o sólido que apresenta o mínimo de área exposta por 
unidade de volume, e como o grânulo é a estrutura que mais se aproxima 
da esfera, conclui-se: os materiais que apresentam estrutura granular 
tendem a ter o mínimo de coerência entre os grânulos. Estes, se forem 
pequenos, podem ser facilmente deslocáveis pela água, daí os Latossolos 
mais ricos em óxidos de Al e de Fe (os Latossolos mais velhos) serem, 
ao contrário do que se apregoa normalmente, de fácil erodibilidade 
quando submetidos a fluxo de água concentrados, a exemplo de alguns 
Latossolos Vermelhos férricos. Isso não é notado com maior frequência 
porque tais solos tendem a ocorrer em superfícies bem suaves (pequena 
declividade); 

6. os solos pobres em óxidos de Al e de Fe tendem a apresentar estrutura 
bastante afastada do tipo granular, exceto próximo à superfície, onde se faz 
sentir o efeito do teor mais elevado de matéria orgânica e da atividade da 
pedofauna, contrapondo-se ao dos ciclos de umedecimento e secagem. Os solos 

86Solonetz, do russo sol, sal, e etz, fortemente expresso; solo com camada delgada e friável sobre camada 
com estrutura colunar, escura, muito alcalina. Os Gleissolos Sálicos (Solonchaks), sol e chak, área salgada, 
têm estrutura granular devido ao excesso de sais (solos salinos).
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hidromórficos (gleizados ou acinzentados), nos horizontes pobres em matéria 
orgânica, apresentam muito poucos macroporos.  

2.2.5. Cerosidade
Às películas ou filmes de argila, partícula finíssima que, trazida dos horizontes 

superficiais, se deposita nas faces das unidades estruturais dos horizontes inferiores, 
conferindo brilho graxo característico, dá-se o nome de cerosidade. Pode também se 
formar por simples rearranjo de material coloidal na superfície dos blocos ou prismas, 
devido à alternância de ciclos de umedecimento e secagem87.

Os Latossolos, solos mais intemperizados, mais ricos em óxidos de Fe e de Al, 
geralmente mais pobres em nutrientes e mais profundos, via de regra não possuem 
essas películas ou filmes de argila, as quais constituem característica dos solos com 
horizontes B nítico e B textural .

A cerosidade tem efeito na redução da infiltração de água e no incremento do 
processo erosivo. Por exemplo, em Nitossolos Vermelhos férricos a erosão laminar 
tende a ser maior e o terraceamento não deve ser em nível, sob risco de seu rompimento 
no período chuvoso. 

Portanto, a cerosidade, aliada a outras informações, pode servir, dentro de 
certos limites, para indicar a riqueza relativa de um solo em nutrientes (estádio de 
intemperismo).

As raízes das plantas encontram algum obstáculo para penetrar nos agregados 
quando há cerosidade. Essa película também influencia na difusão de alguns nutrientes 
como P e K. Isso dá a essa característica uma grande importância, por causa das 
possíveis implicações na absorção de nutrientes.

A cerosidade guarda relação com outras feições causadas por partículas finas. 
Assim, à semelhança das argilas, outras substâncias podem depositar-se formando 
películas que envolvem os agregados. Todos esses revestimentos recebem o nome de 
cutãs (veja Capítulo 10). A cerosidade é o cutã argilã. Mangã, ferrã e orgã são os 
revestimentos de compostos de manganês, ferro e matéria orgânica, respectivamente. 

A cerosidade leva milênios para se formar (EUA, 1999).
Assim, conclui-se que:

1. os blocos, através da contração (quando o solo está secando), tendem a se 
separar uns dos outros, sempre no mesmo lugar. A cerosidade é, portanto, a 
resultante de um processo cumulativo; 

87A importância dos ciclos de umedecimento e secagem, favorecendo a formação da cerosidade e da 
estrutura, é reconhecida desde as primeiras edições internas da Soil Taxonomy, por exemplo:Supplement 
to Soil Classification System; 7th Aproximation (EUA, 1967).
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2. a presença de cerosidade em solo desenvolvido num depósito aluvial indica 
que, há milênios, essa área não sofre inundações. Isso pode ser de grande 
utilidade prática na previsão de enchentes em locais com inundações muito 
raras (apesar de não registradas historicamente). Pode ser, portanto, um 
critério de uso plausível em áreas de colonização recente;

3. ao contrário da expansão-contração, favorecida por alternância de 
umedecimento e secagem, a atividade biológica tende a destruir a cerosidade. 
Por isso a cerosidade só consegue permanecer claramente na parte inferior do 
perfil. Aí a atividade biológica não destrói a cerosidade acumulada lentamente, 
isto é, os blocos tendem a se separar sempre ao longo das mesmas faces. Mas, 
como nem todas as faces são bem distintas, é comum encontrar-se cerosidade 
no interior dos blocos, revestindo como que antigas faces, agora incorporadas 
a outros blocos; 

4. a atividade de expansão-contração dos blocos faz com que haja um grande 
empacotamento de partículas no seu interior, mas ainda mais pronunciadamente 
na superfície, enfatizado pela cerosidade. Daí os macroporos, por onde 
as raízes crescem, situarem-se entre os agregados (blocos). O interior dos 
agregados tende a ser pouco explorado pelas raízes, que atapetam a superfície, 
em contato com a cerosidade. Nessas condições elas ficam num ambiente 
sujeito a grandes esforços físicos, havendo, inclusive, frequentes rupturas e 
amassamento. Nesse caso os resultados obtidos em laboratório, nos trabalhos 
em que a estrutura é alterada (por exemplo, para a determinação do ponto de 
murcha), requerem uma interpretação especial para ajuste às condições de 
campo.

2.2.6. Porosidade
Todo solo possui poros, mas seu número, tamanho, distribuição e continuidade 

são variáveis conforme o solo.
Ao se examinar o solo com atenção, principalmente quando com o auxílio de 

uma lupa, percebe-se que existem pequenos vazios naquela massa. Ao se adicionar 
água, esta se infiltra com maior ou menor rapidez devido à presença desses vazios 
ou poros do solo. 

Os poros do solo são divididos em duas classes: microporos e macroporos, 
menores e maiores do que cerca de 0,05 mm de diâmetro, respectivamente. Assim, é 
de se esperar que um solo argiloso (muitas partículas < 0,002 mm) apresente grande 
microporosidade; um solo arenoso (muitas partículas > 0,05 mm) apresente grande 
macroporosidade. Porém a estrutura do solo tem influência marcante na distribuição 
do tamanho de poros.
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Como visto anteriormente, as partículas primárias (argila, silte e areia) podem 
agregar-se formando unidades maiores, de cuja forma, tamanho e organização irá 
depender também a composição do espaço poroso do solo.

Existem também poros feitos pelas atividades da fauna e da flora.
Recordando que a porosidade está muito relacionada com o ar e a água no solo, 

pode-se frisar o seguinte88:
1. todo solo argiloso tem grande microporosidade, contudo pode possuir também 

grande macroporosidade em decorrência da agregação (estrutura);
2. as raízes crescem melhor através dos macroporos; 
3. os agentes que agregam as partículas primárias (argila, silte e areia), como 

matéria orgânica, Ca, e óxidos de Fe e de Al, favorecem o arejamento e a 
infiltração de água, enquanto os agentes que dispersam as partículas e destroem 
os agregados, como o sódio (Na), compactação e puddlagem89, têm efeito 
inverso, prejudicando sobremaneira o crescimento das raízes;

4. a água é retida com mais força nos poros menores: nos poros maiores, a própria 
gravidade a remove; nos menores, a água não é tão disponível para as plantas, 
predomina a retenção da água por adsorção e a condutividade capilar, enquanto 
a infiltração e o arejamento (trocas gasosas) diminuem. Entre esses extremos 
existem poros intermediários em tamanho e tendência de comportamento;

5. a estrutura granular, quando bem expressa, como no caso do horizonte B dos 
Latossolos muito velhos, determina no solo a existência de duas populações 
de poros mais ou menos distintas (Figura 2.F): os macroporos, entre os 
agregados, e os microporos, no interior dos agregados, modelo recentemente 
adaptado por Carduzzi et al. (2011). 
Isso tende a enquadrar a água retida nesses solos em duas classes bem distintas: 
a que ocupa os poros maiores do que 1 µm (3 bars ou 300 kPa) e a água 
correspondente a poros com diâmetro equivalente menor que 0,2 µm (15 bars 
ou 1500 kPa), que é retida mais fortemente. Isso quer dizer que nesses solos 
não há praticamente poros entre esses dois limites90.

88Estas generalizações são baseadas nos trabalhos de Fernandes et al. (1978), Almeida (1979) e Ernesto 
Sobrinho (1979).
89Puddlagem refere-se à camada de menor permeabilidade formada pela orientação das argilas, sob a 
ação de implementos agrícolas, em solos trabalhados quando os teores de água são muito elevados. A 
expressão “espelhamento de parede” também tem sido bastante usada neste contexto.  
90Isso faz com que a condutividade hidráulica não saturada (ou condutividade capilar), embora muito alta 
no início (após saturação pela água da chuva, por exemplo), caia bruscamente em cerca de 2 semanas, a 
valores  de apenas 0,3 mm/dia (SANS, 1986). A deficiência hídrica nesses solos só não é maior  por causa 
de grande profundidade efetiva das raízes das plantas perenes; e, talvez, pelo acentuado desenvolvimento 
das raízes profundas na época seca.
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Tal conclusão é válida também para solos arenosos. Os solos que não possuem 
estrutura granular já tendem a apresentar geralmente maior incidência de poros 
entre 1 e 0,2 µm de diâmetro equivalente. 

As constatações anteriores, aliadas ao fato de a maior parte da água disponível 
estar em poros variando de 1 a 30 µm de diâmetro, sugerem que para alguns solos 
com elevada macroporosidade, a compactação poderia ser benéfica por aumentar a 
quantidade de poros na faixa mencionada. Isto é, seria possível, em princípio, para 
alguns Latossolos, o aumento do teor de água disponível pela transformação de 
parte dos poros maiores do que 30 µm (retida em 0,1 bar) em poros menores. Como 
exemplo, pode ser citado que um aumento da densidade de 1,15 para 1,30 g cm-3 do 
horizonte subsuperficial de um Latossolo Vermelho férrico (Latossolo Roxo), em 
área de empréstimo no Triângulo Mineiro, estimulou o crescimento das leguminosas 
arbóreas angico-amarelo e cássia-verrugosa (OLIVEIRA, 1995). É provável que o 
contato mais íntimo entre raiz e solo, nessas condições, possa realmente ser importante, 
conforme sugere o esquema a seguir (Figura 2.G). 

Como sempre acontece em sistemas naturais, é preciso cautela para que não 
ocorram os efeitos contrários. Se a compactação for muito intensa, começa a atuar 
todo um conjunto de fatores adversos: menor infiltração de água, maior erosão, menor 
crescimento de raízes, menor taxa de difusão de alguns elementos como fósforo 
(RUIZ, 1985; NOVAIS, 1987).

Figura 2.F –  Esquema mostrando microporos no interior dos agregados e macroporos entre 
eles. 
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A seguir são feitos alguns comentários concernentes à fase gasosa 
(AHLRICHS, 1972). Basicamente, essa fase no solo é constituída de ar atmosférico 
modificado: na sua parte superficial o ar do solo tem composição similar àquela do 
ar atmosférico, obedecendo ao gradiente de difusão que existe entre ambos; nos 
horizontes e camadas mais profundos ocorre o efeito de uma troca lenta. Embora 
outros mecanismos tenham sido propostos, a difusão parece ser o mecanismo 
primário na troca de gases. 

As mais importantes modificações produzidas pelos microrganismos e raízes 
de plantas são o consumo de O2 e a produção de CO2 (Figura 2.F). A maior parte 
do CO2 no ar do solo é atribuída à atividade dos microrganismos. O ar do solo 
comumente contém até 1 % de CO2, enquanto o ar atmosférico tem cerca de 0,03 % 
(AHLRICHS, 1972). 

O teor de O2 na atmosfera é, geralmente, de 21 % e decresce no ar do solo. 
O abaixamento é usualmente proporcional ao incremento em CO2 devido à taxa 
consumo de O2/produção de CO2 ser próxima a 1:1 na respiração da comunidade 
biológica do solo. Os microrganismos do solo também respiram e sob condições 
de aeração deficiente, podem competir com as raízes das plantas superiores 
por oxigênio. Em condições de encharcamento, o O2 dissolvido desaparece 
rapidamente devido à demanda microbiana e à menor difusão do O2 na água; o 
sistema torna-se anaeróbio. Em solos muito encharcados, a quantidade de O2 tende 
a diminuir muito mais do que a elevação do nível de CO2 porque, além do efeito 
dos microrganismos, o último (CO2) se dissolve em água com intensidade muito 
maior do que o primeiro (O2).

Figura 2.G – Solo antes (a) e depois de compactado (b), mostrando redução dos poros 
maiores, melhorando a condução de água (e nutrientes) até as raízes.
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No solo, a difusão do ar é reduzida devido à tortuosidade dos poros contínuos 
disponíveis e ao espaço poroso efetivo (porção vazia do solo). O espaço poroso total 
tende a ser maior nos solos argilosos do que nos arenosos (BLACK, 1968). Assim, 
a difusão do ar é geralmente maior nos solos argilosos, quando secos. Entretanto, 
a maioria dos solos de climas tropicais úmidos encontra-se em geral com umidade 
elevada na maior parte do ano, o que mantém os poros menores dos solos argilosos 
ocupados por água, dificultando a difusão.

O processo de aeração é um dos mais importantes fatores determinantes da 
produtividade do solo (HILLEL, 1982). Uma respiração adequada de raízes requer que 
o solo seja aerado91, isto é, que a troca de gases entre o ar do solo e a atmosfera ocorra 
numa taxa que evite a deficiência de O2 e o excesso de CO2 na rizosfera (Figura 2.H). 

Figura 2.H – Esboço do processo de trocas gasosas no solo (adaptado de HILLEL, 1982). 

91O oxigênio livre é essencial para o funcionamento de raízes. Plantas tolerantes a solos encharcados 
possuem estruturas especiais capazes de conduzir oxigênio do ar às raízes. Assim, é comum nos solos 
cinzentos a presença de cores de ferrugem (dadas pelos óxidos de ferro: goethita, ferridrita), ao longo 
das raízes de arroz, por exemplo. As raízes do buriti parecem ter grande habilidade nesse aspecto. 
Quando mortas funcionam como importantes condutores de água e ar. Fluxos intensos de água, numa 
taxa incomum para solos hidromórficos, foram observados em muitas raízes de buriti, no Sudoeste da 
Bahia (COUTO; RESENDE; REZENDE, 1985).

2.2.7. Consistência
A manifestação das forças de coesão (atração das partículas entre si) e de 

adesão (atração das partículas por outro corpo), sob várias condições de umidade, 
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determina a consistência do solo. A consistência do solo tem implicações diretas 
no seu manejo. Solos muito plásticos e muito pegajosos, como os Vertissolos, 
apenas podem ser trabalhados (arados, gradeados etc.) em amplitude estreita de 
umidade. Em solos mais plásticos e mais pegajosos, de lugares mal drenados92 
(agora ou originalmente) deve-se ter mais cuidado com o conteúdo de água no solo 
por ocasião dos trabalhos de manejo, a fim de evitar dificuldades no seu preparo 
e a puddlagem. Os Latossolos, por outro lado, podem ser trabalhados em maior 
amplitude de umidade (Figura 2.I).

Figura 2.I – Representação esquemática da consistência do solo conforme o grau de umidade 
(teor de água). Em destaque a faixa de friabilidade, apropriada para aração etc., estreita nos solos 
de argila de atividade alta (Vertissolos, por exemplo) e bem mais ampla em alguns Latossolos.

A gibbsita, os óxidos de Fe (hematita, goethita) e a matéria orgânica tendem a 
desorganizar as partículas no seu nível microestrutural93. Isso significa que a maiores 
teores desses componentes corresponde um arranjo mais casualizado das partículas 
de argilas silicatadas, que têm geralmente a forma laminar (Tabela 2.G). 

92Os solos podem ser dispostos numa sequência de drenagem, de excessivamente drenados (D1) de um 
lado, a muito mal drenados (D8) de outro. D1, D2, D3 e D4 classificados como excessivamente, fortemente, 
acentuadamente e bem drenados, respectivamente, são de boa drenagem, conhecidos genericamente 
como bem drenados. D8, D7 e D6, respectivamente como, muito mal, mal e imperfeitamente drenados, 
são considerados em geral como de drenagem deficiente: os mal drenados. Entre esses dois grupos estão 
os moderadamente drenados (D5).
93Exames micromorfológicos de alguns Latossolos (LIMA, 1988) revelam a existência de agregados 
pequenos, micropeds arredondados de menos de 1 mm de diâmetro, podendo estar bem delimitados 
nos Latossolos mais gibbsíticos ou aglutinando-se em micropeds e peds maiores; alguns Latossolos, 
como o Latossolo Amarelo distrocoeso (Latossolo Amarelo) e o Latossolo Bruno não apresentaram os 
micropeds individualizados.
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94A consistência do solo quando seco reflete, pela dureza, o ajuste face a face; é, assim, um importante 
indicador das condições do material (mais do que a friabilidade, talvez).

Tabela 2.G – Relações gerais entre organização microscópica das partículas de argila, condições 
em que ocorrem e seu efeito na consistência.

Organização
Partículas bem organizadas, aumento de 
coesão e adesão

Partículas mal organizadas, diminuição de 
coesão e adesão

Agentes
Compressão
Uso de máquinas, tendo o solo elevado 
teor de água
Argila com alta área específica
Ciclos de expansão-contração

Presença de altos teores de óxidos de Al, 
de Fe e de matéria orgânica
Argila com baixa área específica 
(caulinita)
Ausência de silicatos (perférrico)

Condições em que ocorrem com frequência
Solos desferrificados, cinzentos, pobres 
em matéria orgânica
Solos menos intemperizados, pobres em 
matéria orgânica

Solos de natureza latossólica
Solos com altos teores de matéria 
orgânica e cálcio

Efeitos na consistência
Aumento de dureza, plasticidade e 
pegajosidade

Aumento de friabilidade
Redução da dureza, da plasticidade e da 
pegajosidade

  

Em condições de campo, quando se está descrevendo um perfil de solo 
procura-se determinar a consistência nos três estados de umidade: seco, úmido 
e molhado. Um solo macio (seco)94, muito friável (úmido), plástico e pegajoso 
(molhado), indica riqueza em óxidos de Fe e de Al, como é o caso geral dos 
Latossolos. Por outro lado, um solo duro (seco), firme (úmido), muito plástico 
e muito pegajoso (molhado), permite inferir que se trata de um solo pobre em 
óxidos de Fe e de Al, bem provido de argilas com maior capacidade de troca 
catiônica, menos intemperizado e menos pobre em nutrientes. Conforme será 
visto, nem sempre solo pouco intemperizado quer dizer solo rico. Há solos pouco 
intemperizados pobres em bases e com altos teores de alumínio. 
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É comum, em alguns lugares do Brasil, a ocorrência de solos arenosos endurecidos. 
A proporção de areias de vários tamanhos, juntamente com o pouco de argila e silte 
que esses solos apresentam, induzem, quando trabalhados (às vezes até sem trabalhar), 
a um empacotamento dessas frações, formando uma camada muito dura na superfície. 
Aqui, além da pobreza natural, por ser o solo arenoso, em agentes desorganizadores 
(óxidos de Fe e de Al, e matéria orgânica), a fração areia apresenta uma distribuição de 
tamanho pouco selecionada, o que facilita o empacotamento95, aumentando a coesão e 
dificultando operações de máquinas e penetração de raízes e de água. 

As seguintes observações podem ser feitas:
1. material muito rico em agentes desorganizadores, em geral, não é bom para 

cerâmica comum. De fato, o barro para uso em cerâmica é amassado, em 
parte, para aumentar a coesão entre partículas. As argilas do horizonte Cg 
(cinzento) dos solos hidromórficos, pobres em Fe96, são geralmente as mais 
procuradas para isso (SIMÕES, 2007);

2. material para enchimento de vasos para mudas que vão ser transportadas não deve 
ser muito pobre nos agentes desorganizadores pois, nesse caso, haveria um grande 
endurecimento e restrição ao crescimento de raízes. Por outro lado, quando os 
teores desses agentes são muito elevados, por haver pouca coerência entre os 
grânulos, o torrão se parte com facilidade. Isso é muito comum nos torrões feitos 
de material de Latossolos das chapadas; tais solos tendem a ser ricos em gibbsita 
e óxidos de Fe, que são agentes desorganizadores; 

3. se o solo for muito argiloso, mas se apresentar muito friável, desmanchando-se 
com facilidade sob qualquer teor de água, então ele deve ter altos teores de agentes 
desorganizadores, isto é, trata-se de um solo muito velho (Latossolo), com todas 
as implicações em termos de lixiviação de nutrientes, fixação de P, penetração de 
raízes etc. que o Latossolo apresenta;

4. os solos cinzentos, por serem pobres em óxidos de Fe, se forem friáveis, porosos 
e argilosos possuem altos teores de gibbsita. Estes ocorrem nos chapadões do 
Planalto Central97 em geral associados ao microrrelevo de murundus, relacionados 
às veredas.

95Há casos em que esse material arenoso é usado diretamente como reboco em casebres, comportando-
se como cimento.
96Em solos formados sob condições de excesso de água, ou seja, falta de oxigênio, há perda de Fe do 
sistema. O Fe(III) é reduzido a Fe(II),  que é mais solúvel e removido com facilidade. Com o aquecimento 
do tijolo, todas as formas de Fe presentes passam à hematita, que, mesmo em pequenas quantidades, 
dá cor vermelha. Quando os teores de hematita são muito baixos, os tijolos são róseos. Quando não há 
hematita, os tijolos (telhas, vasos etc.) são amarelos ou cinzentos.
97Nesse caso, esse material tem sido usado para cerâmica mais refinada. 
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2.2.8. Cimentação
A consistência, tratada anteriormente, pressupõe, até certo ponto, ausência de 

qualquer agente cimentante entre partículas, o que significa que os torrões se desmancham 
rapidamente na água. Quando existe algum agente cimentante (e, nesse caso, os torrões 
não se desmancham na água), dá-se o nome de cimentação. 

As camadas cimentadas têm o nome genérico de pan em inglês e, no Brasil, pã 
(Tabela 2.H). Como os pãs têm, como comportamento típico, a restrição à movimentação 
de água e à penetração de raízes, esse termo tem sido também aplicado a horizontes que 
não têm, necessariamente, qualquer agente cimentante, mas que têm comportamento, 
quanto à água e raízes, semelhante ao dos pãs típicos. Assim, horizontes B argilosos, 
contrastantes com horizontes A bastante arenosos, têm sido chamados argipãs98 (claypans). 
O argipã possui camada subsuperficial densa, com teor de argila muito mais alto que 
o material suprajacente, do qual está separada por um limite abrupto. Há acúmulo 
de argila e a estrutura é prismática ou em blocos. Nesse tipo de pã, existe enorme 
dificuldade de penetração de raízes e de água nos horizontes subsuperficiais devido à 
sua elevada densidade aparente e à grande plasticidade. Pode ser horizonte genético 
ou não. Possui argila 2:1 e também 1:1. É comum em Planossolos Nátricos (Solonetz-
Solodizados), Luvissolos do subárido nordestino (Brunos Não Cálcicos) e solos com 
descontinuidade litológica. 

Tipos Características Solos Ocorrência

Fragipã 
ou pã 
quebradiço

Textura intermediária (franco-
siltosa, por exemplo). Estrutura 
maciça ou em blocos com 
prismas grandes. Duro, quando 
seco; quebradiço, quando úmido. 
Alta densidade aparente, gênese 
obscura, sílica tem sido  sugerida 
como cimento.

Argissolos 
Amarelos e 
Acinzentados, 
além de 
Espodossolos  

Em alguns solos dos 
Tabuleiros Costeiros 
(Grupo Barreiras) no 
NE e ES; bem como 
em algumas regiões 
subáridas

Ortstein

A textura tende a ser mais grosseira. 
Estrutura maciça, geralmente 
com pelotas de tamanho de silte. 
Origem: iluvial(1); óxidos de Fe 
e matéria orgânica como agentes 
cimentantes.

Espodossolos 
Nas classes que 
incluem horizonte B 
espódico, cimentado. 

Tabela 2.H – Tipos de pãs, características, solos onde ocorrem e distribuição geográfica no 
território brasileiro.

98O nome argimperme (mais complexo que argipã) tem sido também usado, principalmente em Portugal. 

Continua...
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2.2.9. Pedoclima
As plantas absorvem água do solo. O arejamento no ambiente das raízes é 

fundamental para muitos dos processos que interessam à planta. Todavia as condições 
de água, ar e temperatura no solo não podem ser previstas só pelas condições climáticas 
atmosféricas. Dependendo do lençol freático, existem solos com excesso de água, 

(1)Iluvial - vindo dos horizontes A ou E, acumulando-se nos horizontes B ou camadas mais profundas; 
(2)Nem sempre há formação de uma camada de permeabilidade menor do que a que está acima.

Tabela 2.H – Continuação...

Tipos Características Solos Ocorrência

Plintita

Em geral de cor bem vermelha 
ou vermelho-escura, apresenta-
se como mosqueados, ou em 
horizontes de cor variegada (sem 
predomínio claro de nenhuma 
cor de fundo), contrastando 
com as cores mais pálidas ou 
acinzentados da matriz. A plintita 
endurece-se quando exposta 
a ciclos de umedecimento e 
secagem.

Plintossolos 
(nos 
levantamentos 
de solos 
mais antigos 
chamados 
de Lateritas 
Hidromórficas), 
e solos com 
adjetivação 
plíntica.

Na Amazônia. Ocupa 
grandes extensões 
no MA, no Vale do 
Mearim. Ocorre 
também no Planalto 
Central, no Pantanal 
e até mesmo, em 
menor proporção, 
sob caatinga.

Bancada 
laterítica(2), 
laterita, 
canga99, 
petroplintita 
(plintita 
endurecida), 
ferricrete, 
ironstone

O endurecimento parece estar 
relacionado com a cristalização 
dos óxidos de ferro. 

Plintossolos 
Pétricos; 
Latossolos, 
Cambissolos 
e Neossolos 
Litólicos 
quando 
concrecionários 
ou 
petroplínticos

No Brasil 
Setentrional, nas 
bordas das chapadas 
do Planalto Central, 
em toda a Baixada 
Cuiabana e capeando 
as serras itabiríticas 
do Quadrilátero 
Ferrífero (MG), além 
de áreas no Nordeste 
e em Tocantins.

Duripã100

Cimentado principalmente por 
sílica iluvial (regiões secas), 
alumínio em regiões mais úmidas 
(ARAÚJO FILHO, 2003).

Planossolos 
Nátricos e 
Espodossolos

Em alguns 
Planossolos Nátricos 
e em alguns solos 
dos platôs litorâneos.

99Canga vem de tapiocanga  (tapanhoacanga), variação de tapunhunacanga, do tupi ta’ pui una a’ kãga, 
cabeça-de-negro (FERREIRA, 1975); crosta ferruginosa ou petroplíntica. Quando o material petroplíntico 
ocupa mais da metade do volume, é o horizonte concrecionário (permite passagem de raízes e água); se 
contínuo e impermeável, é atualmente o horizonte litoplíntico.
100Duripã, do latim durus mais pã, do inglês pan, com o significado geral de camada dura de baixa 
permeabilidade; sinônimo de durimperme.
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mesmo em regiões desérticas. Por sua vez, a água das chuvas não se infiltra igualmente 
em toda a extensão do terreno. 

Numa macroescala pode-se generalizar o pedoclima com base nas condições 
climáticas das regiões. No Brasil, têm-se usado, já há muitos anos, as chamadas fases 
de vegetação original para caracterizar o pedoclima. Essas fases101 de vegetação 
original indicam, porém, várias outras propriedades importantes, dentre as quais se 
destacam a fertilidade do solo, o arejamento (drenagem), a vegetação clímax (que 
é muito importante, principalmente na agricultura nômade) (EMBRAPA, 1988b).

Fase de vegetação

As principais províncias vegetacionais em nosso país podem ser visualizadas 
na Figura 2.J. Nos levantamentos de solos essas províncias são bastante subdivididas, 
para dar melhores indicações sobre as condições ecológicas do solo.

Existem atualmente mais de 50 formas de vegetação reconhecidas pelos 
levantamentos de solos no Brasil. Pode-se, porém, grupar as seguintes fases: 
floresta, cerrado102, campos, caatinga, vegetação de restinga e outras formações mais 
localizadas, tais como as relacionadas com: carnaúba, praias e dunas, solos salinos, 
manguezal e as rupestres (nos afloramentos de rocha e cangas lateríticas). 

As três primeiras formações (floresta, cerrado e campos) são subdivididas, cada 
uma, segundo estejam nas regiões equatorial (porção mais interior da Amazônia), 
tropical e subtropical, o que já indica aspectos gerais importantes referentes à 
temperatura do solo. A equatorial é mais quente e menos variável de estação para 
estação; nas subtropicais os solos têm temperaturas menores e variam mais ao longo 
do ano. No entanto, maiores informações quanto ao regime hídrico (aplicadas às 
florestas e parcialmente aos cerrados) encontram-se na sequência:

101A fase é uma informação adicional ao nome do solo principal, ou de cada solo componente de uma 
unidade de mapeamento (representação das unidades das classes de solo que ocorrem em uma ou mais 
áreas delimitadas do mapa pedológico e identificadas por um mesmo símbolo) para ajudar na interpretação 
de vários usos agrícolas. 
102Cerrado vem, aparentemente, de campo cerrado, para indicar campo com algo mais além da vegetação 
rasteira, tipicamente campestre; passou a designar quase todas as expressões na gradação: campo limpo, 
campo sujo, campo cerrado, cerrado arbóreo arbustivo e cerradão ou mata xeromórfica.Em função 
principalmente da densidade, porte e maior ou menor presença de estrato graminóide e as covariações 
destas características com a composição florística, o cerrado (nome genérico) é dividido em: cerradão 
(mata xeromórfica), árvores de porte maior e menos tortuosas (altura de 8 a 15 m) (RIBEIRO; WALTER, 
2008), com estrato herbáceo reduzido; cerrado típico, arbóreo-arbustivo, com árvores tortuosas, de 3 a 6 
m de altura e estrato herbáceo; campo cerrado, árvores e arvoretas tortuosas esparsas, entremeadas por 
gramíneas rasteiras que secam na época de estiagem; campo sujo, arvoretas e arbustos misturados com 
vegetação de gramíneas frequentemente capim barba-de-bode; e campo limpo, domínio quase absoluto 
de vegetação rasteira, principalmente gramíneas (RESENDE, 1978).
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Figura 2.J – Províncias vegetacionais do Brasil, segundo modificações feitas por 
Caldas et al. (1978), a partir dos dados de Eiten (1972). Dentro de cada província a 
composição da flora pode variar. Assim, na extremidade sul da Mata Atlântica, há a 
presença dominante de araucária. C = cerrado (sensu lato), CL = campo limpo, CA = 
campo altimontano, S = savana, F = floresta mesofítica (ambiente intermediário entre 
hidrofítico e xerofítico).

Hidrófila-
Higrófila de 

várzea
Perúmida Perenifólia Subperenifólia Subcaducifólia Caducifólia103

Aumento em Deficiência hídrica
Número de meses secos

Queda de folhas (caducifolismo)
 

 

103Hidrófila (ávida por água); higrófila (vive em lugares úmidos); perúmida (precipitação > 
evapotranspiração potencial durante todos os meses do ano); perenifólia (ausência de estação seca 
marcante); subperenifólia (estação seca de aproximadamente 2-3 meses); subcaducifólia (estação seca 
de 3-5 meses); caducifólia (estação seca de 5-7 meses).
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 A caatinga104 é subdividida em hipoxerófila (a menos seca das caatingas), 
hiperxerófila, caatinga do pantanal e caatinga de várzea. 

 De forma semelhante à floresta, a vegetação campestre é subdividida 
inicialmente em equatorial, tropical e subtropical. Cada uma destas divide-se em 
hidrófila e higrófila de várzea, expressando, nessa ordem, melhoria de arejamento 
do solo, ainda que ligeira. Ainda são excluídos campos xerófilos, hidrófilos de 
surgente (nas cabeceiras das veredas) e pampas. Os campos, ou a vegetação 
campestre, são muito relacionados com extremos de pedoclima: ou muita falta 
de oxigênio (campos hidrófilos); ou falta de nutrientes muito acentuada, ligada 
a altos teores de Al trocável; ou aliado ao clima frio, como é o caso dos campos 
subtropicais altimontanos.

Os tipos de vegetação utilizados como fase nos levantamentos de solos 
(EMBRAPA, 1988b), são apresentados na Tabela 2.I. O estudo cuidadoso dessa tabela 
conduz a algumas observações muito interessantes: 

1. os teores de água no solo diminuem, da esquerda para a direita;
2. a deficiência de oxigênio (encharcamento) no solo aumenta para a esquerda, 

principalmente no que se refere às três últimas colunas; 
3. no preparo do terreno para plantio, se houver necessidade de queima da 

floresta, esta será mais difícil em direção à esquerda;
4. para culturas que necessitam de um período seco para maturação, colheita 

etc., as fases mais à esquerda (perúmida, perenifólia e até mesmo parte de 
subperenifólia) podem apresentar problemas;

5. os campos (a vegetação campestre) são muito relacionados com extremos 
de pedoclima: ou muita falta de oxigênio (campos hidrófilos) ou falta de 
nutrientes muito acentuada, ligada a altos teores de Al trocável, como é o 
caso dos campos subtropicais altimontanos. Já na região da Campanha do 
Rio Grande do Sul, os solos são eutróficos, rasos, apresentam frequentemente 

104O nome estepe para a vegetação de caatinga não é aceito por todos. Isso, segundo Andrade-Lima 
(s.d.) foi usado por Drude, Carl Georg Oscar (1852-1933) - botânico biogeógrafo alemão, professor de 
botânica e diretor do jardim botânico da Universidade de Dresden (ALLABY, 1998); e, mais recentemente, 
por Veloso e Goes-Filho (1982). Esse uso não parece muito apropriado nem pelo dicionário, nem 
pelo testemunho de algumas autoridades incontestes. Dárdano de Andrade-Lima, que foi dos maiores  
conhecedores das caatingas e da flora brasileira como um todo, diz: “caatingas não podem ser classificadas 
como estepe”. Um de nós (Mauro Resende) teve oportunidade de ouvir do Dr. Hierou, assessor da 
UNESCO e conhecedor da vegetação de várias regiões do mundo, que a caatinga era muito diferente 
da estepe. Andrade-Lima classificou as caatingas em 12 tipificações (domínios). Um desses domínios 
está representado no norte de Minas, Mata da Jaíba, uma  caatinga hipoxerófila, de porte arbóreo alto 
(mata densa, 25 a 30 cm, em três estratos). É a menos seca das caatingas, com pau-d’arco-roxo, pereiro, 
aroeira, barriguda (ANDRADE-LIMA, 1981).
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argilas de alta atividade, têm problemas de drenagem e a região tem um 
período seco marcante no verão, aspectos que em conjunto condicionam a 
ocorrência de vegetação graminóide.

VEGETAÇÃO
hidrófila higrófila perúmida perenifólia subperenifólia subcaducifólia caducifólia

FLORESTA
  Equatorial (A)(B) (A)(B) (A)
  Tropical (D) (D) (C) (C) (C) (C) (C)
  Subtropical (B) (B)
CERRADÃO
  Tropical
CERRADO
  Equatorial
  Tropical
CAMPO
  Equatorial(B)
  Tropical
  Subtropical(B)

Tabela 2.I – Formas de vegetação empregadas como fases de unidades de mapeamento de 
solos - adaptado de Embrapa (1988b).

(A) Acrescentar dicótilo-palmácea (babaçual), quando for o caso. Exemplo: floresta equatorial 
subperenifólia dicótilo-palmácea.
(B) Distinguir altimontana(o), quando for o caso.
(C) De várzea, quando for o caso.
(D) No caso de campinaranas, adicionar especificação.

Complementando a Tabela 2.I, tem-se que incluir, quando se tratar da forma 
de vegetação Cerrado: vereda equatorial, vereda tropical, campo cerrado equatorial, 
campo cerrado tropical. Nos Campos: subtropicais úmidos, subúmidos, perúmidos 
(vegetação altimontana), hidrófilo de surgente, pampas e xerófilo. Na Caatinga: de 
várzea, do Pantanal, hipoxerófila, hiperxerófila. Na Restinga: arbustiva e campo, 
floresta hidrófila e não hidrófila. Em Outras: manguezal, formações de praias e dunas, 
halófilas e rupestres, além de floresta ciliar de carnaúba. 

A posição do solo como interface 

A posição do solo entre a atmosfera e a litosfera leva à ocorrência de grandes 
mudanças nas condições pedoclimáticas com a profundidade. O solo se aquece 
e seca pela superfície. Os primeiros centímetros do solo (veja item 1.3) podem 
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tornar-se muito inóspitos para as raízes, em algumas circunstâncias. Nesse caso, 
o efeito será mais acentuado com o aumento do déficit hídrico. A colocação de 
adubos deveria, por esse critério (e só por esse critério), ser mais profunda à medida 
que o déficit hídrico se torna mais crítico. Por outro lado, práticas de manejo do 
solo, como a cobertura morta, por exemplo, que estimulam a proliferação de raízes 
mais próxima à superfície, pode ser contraproducente se o solo se apresentar seco 
por período relativamente longo, coincidente com a necessidade da cultura (café, 
por exemplo). Essas práticas, portanto, devem ser mais promissoras sob regime 
hídrico de seca não muito pronunciada, equivalente às fases subperenifólia e mais 
úmidas (Tabela 2.I).

2.2.10. Pedoforma 
O solo é um corpo tridimensional. Como tal possui uma forma externa que vem 

a ser a sua topografia (pedoforma). Ao lado da cor, a pedoforma é a característica 
mais facilmente visível do solo, isto é, a pedoforma e a cor constituem os elementos 
normais de relação entre o homem e o solo. Isso oferece mais interesse do que pode 
parecer à primeira vista. A pedoforma é uma característica da pedopaisagem. Um 
trecho de chapadão e um de terraço fluvial podem ter a mesma forma (plana) mas são 
duas pedopaisagens muito distintas.

As relações entre a pedoforma e algumas outras propriedades do solo já foram 
estudadas anteriormente. O fator tempo, por exemplo, está muito relacionado com a 
evolução do relevo. As grandes chapadas (áreas altas e de pedoforma suave) possuem, 
em geral, os solos mais velhos. Os solos mais jovens (com todas as suas implicações) 
situam-se nas partes mais rejuvenescidas da paisagem, apresentando um relevo mais 
acidentado. Aí a erosão natural é muito mais acelerada; a vida média de exposição do 
material do solo é relativamente pequena, isto é, o material é removido pela erosão 
natural antes de atingir um envelhecimento muito acentuado. Os afloramentos de 
rocha estão, portanto, associados a pedoformas mais acidentadas, mas, como ocorre 
com todas as propriedades do solo, há necessidade de se considerar todo o conjunto 
de fatores envolvidos. Assim, se a condição bioclimática é pouco ativa (Nordeste 
semi-árido105, por exemplo), os solos são jovens, há muito afloramento de rocha, 
mesmo numa pedoforma muito suave. O calcário, por exemplo, aflora muito na 
Chapada do Apodi (RN), em área com pedoforma muito suave, conforme se infere 
do nome chapada.

105Semi, em latim, metade, meio, não parece apropriado para designar regiões semiáridas; melhor seria 
subáridas, à semelhança de subtropical, e, mutatis mutandis, subcaducifólia, em vez de semicaducifólia, 
subperenifólia, em vez de semiperenifólia.
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Tipos básicos de pedoforma

Os Latossolos (os solos mais velhos) têm em geral pedoformas convexo-
convexas. Essa expressão significa que a curva de nível (curvatura) é convexa e 
que o perfil (inclinação), perpendicular à curva de nível, também é convexo. Uma 
bola de futebol, ou uma laranja cortada ao meio, apresenta do lado de fora uma 
forma convexo-convexa. Do lado de dentro (no caso da bola, ou da laranja sem o 
bagaço) a forma é côncavo-côncava. Tais formas apresentam perfil (inclinação) e 
curvatura (curva de nível). A curvatura e o perfil podem apresentar forma côncava 
(C), convexa (X) ou linear (L). A forma côncava (C) favorece a concentração de 
água no sistema enquanto a forma convexa (X) favorece a dispersão e perda de 
água do sistema. 

Pela combinação das possíveis formas de curvatura e perfil (Figura 2.K), 
podem-se obter nove tipos básicos de pedoforma (TROEH, 1965), que servem 
como orientação para se avaliar o comportamento de uma encosta quanto a 
importantes características do ambiente. Como por exemplo, o comportamento 
referente à preservação da água e carreamento de sedimentos e sementes. 

CX - curvatura côncava, perfil convexo, 
isto é: forma côncavo-convexa CL - côncavo-linear
CC - côncavo-côncava LX- - linear-convexa
LL - linear-linear LC - linear-côncava
XX- - convexo-convexa XL - convexo-linear
XC - convexo-côncava
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Implicações

Sendo XX a forma típica dos Latossolos, isto parece indicar ser essa a forma 
de equilíbrio. A área de exposição de uma esfera é a menor possível. Todos os corpos 
tendem a reduzir sua área de exposição: da gota de água aos astros, a forma esférica é a 
tendência maior. O processo de erosão - a busca de novos equilíbrios - tende a destruir 
as formas convexo-convexas através, por exemplo, do processo de ravinamento: 
pequenas ravinas107 que depois se ampliam formando o que se chama comumente 
de grota, que podem, em particular onde o horizonte C é profundo, ter forma geral 

Figura 2.K – As nove pedoformas básicas e suas combinações (TROEH, 1965)106. 

106Imagine uma manilha na posição vertical, cortada longitudinalmente ao meio: a parte externa 
corresponde à forma XL e a parte interna a CL. Uma bola de borracha, cortada ao meio, mostra 
externamente XX e internamente CC.
107Ravinas, provavelmente de rava, despenhadeiro, desbarrancamento, de uso na toponímia dos Alpes 
(BUENO, 1967). Há duas acepções: escavação provocada pela enxurrada, barranco; ou pequena depressão 
estreita e profunda, menor do que um cânion e maior do que um sulco. Ravinas podem ser vistas como linhas 
de drenagem nas encostas, que são cobertas de vegetação, em contraste com as voçorocas, sem vegetação.
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anfiteátrica (CC), com escarpas côncavo-lineares (CL). Os solos mais novos tendem 
a apresentar maior incidência de ravinas. A pedoforma aí se torna mais interrompida 
(mais descontínua), o que tem implicações na penetração de água108 e na mecanização.

Quando o material de origem já foi muito intemperizado, antes do ciclo atual 
de pedogênese, pode haver solos muito velhos com relevo acidentado e pedoformas 
bastante variadas, refletindo uma fase de rejuvenescimento atual.

Esse é o caso, como já foi discutido, de grande parte do Sudeste do Brasil; 
embora seja válido também para algumas áreas graníticas do Centro-Oeste do Pará 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV, 1979). 

Com o devido cuidado, a pedoforma, principalmente associada à cor e à 
vegetação natural, poderá ajudar muito, localmente, na identificação rápida das classes 
de solos e das propriedades pertinentes. 

O critério de pedoforma, no entanto, se funciona bem em algumas áreas, em 
outras se torna menos útil. Assim, na Chapada do Apodi (RN), sendo os desníveis muito 
pequenos, a cor e os afloramentos de rocha refletem, com muito mais intensidade, as 
diferenças entre os solos: a pedoforma ali não ajuda muito. 

Por outro lado, nas áreas mais acidentadas, a pedoforma é usada como 
principal critério de separação, subsidiado, conforme a situação, pela cor e por outras 
propriedades.

Além desses aspectos relativos à macroescala (chapadões) e à mesoescala (uma 
elevação, um morro), há variações da pedoforma em nível bastante localizado, como 
expressões da conformação do barranco (em cortes de estrada) que podem ser muito 
úteis na identificação preliminar de solos. 

Assim, os solos com horizonte B textural tendem a apresentar, abaixo do 
horizonte A, na transição entre eles, uma reentrância formando como que uma aba, 
devido à maior resistência à remoção do horizonte B em relação ao A, exceto na parte 
superior desse horizonte, onde se faz sentir a influência do maior enraizamento. Abaixo 
da reentrância, o horizonte B fica inclinado na forma de uma “saia”. Quando o solo 
é um Latossolo, não há a “saia” (Figura 2.L).

Quando o barranco se apresenta muito perfurado (ninhos de passarinho), 
geralmente há duas possibilidades: ou o solo tem textura mais arenosa, em geral é 
um Latossolo de textura média ou, sendo argiloso, ele reflete altos teores de agentes 
desorganizadores em nível microestrutural. Trata-se de solo muito oxídico, com 
altos teores de gibbsita e óxidos de Fe. A areia que se acumula ao longo das linhas de 
drenagem serve, nesse caso, para auxiliar na identificação do Latossolo mais arenoso. 

108Uma superfície ravinada concentra a água em canaletas, drenando rapidamente outros locais, o que 
diminui a infiltração, aumentando a erosão.
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