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Prefácio

A ideia de escrever este livro começou quando, em 1998, comecei a ministrar a disci-
plina “Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos” para estudantes de agronomia 
na Universidade Federal de Uberlândia. Assim como outros colegas responsáveis 
por disciplinas idênticas em outras universidades, percebi que havia uma carência de 
material didático dirigido a estudantes brasileiros em relação aos aspectos básicos da 
Ciência do Solo, com ênfase àquela disciplina.

Nos primeiros livros que escrevi sobre solos – Solos: formação e conservação 
(1972) e Formação e conservação dos solos (2002), sob a forma de “livro de bolso” –, 
procurei usar uma linguagem bem simples, precisa e acessível, adicionando muitas 
ilustrações. Neles, a intenção foi oferecer ao público em geral e a iniciantes do estudo 
das ciências da terra, principalmente os de colégios de nível técnico, alguns conheci-
mentos básicos sobre solos. Esses livros têm sido muito bem aceitos e, apesar de não 
terem sido destinados a alunos de graduação, passaram a ser utilizados como comple-
mento de cursos como os de Agronomia, Geografia, Biologia etc.

A convicção de que continuava havendo a necessidade de um livro-texto 
dirigido a estudantes universitários brasileiros que contemplasse, de maneira mais 
detalhada, os conhecimentos da Pedologia – aqui entendida como estudo do solo 
em seu ambiente natural –, fez com que eu me lançasse à tarefa de escrever o 19 Lições 
de Pedologia.

Para realizar esse trabalho, fui buscar inspiração nas aulas do saudoso Petzval 
O. da Cruz Lemos, meu primeiro professor de Pedologia no curso de Agronomia da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 1959, e também no “audiotutorial” 
conhecido como Concepts in Soil Science, desenvolvido pelo professor Maurice G. 
Cook, da North Carolina State University (EUA), ao qual muito agradeço por autori-
zar o uso da sua metodologia. 

Outras fontes de inspiração foram os colegas do Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC), com destaque para Bernardo van Raij e os saudosos Alfredo Küpper 
e Antônio C. Moniz; os colegas da Embrapa-Solos (RJ), em especial o saudoso Marcelo 
Nunes Camargo, e os colegas do CSIRO/Division of Soils (Austrália), com destaque 
para o saudoso Ray Isbell.

Vários outros colegas contribuíram com observações teóricas, críticas bem 
fundamentadas, sugestões de leitura e tudo o mais que se abriga sob o teto generoso 
da amizade; são eles: Antônio C. Azevedo, Luiz R. F. Alleoni, Klaus Reichardt, Pablo 
Vidal-Torrado, Rubismar Stolf e Zilmar Z. Marcos.



Não posso deixar de mencionar o trabalho de leitura feito por vários estudan-
tes de graduação, pós-graduação e pós-doutoramento, a quem ofereci as primeiras 
versões de várias das lições aqui apresentadas, uma vez que ninguém melhor do que 
eles para saber se a linguagem do texto estava clara e adequada às suas necessida-
des de aprendizagem e ao ensino da Pedologia. Assim, e desde já desculpando-me 
por alguma inadvertida omissão de nomes, agradeço a Akenia Alkmim, Mariana 
Delgado, Marina Y. Reia, Mathilde A. Bertoldo, Rodrigo S. Macedo e Tatiana Rittl, e 
especialmente ao Gabriel R. P. Andrade, que elaborou a primeira versão de todas as 
questões inseridas nas lições. 

Pelas variadas fotos e outras ilustrações que enriquecem a presente obra, 
agradeço a Adriana C. G. de Souza, Adriano R. Guerra, Antonio G. Pires Neto, 
Eloana Bonfleur, Heloísa H. G. Coe, Júlio Gaspar, Marlen B. e Silva, Miguel Cooper, 
Mariana Delgado, Marston H. D. Franceschini, Osmar Bazaglia Filho, Rodrigo O. 
Zenero, Rodrigo E. M. de Almeida, Rodnei Rizzo e Pablo Soares.

Destaco, ainda, as fotos enviadas pelos colegas John Kelley (United States 
Department of Agriculture/National Research Conservation Service); Stanley W. 
Buol (Emeritus Soil Professor, North Carolina State University), Mendel Rabinovitch 
(engenheiro agrônomo e ex-cineasta) e Márcio Rossi (Instituto Florestal, SP).

Agradeço a todos professores da graduação e pós-graduação que me entusias-
maram no estudo dos solos; aos meus colegas do Instituto Agronômico do Estado 
de São Paulo (IAC); aos meus colegas e estudantes da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Estadual 
Paulista (FCAV-Unesp), com destaque para a Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (USP), em cuja Biblioteca Central passei grande parte do tempo na produção 
deste livro. 

Agradeço também àqueles que primeiro me apresentaram o solo e nele me 
ensinaram não só a plantar frutas, verduras e plantas ornamentais, mas principal-
mente a apreciá-lo na sua essência (com suas cores e texturas), despertando em mim o 
desejo de estudá-lo a fim de preservá-lo: meu pai, Jacob A. Lepsch (fazendeiro) e meu 
tio Reynaldo Lepsch (engenheiro agrônomo).

Por fim, quero expressar minha profunda gratidão a Ivana, pelo seu estímulo à 
idealização e produção desta obra, e também pelo empenho na revisão do texto. Seu 
apoio foi imprescindível para que este livro, fruto de muito amor, pudesse ser comple-
tado.

Para esta segunda edição, fizemos uma ampla revisão de todos os capítulos, 
especialmente os relativos aos levantamentos de solos (Lição 16) e às análises químicas 
de solos (Lição 12), adicionamos questões para estudo e incluímos um Glossário de 
Termos da Ciência do Solo.

Igo F. Lepsch
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Introdução

Olá! Seja bem-vindo(a) às nossas Lições de Pedologia. 
Mas, antes de iniciá-las, gostaria de contar-lhe algumas 
histórias e estórias. 

Você sabia que, na sociedade primitiva, na qual 
os homens começaram a formar as primeiras tribos, 
o conhecimento do nosso meio ambiente era compar-
tilhado igualmente entre eles? Agora imagine você, 
membro de uma dessas tribos, à noitinha, reunindo-
-se em volta de uma fogueira com pessoas mais velhas 
e mais experientes que lhe contam o que aprende-
ram nas suas andanças. Como um dos membros mais 
novos desse grupo, você os escuta com atenção e depois 
lhes faz perguntas para tirar algumas dúvidas. Se algo 
interessante lhe fosse revelado – como uma árvore com 
frutos mais saborosos, o local de um rio com peixes 
maiores, ou um solo com variados tons da cor vermelha 
para pintar seu corpo ou desenhar na parede de alguma 
caverna –, certamente você pediria que a novidade lhe 
fosse logo mostrada.

Hoje as coisas mudaram: as aldeias transfor-
maram-se em grandes cidades de populosas nações, e 
o conhecimento aumentou muito e se fragmentou em 
diversas áreas. Mas algo daquelas reuniões tribais ainda 
tece não só as histórias da humanidade, como também 
os avanços da Ciência. 

Quando eu era um garoto, gostava de ouvir as 
histórias contadas pelos meus avós, pais, tios e profes-
sores, principalmente aquelas que falavam sobre a 
natureza. Assim, estimulado pelo que eles me ensina-
ram, eu me especializei em Pedologia, ou seja, no estudo 
da Ciência do Solo. Além disso, tive a oportunidade 
de conhecer muitas universidades e de cavar e exami-
nar os solos de campos e matas de muitos locais deste 
nosso Brasil e do mundo. Hoje sou mais velho e mais 
experiente, me imagino como alguém daquelas tribos 

primitivas, e sinto necessidade e obrigação de comparti-
lhar com você muito do que aprendi. 

Acredite, eu gostaria de fazê-lo da forma como 
nossos ancestrais faziam: num bom papo em volta de 
uma acolhedora fogueira e, depois, acompanhar você ao 
campo para cavar e mostrar as cores e os pendores dos 
solos (Fig. I.1). Contudo, como nossas “tribos” e nossos 
territórios são agora muito grandes, resta-me a opção 
de escrever, a  fim de compartilhar meus conhecimen-
tos. Além disso, aconselho que você sempre participe 
intensamente das aulas práticas promovidas pelos seus 
professores, principalmente aquelas que acontecerão 
em meio à natureza, onde você poderá conhecer in loco 
todos os aspectos da superfície e do interior do solo.

Desta forma, usando uma linguagem simples – 
mas sempre calcada em modernos dados técnico-cientí-
ficos –, pouco a pouco irei ajudá-lo a decifrar e conhecer 
melhor as admiráveis partes que constituem o solo. 
Elas estão em íntimo contato com o ar da atmosfera, as 
rochas da litosfera, os organismos da biosfera e as águas 
da hidrosfera – dos quais a nossa vida muito depende.

Existem muitos solos diferentes, da mesma forma 
como existem diferentes climas, rochas, árvores e águas. 
Cada solo tem seu próprio arranjo de horizontes que 
refletem sua própria história – aquela que o condicionou 
a ter certas funções que podem ser estudadas através de 
seus atributos morfológicos, mineralógicos, biológicos, 
físicos e químicos. 

Em nossas conversas, que organizei em forma de 19 
Lições de Pedologia, iremos contar essa história e estudar 
essas funções – principalmente as relacionadas com o 
crescimento das plantas. Além disso, aprenderemos a 
examinar a aparência dos solos, a analisar e interpretar 
seus atributos, classificá-los com “nomes científicos” e ver 
como é possível usá-los sem degradá -los. 



14 Lições de pedologia

O Homo sapiens, somente há cerca de 350.000 
anos, vem se multiplicando e explorando uma natureza 
que levou tantos bilhões de anos para se formar. Ou 
seja, à custa dos recursos naturais, os indivíduos desta 
nossa espécie, nos últimos cem anos, foram desordena-
damente crescendo e, para criar condições favoráveis à 
sua vida, foram modificando a natureza, derrubando 
árvores, arando o solo, construindo estradas etc. 
Hoje, talvez não muito “sapiamente”, a população vem 
aumentando e, portanto, consumindo cada vez mais 
água, alimentos e energia. Com isso, a maior parte dos 
solos antes ocupados por florestas e campos vem sendo 
tomada por áreas urbanas, lavouras e pastagens, a fim 
de atender à constante demanda de moradia, alimento, 
fibras e combustível dos quase oito bilhões dos atuais 
Homo sapiens, cada vez mais famintos e exigentes em 
conforto. Para atender a toda essa demanda, o solo, 
que levou muito tempo para se formar, vem se desgas-
tando rapidamente, enquanto o gás carbônico, que 
tanto tempo levou para ser captado pelas plantas, vem 
retornando à atmosfera, principalmente pela queima da 
matéria orgânica dos solos, do petróleo e do carvão. 

Com os dejetos produzidos nas cidades, a água 
e o ar vêm se tornando poluídos e, com o desgaste dos 
solos, os alimentos escasseiam, fazendo com que as 
fronteiras agrícolas avancem à custa de desmatamen-
tos. Com a queima dos combustíveis fósseis e das flores-
tas, o excesso de CO2 produz o efeito estufa e aumenta 
a temperatura da Terra, provocando o derretimento 

Fig. I.1 Modelo de ensino da forma como nossos ancestrais faziam: o 
começo se dava num bom papo em volta de uma acolhedora fogueira. 
No dia seguinte os participantes praticavam o que escutaram e 
discutiram (Foto: Rodrigo O. Zenero)

do gelo das calotas polares, a elevação do nível 
dos oceanos e o alargamento dos desertos. Ao 
tomarmos conhecimento desses fatos, muitos se 
perguntam: será que, por causa de tanto estrago 
que fizemos à Terra que antes tão bem nos agasa-
lhava e alimentava, agora, por vingança, ela nos 
destrói? O que podemos fazer para solucionar 
esses problemas?

Em seu encontro com Édipo, na tragédia 
grega de Sófocles (496-406 a.C.), uma esfinge 
diz: “Decifra-me ou devoro-te”. Talvez você me 
pergunte: “O que devo eu decifrar para não 
ser devorado?” Eu poderia lhe responder: cada 
um pode fazer sua parte, como, por exemplo, 
compreender como os solos se formam e como 
vêm funcionando ao longo dos tempos. Afinal, é 
preciso conhecê-los para protegê-los. 
Da mesma forma como os antigos filósofos gregos 

diziam, isto é, que o conhecimento por meio da educa-
ção leva o homem ao máximo possível de sua perfeição, 
eu lhe digo que o meu desejo é que os conhecimentos 
que aqui começo a compartilhar com você cresçam e 
se multipliquem, tal como uma semente boa em solo 
fecundo. Afinal, aprender a decifrar um pouco dos 
multicoloridos solos (Fig. I.2) já é um bom passo para 
diminuir os muitos estragos que estamos fazendo ao 
nosso belo planeta.

Parafraseando Milton Nascimento e Chico 
Buarque, faço a você o seguinte convite: venha comigo 
afagar a terra, conhecer os desejos da terra, pois a terra 
está no cio. Esta é a propícia ocasião para fecundar o 
chão.



Dokuchaev assim definiu o solo:

O solo consiste essencialmente de formações minerais e orgânicas que 
recobrem a superfície e que sempre estão mais ou menos coloridas com 
húmus. Esses corpos têm sempre uma origem própria e particular; eles, 
em qualquer parte, sempre são resultado integral do leito rochoso e da 
atividade dos organismos vivos ou mortos (plantas e animais), do clima, da 
idade das terras e do relevo ao seu redor.

(Dokuchaev, em Sobraniesochineny, II, 260 (Collected Works))

Lição 1

Histórico e fundamentos da ciência do solo

Vamos começar revendo a história da Ciência do Solo 
e do seu ramo que mais completamente a estuda: a 
Pedologia (o termo vem do grego: pedon significa solo e 
logos, estudo). O desenvolvimento dessa ciência passou 
por dois estágios: no primeiro estão as referências às 
práticas agrícolas que foram encontradas na literatura 
de antigos povos; o segundo refere-se a tempos mais 
recentes, aos últimos dois séculos, período fundamen-
tado na experimentação e aplicação do método cientí-
fico. Esses dois estágios nos ajudam a entender melhor a 
evolução dos modernos conceitos da Pedologia. Trata-se 
de uma ciência relativamente nova, pois muito tempo 
levou para que os primeiros naturalistas do século XIX 
a reconhecessem como uma disciplina à parte, tal como 
já havia acontecido com a Botânica, a Zoologia etc. 

Vasilii V. Dokuchaev (1846-1903) é considerado o “pai” da 
Pedologia, que é o estudo dos solos no seu ambiente natural

1.1 Os primeiros conhecimentos sobre o solo
Os primeiros grupamentos humanos viam o solo apenas 
como o lugar onde recolhiam alimentos ou obtinham 
algum barro para confeccionar objetos de cerâmica e 
pigmentos para suas pinturas (Fig. 1.1). Determinados 
solos podiam ser melhores para caminhar ou fornecer 
os barros, mas nenhum conhecimento adicional era 
necessário. Os homens tinham ar puro, águas límpidas 
e terras virgens de onde colhiam frutos. As proprie-
dades naturais dos solos não precisavam ser  decifra-
das, uma vez que não havia necessidade de gerar mais 
conhecimentos do que aqueles que eram transmitidos 
oralmente. 

Contudo, em um período iniciado após a última 
era glacial, cerca de 12.000 anos atrás, uma boa parte 



2 Rochas e seus minerais

Lição 2

Quando conhecemos melhor as pedras, elas deixam de ser 
simples objetos inanimados e transformam-se em pequenos 
capítulos da história do planeta Terra e da nossa própria 
história.

(Fábio Ramos Dias de Andrade)

Rochas e seus minerais

Nesta lição, vamos falar sobre átomos, íons, minerais 
e rochas. Se você é estudante de Agronomia, Engenha-
ria Agrícola, Engenharia Florestal, Zootecnia ou 
Geografia, entre outros cursos, já deve ter cursado as 
disciplinas de geologia e mineralogia, e certamente já 
ouviu sobre silicatos, minerais das argilas, tetraedros 
de silício, octaedros de alumínio etc. Se você não se 
lembra bem deles, ou não cursou essas disciplinas, não 
se preocupe: vamos abordar esses assuntos nesta e na 
próxima lição.

Na Pedologia, nem tudo “mais solto” e cobrindo 
as rochas pode ser chamado de solo. O nome correto 
para esta parte “mais solta”, entre a superfície das terras 
e das rochas, é regolito. A Fig. 2.1 ilustra os conceitos de 
regolito, saprólito, solum e horizontes do solum.

2.1 Diferenças entre solo, regolito e saprólito
O solo inteiro – do latim solum = terra, chão – está 
localizado na parte superior do regolito. Apesar de não 
haver um limite muito distinto entre ele e o que está 

Muro de Pedras, Teresópolis, RJ
Foto: Mendel Rabinovitch

abaixo, existem várias maneiras de distingui-lo da parte 
inferior, chamada saprólito (horizonte C, vide Fig. 2.1).

As distinções entre solo e saprólito são: (a) o 
solo normalmente tem um teor mais alto de materiais 
orgânicos; (b) no solo encontramos muitas raízes de 
plantas e organismos vivos; (c) o solo é mais intensa-
mente intemperizado que o saprólito, não apresen-
tando vestígios da estrutura original da rocha; e (d) o 
solo apresenta várias seções (ou camadas) superpostas, 
geralmente paralelas à superfície, que em Pedologia são 
chamadas de horizontes.

Cada um dos horizontes é composto de quatro 
partes: minerais, matéria orgânica, água e ar (Fig. 2.2). 
Os minerais são sólidos que se originaram direta ou 
indiretamente da decomposição das rochas. O outro 
componente sólido encontrado nos solos é a matéria 
orgânica. Os espaços que ficam abertos entre esses dois 
tipos de sólidos são os poros, os quais normalmente 
estão preenchidos com dois outros componentes, um 
líquido e outro gasoso: o ar e a água. 
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quando a têm, a sua estrutura ordenada interna desen-
volve o que chamamos de planos de fraqueza. Então, 
existe uma tendência de os minerais se quebrarem ao 
longo de planos onde estão as ligações mais fracas da 
estrutura do cristal, chamados de “planos de clivagem”. 
Se você olhar bem para um pedaço de mineral recém-
partido, notará que existem outros planos de fraqueza: 
um atrás do outro e paralelos aos planos de clivagem 
expostos. Um bom exemplo de mineral que exibe uma 
forte clivagem é a mica. Se você segurar um pedaço 
de mineral do grupo das micas, poderá “descascá-lo”, 
camada por camada, já que a ligação entre elas é muito 
fraca. Essa sucessão de “placas” é o que chamamos de 
“planos de clivagem” (Fig. 2.16). 

2.6.4 Magnetismo
É a propriedade que certas substâncias têm de atrair 
o ferro e outros metais. Alguns objetos possuem essa 

propriedade – os ímãs –, e certos minerais são por eles 
atraídos, sendo assim considerados magnéticos, como 
os óxidos de ferro magnetita (Fe3O4) e maghemita 
(-Fe2O3) (Fig. 2.17). Usando um pequeno ímã de bolso, 
será então possível identificar se um solo tem esses dois 
minerais: basta pulverizar a amostra entre os dedos e ver 
o quanto pode ser diretamente atraído pelo ímã.

Depois de ler esta lição, sugiro que você pratique 
o que aprendeu. Recolha alguns pedaços de minerais e 
tente riscá-los com seu canivete ou tesourinha de unha; 
esfregue-os atrás do pires de sua xícara de café, observe 
seus planos de clivagem. Isso ajudará você a não se 
esquecer do que estudamos. 

2.7 Quais os principais tipos de rochas?
Vamos agora tratar um pouco mais sobre as rochas 
(Fig. 2.18). Como vimos, elas são compostas de minerais 
e, portanto, podem ser definidas como “um corpo sólido 
contendo um ou mais minerais”. Uma determinada 
rocha é sempre composta de um agregado de minerais 
com padrão definido, formado por resfriamento de um 
magma (rochas ígneas ou magmáticas) ou por produ-
tos derivados e modificados de um magma (rochas 
metamórficas e sedimentares). 

As rochas ígneas ou magmáticas são formadas 
por resfriamento e cristalização de material quente 
e derretido, originado do interior da Terra, onde as 
temperaturas estão acima do ponto de fusão de todos 
os minerais. Rochas ígneas formam-se, então, somente 

Fig. 2.15 Ilustração da cor do risco de um cristal de pirita
Fonte: Liccardo e Liccardo (2006).

Fig. 2.16 Foto de um fragmento do mineral muscovita (grupo 
das micas). Note os excelentes planos de clivagem da sua 
superfície (Foto: Adriano R. Guerra)

Fig. 2.17 Ímã atraindo cristais do mineral magnetita. Solos que 
possuem esse mineral também são atraídos pelo ímã
Fonte: Liccardo e Liccardo (2006).



Nem todos os produtos do intemperismo são erodidos e 
carregados pelas correntes ou por outros agentes de transporte. 
Em encostas com inclinações suaves e planícies, uma camada 
de material alterado, heterogêneo e desagregado permanece 
sobreposta ao substrato rochoso. Ela pode incluir vários tipos de 
partículas: as da rochamatriz (inalteradas); argilominerais, óxidos 
de ferro (e de diversos outros metais) neoformados e outros 
produtos do intemperismo. Engenheiros civis referem-se a toda 
essa camada como solo. Os geólogos e pedólogos, entretanto, 
preferem a designação regolito, reservando o termo solo para as 
delgadas camadas do topo, as quais contêm matéria orgânica e 
podem suportar vida. 

(Press et al., 2006).

Lição 3
 Intemperismo dos minerais das rochas e 

formação dos argilominerais

Conforme vimos na lição anterior, os seres vivos necessi-
tam nutrir-se de determinados elementos que se originam 
dos minerais. Contudo, esses elementos só são aprovei-
tados pelos vegetais depois de liberados do interior dos 
cristais dos minerais e armazenados, na forma de íons 
livres, ao redor das argilas. Tanto a liberação como o 
armazenamento só são possíveis por causa da ação das 
intempéries da atmosfera. As reações químicas da água, 
do oxigênio e do gás carbônico, aditivadas pela energia 
do calor do sol e da atividade biológica fazem as rochas se 
fragmentarem e vários de seus minerais se dissolverem, e 
induzem a síntese de outros novos minerais. O conjunto 
de fenômenos físicos, químicos e biológicos causados 
por essas intempéries chamamos de intemperismo (ou 
meteorização). Vamos agora ver como o intemperismo 
altera as rochas e como “fabrica” novos produtos, entre 
os quais se encontram os argilominerais.

Com o intemperismo, alguns dos elementos 
dos minerais permanecem como um resíduo alterado, 
enquanto outros são removidos, transportados princi-

Fragmento de uma rocha basáltica 
apresentando ao seu redor uma camada 
diferenciada pelo intemperismo químico  
(Foto: Francisco Grohmann)

palmente pela água. No resíduo alterado existem novos 
minerais que têm grande importância para a vida que o 
solo sustenta.

Na natureza, existe uma tendência ao equilíbrio 
físicoquímico entre as substâncias sólidas, líquidas e 
gasosas. A maior parte das rochas origina-se em grandes 
profundidades e sob condições de altas temperaturas, 
pressão, pouca água e pouco oxigênio. Por isso, quando 
expostas à atmosfera, elas tornam-se instáveis em razão 
da mudança dessas condições. Surgem assim novos 
minerais que são estáveis sob as novas condições: são os 
neominerais ou minerais neoformados. 

Alguns processos de intemperismo agem mais no 
sentido de desagregar as rochas, alterando o tamanho 
e o formato dos seus minerais, mas sem afetar suas 
composições químicas: é o intemperismo físico. 
Outros processos modificam grandemente a compo-
sição química: é o intemperismo químico. Quando a 
ação física ou bioquímica de organismos participa do 
processo, o termo intemperismo biológico é usado. 
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Oxidação 
No caso de minerais que contêm ferro, como o ortos-
silicato olivina e os silicatos em cadeia (piroxênios e 
anfibólios), a hidrólise promoverá também a remoção 
do ferro ferroso (Fe2+) que liga os tetraedros que têm o 
silício substituído pelo alumínio. Isso causa o desmante-
lamento completo desses tetraedros. 

Perdendo elétrons, o íon ferroso (Fe2+) transforma-
-se em íon férrico (Fe3+), que facilmente se combina com o 
oxigênio e a água, formando os óxidos de ferro (hematita) 
e oxi-hidróxidos de ferro (goethita) (Boxe 3.2). No solo, 
é comum tais óxidos recobrirem as partículas de cauli-
nita, fazendo com que o solo tenha cor avermelhada, no 
caso da hematita, ou amarelada, no caso da goethita. Na 
Fig. 3.6 estão esquematizadas essas reações.

Boxe 3.2 prIncIpaIs reações de IntemperIsmo 
Apresentam-se aqui as principais reações de intemperismo esquematizadas segundo os minerais primários e 
o produto de seu intemperismo químico que produz: sais que saem dissolvidos (setas para baixo) e minerais 
secundários que permanecem no regolito (setas para cima).

Fonte: Railsback (2006).
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Lição 4

Os sólidos ativos do solo: argila e húmus

Conforme vimos na Lição 2, as camadas de um solo 
são constituídas de três fases: sólida, líquida e gasosa 
(Fig. 2.2). Na fase sólida, existem partículas de vários 
tamanhos: as menores são os pequeninos e muito 
ativos sólidos do solo, objeto desta nossa lição. Essas 
minúsculas partículas podem tanto ser de minerais – 
os argilominerais – como de compostos orgânicos – o 
húmus. 

Argilas e húmus constituem o que chamamos de 
complexo coloidal do solo. São partículas minerais ou 
orgânicas que compõem um material muito finamente 
subdividido – os coloides – que pode estar espalhado (ou 
disperso) em outro material (o dispersante). Os coloides 
estão presentes em muitas substâncias já conhecidas por 
nós, tais como aerossóis (quando minipartículas sólidas 
estão dispersas em um gás), espumas (quando um gás 
se dispersa em um sólido ou em um líquido), emulsões 

Matéria inerte! Como se tal coisa pudesse existir. 
Bela é a vocação do mundo (...). Sob o microscópio 
eletrônico pode-se perceber a intrincada 
harmonia das argilas (...) que são como a parede 
do estômago com os seus vasos capilares, como os favos 
de mel ou as dobras do útero, cujas funções são receber, 
envolver, conter e dar à luz.

(W. B. Logan)

Partículas do argilomineral caulinita fotografadas sob 
luz incidente em microscópio eletrônico da Esalq/USP, 
Piracicaba, SP (Fotos: Elliot W. Kitajima)

(quando um líquido está disperso em outro líquido ou 
em um sólido), sóis (quando sólidos se dispersam em 
um líquido) e géis (em que o disperso é um líquido e o 
dispersante, um sólido). Uma água lamacenta, com seus 
pequenos sólidos do solo nela dispersos, comporta-se 
mais como um sol; já uma lama, como um gel. 

Quando aos coloides na forma de um sol adicio-
namos o sal de um cátion di ou trivalente, como 
cloreto de cálcio (Ca2+ + Cl2–) ou sulfato de alumínio 
[Al2(SO4)3], as partículas coloidais aí dispersas são atraí-
das umas para as outras, formando flocos ou pequenos 
grânulos que, por serem maiores e mais pesados, deposi-
tam-se no fundo. É isso que é feito para limpar a água 
de nossas piscinas e das torneiras nas estações de trata-
mento. Se a esses flocos adicionamos depois um cátion 
básico monovalente – p. ex., sódio-Na+, na forma de 
(Na+ + OH–) – e os agitamos, eles tendem a se dispersar 



É importante que os estudantes transportem 
para os seus estudos uma certa dose de 
irreverência descontraída; eles não estão aqui 
para adorar o que é conhecido, mas para 
questioná-lo.

(J. Bronowski)

Lição 5

Capacidade de troca de íons

Folhas de vitória-régia em meio à água do lago lembram 
desenhos de coloides trocando os íons neles adsorvidos com 
os da fase aquosa do solo que os embebem (Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro) (Foto: Mendel Rabinovitch)

Na lição anterior, vimos como são constituídos, 
química e fisicamente, as argilas e o húmus. Nesta 
lição, veremos algumas reações químicas que ocorrem 
entre esses sólidos e a fase líquida do solo. Portanto, 
será uma oportunidade para você usar alguns conheci-
mentos elementares aprendidos em cursos de química. 
Abordaremos um dos fenômenos mais fascinantes da 
natureza: o da troca de íons. Se houvesse um concurso 
para escolher os sete fenômenos mais maravilhosos da 
Natureza, acredito que, além da fotossíntese, certamente 
estaria incluída a capacidade dos sólidos ativos do solo 
de trocar íons.

5.1 Íons, coloides e suas cargas elétricas 
As cargas eletrostáticas superficiais dos minúsculos 
sólidos coloidais do solo atraem e carregam inúmeros 
íons. Tais íons são atraídos à superfície dos coloides com 

uma força suficientemente grande para que não sejam 
arrastados em direção às águas subterrâneas, mas estão 
suficientemente livres para que as raízes das plantas 
possam retirar dessas cargas os íons de que necessitam 
para se nutrir. 

Vamos recordar: íons têm carga elétrica, isto é, 
perderam ou ganharam elétrons. Aos átomos que perde-
ram elétrons – e por isso estão positivamente carregados 
– chamamos de cátions, e aos que ganharam elétrons – 
e por isso estão negativamente carregados – chamamos 
de  ânions. Alguns cátions formam bases fortes (forte-
mente dissociadas) pela reação com hidroxilas (p. ex., 
K+ forma hidróxido de potássio – KOH) e, por isso, são 
chamados de cátions básicos. Já outros, pelo contrário, 
contribuem para a atividade do íon H+, tanto diretamente 
quanto por reações de hidrólise com a água (p.  ex., H+, 
Al3+) e, por isso, são chamados de cátions ácidos.



Os ingredientes do 
solo – matéria mineral 
e orgânica, água e ar 
– não estão misturados de uma maneira irregular, sem forma, mas juntos 
formam um corpo organizado de solo (às vezes chamado de pedon), com 
estrutura e propriedades físicas e químicas definidas que, embora resultando 
parcialmente das propriedades dos componentes individuais, são específicas 
de um sistema integrado de solo: o “pedossistema”. 

(Schroeder, 1984).

Lição 6
Física do solo I: granulometria, densidade, 

consistência e ar do solo

Grãos de areia muito fina (0,2 a 
0,05 mm) vistos sob microscópio 
petrográfico em luz polarizada plena 
(à esquerda) e cruzada (à direita)  
(Foto: Marlen B. e Silva)

Nas lições anteriores, vimos que os solos variam muito 
de um lugar para o outro e são constituídos de uma 
complexa mistura de sólidos, líquidos e gases. Sendo 
assim, para conhecermos bem suas características e 
propriedades, elas são agrupadas em subdisciplinas. 
Uma delas é a que corresponde à Física do Solo, tema 
desta e da próxima lição, e que trata da aplicação dos 
princípios da física ao estudo de alguns processos que 
ocorrem no solo. Abordaremos nesta lição algumas 
propriedades físicas do solo, tais como análise granulo-
métrica, densidade aparente, densidade de partículas, 
porosidade etc.; e na próxima lição, água disponível, 
capacidade de infiltração, capacidade de campo etc.

Os estudos de física do solo são muito usados 
para fazer previsões sobre seu comportamento, tanto 
em ecossistemas naturais como nos alterados pelo 
homem. Ao lidar com a dinâmica dos componentes 
do solo – sólidos, gases e líquidos – e aplicar os princí-
pios da física, físico-química, engenharia e meteorolo-
gia, essa subdisciplina é de grande importância para a 
resolução de problemas práticos existentes na agricul-
tura e engenharia civil. As propriedades físicas do solo 
influenciam os seus processos químicos e biológicos 
e, consequentemente, configuram-se em importante 
tópico para os estudos sobre sua qualidade. Por isso, a 
Física do Solo, em muitos cursos – como o de agronomia 
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Fig. 6.5 Aspecto de um laboratório onde está sendo efetuada a análise granulométrica. A amostra de solo, depois de pesada, é 
agitada na coqueteleira com água e dispersante. Em seguida, é passada por peneiras que retêm e separam as areias; a suspensão 
com silte e argila é colocada nos cilindros, onde uma alíquota da argila é pipetada depois de ter passado tempo suficiente 
(conforme a lei de Stokes) para todo silte ser sedimentado (Fotos: I. F. Lepsch e Rodrigo E. M. de Almeida)

Boxe 6.1 a leI de stokes e sua aplIcação à análIse granulométrIca de materIaIs do solo 
A lei de Stokes mostra que a velocidade (V) de uma partícula em sedimentação através de um fluido é diretamente 
proporcional à aceleração da gravidade (g), à diferença entre a densidade de partículas, e a densidade do fluido 
(Dp – Df) e ao quadrado do diâmetro efetivo de partículas (d2). A velocidade de deposição é inversamente propor-
cional à viscosidade do fluido (). Como a velocidade é igual à distância (h) sobre o tempo (t), temos:

V = h/t = [d2 g (Dp – Df)]/18  

em que: h = distância; t = tempo; d = diâmetro efetivo da partícula; g = aceleração da gravidade = 9,81 newtons 
por quilograma (9,81 N/kg); Dp = densidade das partículas sólidas, para a maior parte dos solos = 2,65 ×  
103 kg/m3; Df = densidade do fluido (i.e. água com dispersante) = 1,0 × 103 kg/m3;  = viscosidade do líquido a 
20 ºC = 1/1.000 newton-segundos por m2 (10–3 Ns/m2).

Ao substituirmos esses valores na equação, temos: 

V = [d2 × 9,81 N kg–1 × (2,65 × 103 kg m–3) – (1,0 × 103 kg m–3)] / (18 × 10–3 Ns m–2) ou

V = [(16,19 × 103 N m–3) / 0,018 Ns m–2] / d2 = [(9 × 105) / SM] d2 ou

V = kd2, em que k = (9 × 105) / SM

Por exemplo: para uma alíquota de solo dispersa e situada a 10 cm, poderemos calcular o tempo que 
devemos esperar para que uma última e menor partícula de silte tenha passado por essa profundidade, para 
que nossa alíquota possua somente argila (ou seja, h = 0,1 m e d = (2 × 10–6, ou 0,002 mm).

Considerando que V = h/t e h/t = d2k  t/h = 1/d2k e t = h/d2k.
Portanto: t = 0,1 m / [2 × 10–6 m)2]/0,018 Ns m–2 ou t = 27.770 segundos = 463 minutos = 7,7 horas.
Em outras palavras, logo após agitarmos a suspensão, temos que esperar 7,7 h para que uma alíquota 

dessa suspensão não contenha silte algum [ou 3,8 h (ou ainda, aprox. 4 h)], se quisermos tirar nossa alíquota a 
5 cm de profundidade (h = 0,05 m), como indicado na Fig. 6.4.

Fonte: adaptado de Nyle et al. (2002).



O solo era profundo, absorvia e mantinha a água 
em terra argilosa, e a água que era absorvida nas 
colinas alimentava as nascentes e havia água 
corrente por toda a parte.

(Platão, 427-347 a.C., Os diálogos)

Lição 7
Física do solo II: características e 

comportamento da água e da temperatura 
do solo 

Para muitos de nós, a água límpida que brota do solo é tão 
abundante e disponível que raramente – ou nunca – paramos 
para pensar o que seria da vida sem ela (Rio Paquequer, no Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos, Teresópolis, RJ) (Foto: Mendel 
Rabinovitch)

Vamos abordar, nesta lição, as interações do solo com 
a substância mais reciclável da Terra: a água. Em uma 
sequência de eventos periodicamente repetidos, a água 
evapora, condensa e cai no solo na forma de chuva ou 
neve. Ali a água pode permanecer, por algum tempo, 
armazenada e disponível para as plantas e outros organis-
mos do solo; porém, se sua quantidade exceder aquela 
na qual o espaço poroso do solo pode armazená-la, irá 
então deslocar-se vertical e lateralmente para alimentar 
os lençóis freáticos e as águas subterrâneas, que depois 
emergirão nas nascentes, rios, lagos e oceanos. Contudo, 
mesmo depois de cessada a chuva, a água armazenada 
dentro do solo não fica parada, mas se move em todas 
as direções: para os lados, de cima para baixo e também 
de baixo para cima. A água do solo é parte importante 
do chamado ciclo hidrológico – passando da pedosfera 
para a hidrosfera e atmosfera, e vice-versa –, que perfaz 
um ciclo global e contínuo, o qual também pode ser 

representado, de forma mais simples, nos ecossistemas 
agrícolas (Fig. 7.1) e florestais.

O ciclo hidrológico refere-se à troca contínua de 
água entre a hidrosfera, a atmosfera e a pedosfera. Inclui 
águas superficiais, subterrâneas e das plantas, segundo 
os processos de transferência, evaporação, precipita-
ção e escoamento. A água utiliza a energia do Sol para 
evaporar; com isso, suas moléculas têm que absorver 
uma grande quantidade de energia a fim de romper sua 
superfície na forma de vapor da atmosfera. Essa energia 
é então liberada quando o vapor se condensa e retorna 
ao estado líquido. No entanto, a energia no vapor teve 
tempo para viajar, por vezes a grandes distâncias, antes 
de ser liberada novamente na formação de nuvens 
(condensação) e precipitação (chuva ou neve). 

Como vimos, juntamente com os sólidos e o ar, 
a água constitui uma das fases do solo, podendo ocupar 
uma boa parte do seu volume. Um horizonte A, em boas 
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que seja equivalente à retida com potenciais entre 1/3 e 
15 atmosferas) é bem maior. 

7.6 Como medir a quantidade de água contida  
 em um solo?
Existem vários métodos para medir a quantidade de 
água presente em um solo em determinado momento 
ou sob determinada tensão. Um deles consiste em pesar 
amostras antes e depois de secas em um forno (regulado 
a 100-110 °C), durante 24 horas, para depois calcular a 
porcentagem de água perdida com esse aquecimento. 
Apesar de ser um método bem simples, requer certo 
tempo, pois ele não oferece uma medida instantânea 
da água presente. No entanto, medições mais rápidas 
podem ser necessárias para atender às necessidades 
de irrigação das plantas de uma lavoura. Para essas 
medidas mais ligeiras, existem aparelhos denominados 
tensiômetros, que medem potenciais matriciais in situ. 

Um tensiômetro consiste em uma cápsula porosa 
de porcelana (Fig. 7.8) ligada a um medidor de tensão 
(manômetro) por meio de um tubo plástico preenchido 
com água. Quando inserido no solo, a água desse tubo 
entra em contato com a matriz do solo por meio dos 
poros da cápsula, estabelecendo um equilíbrio. Inicial-
mente a água do tubo está sob pressão atmosférica, mas, 
depois de inserido no solo (onde a água está armazenada 

sob tensões menores que 1 atm), acontece uma sucção, 
porque o solo retira certa quantidade de água. Estabele-
cido o equilíbrio, o potencial de água dentro do tensiô-
metro é igual ao do solo em torno da cápsula e, cessando 
o fluxo de água, a tensão (em atm ou outra unidade) 
pode ser lida no manômetro. 

Para transformar as tensões lidas no tensiômetro, 
é necessário que se tenha a curva de retenção da água no 
solo, tal como ilustrado na Fig. 7.7. Com algumas leitu-
ras de tensiômetro em profundidade, pode-se calcu-
lar a água do solo em mm (litros/m2), assim como são 
apresentados os dados de curva ou evapotranspiração. 
O  valor médio das unidades (à base de volume, cm3/
cm3), multiplicado pela espessura da camada do solo 
(em mm), fornece o seu teor de água em mm.

7.7 Movimentos da água no solo
Muito mais água cai sobre a superfície da Terra, 
penetrando ou escorrendo sobre ela, do que a que sai 
dela para os rios, lagos e oceanos. No entanto, as terras 
não estão se tornando cada vez mais encharcadas. Isso 
porque, para manutenção de um estado de equilíbrio, a 
água tem que se movimentar para fora da pedosfera. Ela 
assim o faz, movimentando-se na forma líquida para os 
oceanos e na de vapor para a atmosfera, muitas vezes 
passando pelo sistema solo-planta (evapotranspiração), 

Fig. 7.8 (A) Seção transversal mostrando as principais partes de um tensiômetro: a água move-se através da cápsula porosa em 
resposta à força de sucção (potencial mátrico) do material de solo ao seu redor; (B) dois tensiômetros instalados em um mesmo solo, 
a duas profundidades
Fonte: adaptado de McLaren e Cameron (1996).



A solução do solo é uma “sopa rala” com dúzias 
de produtos químicos providos pela fase sólida 
e por adições da atmosfera, e desprovidos 
por processos de absorção pelas plantas e 
movimentos em direção à fase sólida. 

(Wolt, 1994).

Lição 8
Composição química e dinâmica 

da solução do solo

Mar Morto (Foto: Mendel Rabinovitch)
As diluídas soluções dos solos da bacia hidrográfica deste corpo 
d’água, há muitos milhares de anos estão sendo levadas pelos 
rios para uma depressão fechada (423 m abaixo do nível do mar), 
de forma que, aí sempre evaporando, formaram uma das mais 
salgadas águas do mundo

Já falamos sobre os sólidos do solo dando ênfase aos 
mais ativos (Lição 4), e nas lições sobre física do solo, 
aprendemos que o que comumente chamamos de água 
do solo na realidade não se trata de água pura, mas sim 
de uma solução diluída que interage tanto com as outras 
duas fases como com as raízes das plantas e micro-orga-
nismos. Vimos também que podemos considerar vários 
tipos de água do solo, tais como a gravitativa, a capilar e 
a higroscópica (Lição 7). 

A solução do solo pode estar na forma de uma 
delgada película ou de um volume de água capilar ou 
gravitacional, a depender do grau de umidade do solo. 
Normalmente se considera a água capilar (ou aquela 
correspondente à capacidade de campo) a mais represen-
tativa da solução do solo, isto porque ela está em condi-

ção de equilíbrio com seus sólidos e seu ar (Fig.  8.1). 
Na Lição 4, abordamos vários aspectos relacionados 
à adsorção de íons pelos sólidos do solo; agora vamos 
abordar alguns aspectos da química da parte líquida do 
solo, que envolve os sólidos e também o ar, os micróbios, 
os vermes e as raízes, interagindo com todos eles. 

8.1 As reações biogeoquímicas da fase líquida  
 do solo
Quase todas as reações biogeoquímicas do solo ocorrem 
em sua fase líquida. Entre elas, destacam-se as do intem-
perismo (dissolução, hidrólise, oxidação e redução, 
abordadas na Lição 3). A solução do solo, situando-se 
na interface dos sólidos do solo com a biosfera, a atmos-
fera e a hidrosfera, atua como mediadora dos fenômenos 
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Soluções pouco ácidas, com altos teores de sílica e de 
cátions básicos e que permanecem no solo por muito 
tempo, favorecem a formação e a manutenção de argilas 
do tipo 2:1. Por outro lado, soluções ácidas, pobres em 
cátions básicos e que permanecem pouco tempo na 
matriz do solo, favorecem a formação de argilas do tipo 
1:1 e de óxidos de ferro e de alumínio. 

Outro aspecto importante para a pedogênese 
é o conteúdo de oxigênio da solução do solo: quando 
suas concentrações são baixas, como frequentemente 
acontece nos solos constantemente encharcados, há o 
favorecimento de condições redutoras, que fazem o ferro 
férrico (Fe3+) ser reduzido a ferro ferroso (Fe2+), o qual 
tende a ser removido do corpo do solo (ver Boxe 8.2). 

Embora seja reconhecida a importância da 
solução do solo para o entendimento dos processos 
pedogenéticos e nutricionais dos vegetais, seu estudo 
é muito difícil, por vários motivos. Entre eles está a 
dificuldade para se retirar amostras em teores simila-
res aos que ocorrem em condições de campo, uma vez 
que a solução do solo está retida a tensões muito eleva-
das. Por outro lado, por ser uma solução muito diluída 
e com uma composição que varia muito de acordo com 
o teor de umidade do solo, seu equilíbrio com os sólidos 
ativos altera-se em função das maiores ou menores 
diluições. Por essa razão, quando falamos em análise do 
solo, quase sempre nos referimos apenas às determina-
ções químicas, em laboratório, dos componentes extraí-
dos da fração sólida de uma amostra de solo seca ao ar 

e passada por uma peneira com abertura de malha de 
2 mm (TFSA), como veremos mais adiante na Lição 12.

8.9 Perguntas para estudo
1. Qual a importância da solução do solo na síntese dos 

minerais das argilas?

2. Em que condições de solução do solo você esperaria 
encontrar mais argilas do tipo 2:1 do que argilas do 
tipo 1:1? (Dica: consulte o Boxe 8.3 e a seção 8.7.2).

3. Em uma região com estação seca prolongada, quais 
principais mudanças ocorrem no início da estação 
chuvosa? (Dica: consulte a seção 8.5).

4. Se as plantas se alimentam diretamente da fração 
líquida do solo, por que razão a maior parte das 
análises de solo para recomendações de adubação é 
feita na sua fração sólida? (Dica: consulte a seção 8.8 
e a Lição 12).

5. Quais os principais ânions que podem ser encontra-
dos dissolvidos na solução do solo e quais deles são 
nutrientes vegetais? (Dica: consulte a seção 8.4).

6. Compare o tamanho do reservatório de nutrien-
tes contidos na solução do solo com o de nutrientes 
adsorvidos nos coloides do solo. Quantas vezes um é 
maior que o outro? (Dica: consulte a Fig. 8.5).

Fig. 8.8 Dois dos métodos empregados para amostragem da solução do solo: (à esquerda) coleta da água gravitativa por meio de 
um lisímetro; (à direita) extração da solução retida a tensões maiores por intermédio de uma cápsula porosa, com a qual a solução é 
sugada



Todo solo é um corpo individual na natureza, 
com suas características próprias, sua história de 
vida e sua capacidade de sustentar  
plantas e animais.

(Hans Jenny, 1899-1992)

Lição 9
Morfologia: organização do solo  

como corpo natural

Depois de o corpo de solo ter sido identificado na paisagem, é 
necessário “autopsiá-lo”. Para tanto, uma trincheira (representando um 
pedon modal) é aberta para expor o perfil do solo e seus horizontes, 
para que suas “anatomias” possam ser descritas. Paisagem em Monte 
Alto (SP) (Fotos: John Kelley)

Nas lições anteriores, vimos como estão arranjados 
os íons nos minerais das rochas, como elas podem ser 
identificadas e como se intemperizam para formar os 
sólidos ativos. Depois, explicamos algo sobre química 
e física do solo, ressaltando serem muitos os processos 
que influenciam o desenvolvimento do solo, nenhum 
dos quais é mais importante do que aqueles decorren-
tes da abundância, do fluxo, do percurso e da distribui-
ção sazonal da água, a qual promove inúmeras reações 
físicas e biogeoquímicas. Tais fluxos costumam ser 
expressos, em física do solo, por equações matemáti-
cas e, em química do solo, por análises laboratoriais da 
solução do solo e da sua fração sólida. 

Depois disso tudo você pode estar pensando 
que, para reconhecer e interpretar as características de 

um solo, é indispensável que se façam inúmeras análi-
ses químicas e físicas usando requintados aparelhos de 
laboratório. Puro engano: muitos dos atributos do solo 
podem ser estimados em campo e com o uso de nossos 
sentidos, principalmente visão e tato. 

Dessa forma, nesta lição veremos como estão 
organizadas as feições das superfícies (as paisagens) 
e dos interiores (os horizontes) dos solos; essas feições 
devem ser descritas em um determinado local no qual 
um volume mínimo representativo (o pedon) foi “autop-
siado”. 

A morfologia do solo é definida como as carac-
terísticas visíveis de todas as suas partes, tanto externas 
(principalmente seu relevo) como internas. Corres-
ponde, portanto, à anatomia das ciências biológicas. 
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sua lateral. Realmente o solo é um meio multicolorido: 
ora escuro em cima e mais claro em baixo, ora verme-
lho no alto de uma encosta e amarelo na sua parte mais 
baixa. Normalmente a cor é a variação morfológica que 
primeiro notamos.

Muitos nomes populares de solos são dados em 
função de suas respectivas colorações, como, por exemplo, 
“terra roxa” (do italiano rossa, vermelho), “terra preta” e 
“sangue de tatu”. Também muitos nomes de classes do 
sistema de classificação pedológico atualmente em uso 
no Brasil, como será visto adiante, referem-se comumente 
às cores do horizonte B como, por exemplo, Latossolo 
Amarelo, Latossolo Vermelho -Escuro etc.

As várias tonalidades existentes no perfil são 
muito úteis para a identificação e delimitação dos 

horizontes e, às vezes, ressaltam certas condições de 
extrema importância. Horizontes de cor escura, por 
exemplo, costumam indicar altos teores de húmus. As 
cores vermelha e amarela estão normalmente relaciona-
das com solos bem drenados e com altos teores de óxidos 
de ferro; por outro lado, tons acinzentados indicam 
solos em que esses óxidos de ferro foram transforma-
dos, tendo sido o ferro removido, como acontece, por 
exemplo, nos solos situados nas baixadas úmidas.

A cor deve ser descrita por comparação com uma 
escala padronizada. A mais usada é a “tabela Munsell”, 
que consiste de muitos pequenos retângulos com colora-
ções diversas, arranjados num livro de folhas desta-
cáveis. A anotação da cor de um horizonte é feita por 
comparação de um torrão desse horizonte com esses 

Fig. 9.2 O início do exame do perfil do solo: (à esquerda) exposição do perfil em um barranco ou trincheira; (à direita) delimitação 
dos horizontes e primeiro exame de suas amostras na palma da mão (Fotos: Rodrigo E. M. de Almeida)
Fonte: adaptado de Ruellan e Dosso (1993).



Deves admitir que quando se coloca 
esterco no terreno é para devolver 
ao solo algo que foi retirado (...) 
Quando uma planta é queimada, ela 
é convertida em uma cinza salgada, 
chamada de álcali por farmacêuticos e 
filósofos (...) Nas cinzas é encontrado o 
sal que a palha retirou do solo; se isto é 
devolvido, o solo é melhorado.

(Bernard Palissy, 1510-1589)

Lição 10

Acidez, alcalinidade e salinidade do solo

Nesta lição abordaremos algo mais sobre a solução do 
solo: a sua reação, ou seja, se ela reage mais como um 
ácido ou como um álcali. A reação do solo é um tipo 
específico de condição química que descreve seu grau de 
acidez ou alcalinidade e é expressa principalmente pelo 
seu valor de pH. O pH do solo é um parâmetro de muita 
importância, pois indica uma série de condições quími-
cas que, a longo prazo, afetam a sua gênese e, a curto 
prazo, o crescimento de organismos.

Como regra geral, solos de regiões úmidas costu-
mam ser ácidos e os de regiões áridas, neutros ou alcali-
nos. Em solos ácidos, a solução do solo contém mais 
íons hidrogênio (H+) do que hidroxilas (OH–). Em solos 
alcalinos, acontece o contrário. 

A acidificação é um processo natural na forma-
ção de muitos solos, mas que tem sua expressão máxima 
em regiões úmidas. As espécies vegetais que crescem 

Trator espalhando pó 
calcário no solo agrícola 
para corrigir sua acidez 
(Uberaba, 2010) (Foto: 
Rodrigo E. M. de 
Almeida)

nas florestas e nos cerrados – que compreendem grande 
parte da vegetação natural das regiões norte e central do 
Brasil – estão muito mais adaptadas aos solos ácidos que 
as plantas cultivadas. Por isso, um bom entendimento 
das causas da acidez e de como corrigi-la é muito impor-
tante, principalmente para a agricultura. 

Vários fatores afetam o pH do solo, entre os quais 
destacam-se as proporções entre cátions ácidos e básicos 
adsorvidos nos sólidos ativos e o balanço entre íons de 
hidrogênio (H+) e de hidroxilas (OH–) na solução do solo.

10.1  O que significa pH?
O pH, conceito proposto pelo dinamarquês Sörensen em 
1909, significa potencial (p) de hidrogênio (H). É uma 
medida que nos permite descrever o caráter ácido ou 
básico que predomina em um meio aquoso, tendo em 
conta o seu valor determinado numa escala de zero a 14. 



A importância dos infinitamente pequenos é 
infinitamente grande.

(Louis Pasteur, 1822-1895)

Lição 11
Biologia do solo: organismos  

vivos e matéria orgânica

Colônias simbióticas de fungos e algas – os líquenes, 
junto com musgos, iniciam a formação de um novo 
solo que se desenvolve sobre uma rocha granítica
(Foto: I. F. Lepsch)

Até agora abordamos vários aspectos relacionados à 
morfologia, física e química do solo. Contudo, se ficásse-
mos por aí, a história estaria incompleta. Para continuar, 
vamos ver agora algo sobre a sua biologia. 

Quando falamos em biologia, pensamos logo 
em vidas – animais e vegetais  – e no material de que 
são constituídas: a matéria orgânica do solo. A fração 
orgânica do solo contém tanto organismos vivos como 
mortos, além de seus produtos de decomposição. 

O solo é habitado por uma grande variedade 
de organismos, tais como fungos, bactérias, vermes e 
insetos. Os efeitos desses organismos na formação do 
solo serão vistos em alguns detalhes na Lição 13. Nesta 
lição daremos ênfase à sua influência em alguns impor-
tantes processos que ocorrem no solo, especialmente à 
reciclagem de nutrientes.

O número de organismos vivos no solo – tanto 
vegetais como animais – é muito grande e varia de 
acordo com as condições ambientais. Em condições de 
ecossistemas naturais (p. ex., sob florestas e cerrados), 
esse número é muitíssimo maior que em solos agrícolas. 

Sob o ponto de vista pedogenético, é necessário conside-
rar que um solo hoje desmatado e agricultado formou-
-se sob a influência de muitos outros, além dos que hoje 
o habitam. Essa influência é maior nos climas tropicais 
úmidos, uma vez que, nas  latitudes temperadas, o frio 
do inverno gelado reduz o número de espécies.

A biota do solo forma uma intrincada rede 
alimentar, na qual há participação de nutrientes e 
energia. Sua influência na formação do solo por vezes 
é estudada separadamente, mas é impossível isolar a 
atividade biológica de outras atividades, principalmente 
da química, uma vez que os organismos participam da 
maior parte das reações químicas que passaram nos 
solos. Importantes processos desenvolvem-se à custa da 
energia de organismos, como, por exemplo, a redução 
e oxidação do ferro em solos, em que o lençol freático 
oscila próximo à sua superfície (Boxe 8.2); outro exemplo 
é a conversão de formas orgânicas de fósforo e nitrogê-
nio em compostos inorgânicos, sem a qual os vegetais 
não poderiam se alimentar deles.



Em seus escritos acerca do retorno de Ulisses, Homero menciona que ele foi 
reconhecido pelo seu velho e fiel cão, que estava deitado em uma pilha de 
esterco com a qual os escravos queriam adubar a terra.

Kellog (1941) referindo-se a um trecho da Odisseia, atribuída ao escritor 
grego Homero – século VIII a.C.

Lição 12
Análises químicas do solo 

e suas interpretações

Já mencionamos quão importante é o solo para nós, 
importância essa que não se restringe à agricultura 
porque, além dos campos de cultivo, nele assentam-se 
também as nossas estradas e edifícios, nossos bosques e 
gramados. Além disso, o solo também é utilizado como 
material de construção e como despejo de lixo e esgotos. 
Contudo, principalmente em um país como o Brasil, que 
produz alimentos para si e para boa parte do mundo, o 
interesse maior tem sido na habilidade do solo em produ-
zir plantas que fornecem alimentos, fibras de produtos 
florestais e combustível. E, para sabermos quais solos 
são economicamente mais viáveis para produzir esses 
bens, é necessário conhecê-los para podermos avaliar 
sua fertilidade e produtividade. Isso pode ser feito de 
várias formas, entre as quais a análise em laboratório de 
sua fração sólida. 

O solo no laboratório. Quadro de 
Lucília B. Lepsch 

12.1 Fertilidade versus produtividade e fatores  
 limitantes do solo
Para as plantas cultivadas, o solo deve prover um 
ambiente no qual as sementes possam germinar e suas 
raízes possam crescer e funcionar adequadamente, a 
fim de absorver água e nutrientes. Isso requer que o solo 
tenha uma temperatura adequada e um espaço poroso 
preenchido com proporções adequadas de água e de 
oxigênio; ademais, é necessário que o solo tenha uma 
quantidade adequada de sólidos ativos (argilas e húmus) 
embebidos em uma solução com pH conveniente, e que, 
ao redor deles, esteja adsorvida uma adequada quanti-
dade de nutrientes. Quando todas essas condições são 
favoráveis ao crescimento das plantas, dizemos que o 
solo é fértil ou produtivo.

O termo produtividade costuma ser definido 
como a capacidade do solo em produzir certos cultivos 



Todos nós temos máquinas do tempo, as que nos 
fazem voltar ao passado são as lembranças, e as 
que nos fazem seguir em frente são os sonhos.

(H. G. Wells)

Lição 13

Processos e fatores de formação do solo

Nesta lição trataremos da gênese (do grego génesis, 
que significa “origem, criação, geração”) dos solos, que 
é a parte da Ciência do Solo que se ocupa em estudar 
sua formação, suas origens, seus processos e fatores de 
formação, levando o nome de pedogênese. 

Para os estudos pedogenéticos, não precisamos 
considerar aspectos práticos. Do ponto de vista genético, 
os solos são considerados tão somente como componen-
tes distintos do meio ambiente, tal como as espécies neles 
viventes. Contudo, o estudo da origem dos solos – que 
teve em Dokuchaev um dos seus principais iniciantes – 
é tão importante para as Ciências da Terra como o da 
origem das espécies – que teve em Darwin um de seus 
mais famosos iniciantes – é para as Ciências Biológicas.

Os atributos encontrados em um determinado 
solo, e representados principalmente pelos seus horizon-
tes, podem ser entendidos e interpretados como se 
fossem uma síntese de todos os acontecimentos daquele 

À direita: exemplo de perfil apresentando feições redoximorfas por ter 
sido submetido a processo de gleização (redução e depleção do ferro 
sob condições anaeróbicas provocadas pelo excesso de água e carência 
de oxigênio), evidenciado pelas cores acinzentadas e redeposições de 
óxidos de ferro formando os mosqueamentos avermelhados. À esquerda: 
detalhe de um de seus agregados, que apresenta depleções de Fe (áreas 
cinzentas) e concentrações (áreas avermelhadas) onde houve aeração 
e consequente oxidação e redistribuição dos óxidos de ferro, com sua 
precipitação em um poro escavado por uma antiga raiz (Fotos: John 
Kelley)

local específico. Dessa forma, um dos maiores desafios 
do pesquisador que estuda pedogênese será o de apren-
der como interpretar a origem e o desenvolvimento 
de um solo a partir das muitas características que vê e 
descreve no campo e dos resultados das análises de seus 
materiais em laboratório. 

Ao examinar um solo, a maior parte dos pedólo-
gos fica fascinada ao imaginar como o seu perfil – e o seu 
relevo – se originou. À medida que avançam as técnicas 
de análise do solo e os detalhes das suas descrições em 
seu ambiente natural, os estudos de pedogênese também 
avançam; talvez na mesma medida que as técnicas de 
análise de DNA, em relação às espécies biológicas.

O entendimento da gênese do solo é base para seu 
mapeamento e sua classificação. Se não tivermos algum 
conhecimento de como o solo – no passado – se formou, 
não poderemos saber – no presente – como preservá-lo 
ou prever – para o futuro – como ele irá se comportar. 
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toda a massa do solo (ou bioturbação). Tais processos 
refletem-se na pequena diferenciação de horizontes, em 
cores avermelhadas, na ausência de horizonte iluvial 
com acúmulo de argila na baixa saturação por bases e 
presença de argilominerais do tipo caulinita e oxídicos.

Já um solo que se formou predominantemente 
pelo processo de lessivage (eluviação no A e E seguida 
de iluviação no B) é caracterizado pela migração de 
argilas em suspensão dos horizontes A e E, resultando 
em um horizonte Bt com textura mais argilosa devida 
ao acúmulo de argilas silicatadas; comumente, esse 
horizonte Bt apresenta agregados cobertos por películas 
de argilas. Isso acontece em razão de as argilas suspensas 
na água gravitacional moverem-se dos horizontes mais 
superficiais para baixo, onde a solução do solo – contendo 
argilas em suspensão – é absorvida pelos agregados 
do horizonte B; durante essa absorção, a superfície dos 
agregados age como um filtro, impedindo as argilas de 
penetrarem em seu interior e, com isso, formando um 
revestimento que tem uma aparência “cerosa”.

Outro exemplo é o processo de podzolização (ou 
iluviação de produtos dissolvidos dos horizontes A e E), 
que envolve dissolução de óxidos de ferro e alumínio dos 

diferentes. Estudando esses processos, poderemos 
entender melhor as diferenças entre horizontes de um 
mesmo solo e de diferentes solos de uma mesma região. 

13.2 Principais processos de formação do solo
Na bibliografia aparecem vários termos que se referem a 
complexos e específicos processos de formação do solo, 
tais como podzolização, calcificação, laterização etc. O 
Quadro 13.1 apresenta uma lista desses processos com 
suas definições abreviadas. Eles não somente atuam na 
transformação de um material de origem em solo, mas 
também abordam as mudanças que hoje ainda estão 
operando e modificando os solos. Essas modificações 
refletem-se na morfologia e nos atributos físicos, quími-
cos e mineralógicos do solo. 

Por exemplo, um solo que se formou por proces-
sos de latossolização – antes denominado laterização – 
ficou exposto, por muito tempo, a condições de clima 
quente e úmido que induziram intensas transformações 
minerais, as quais provocaram remoção de íons básicos 
e sílica, resultando em um resíduo sólido rico em óxidos 
de ferro e alumínio. Muito provavelmente, no local desse 
solo, cupins e formigas fizeram seus ninhos, misturando 

Fig. 13.5 Acima: 
distribuição atual dos 
solos em diversas partes 
do relevo expostas 
em diferentes épocas. 
Abaixo: sequência da 
evolução interpretada 
segundo diferentes 
tempos de formação do 
solo, desde a exposição 
da rocha à atmosfera (à 
esquerda) até a formação 
do solo na parte mais 
antiga (e menos erodida) 
do relevo (à direita)



Lição 14

Classificação dos solos

As classificações de solos 
também são como reflexos 
do estado de conhecimento 
que temos sobre eles
(Foto: Mendel Rabirovitch)

Nesta lição vamos abordar a taxonomia dos solos, seus 
princípios básicos e os principais sistemas de classifica-
ção em uso no mundo. 

Como vimos, os solos são corpos naturais que 
fazem parte de vários tipos de paisagens. Contudo, 
no passado, eles eram considerados um continuum de 
rochas decompostas cobrindo a superfície terrestre. 
Com o tempo, os mapeadores de solos descobriram que 
existiam conexões entre certos tipos de solos com feições 
específicas da paisagem, as quais estavam relacionadas 
com os fatores de formação do solo. Com isso, tipos de 
solo puderam ser delineados em mapas e, para organizá-
-los, era necessário dar-lhes um nome, como as plantas 
e os animais, que, além de um nome popular, têm um 
nome científico. Também é assim que procedemos com 
relação aos solos, os quais recebem nomes científicos 
que correspondem a classes (ou táxons). 

Muitas são as vantagens do uso de nomes cientí-
ficos e da categorização em unidades taxonômicas. 

É bastante constrangedor não concordarmos sobre o 
que um (corpo de) solo é. Contudo, nisto os pedólogos 
não estão sozinhos. Biólogos não concordam com uma 
simples definição de vida e filósofos com a de filosofia. 

(Jenny, 1980)

Veja, por exemplo, o caso da espécie botanicamente 
classificada como Manihot utilissima. No nordeste do 
Brasil, ela é chamada de macaxeira; no Rio de Janeiro, 
de aipim e mandioca; para os que falam espanhol, de 
yuca; em francês é manioc, e assim por diante. Com 
seu nome científico – Manihot utilissima –, essa confu-
são é abolida. Conhecendo a taxonomia desse vegetal, 
poderemos verificar que a Manihot utilissima está 
categorizada assim: reino Plantae; classe Magnoliopsida; 
ordem Malpighiales; família Euphorbiaceae, que engloba 
muitas espécies com seiva do tipo leitoso, encontradas 
nos trópicos. 

Da mesma forma, um solo classificado no Brasil 
como Vertissolo Cromado Órtico é chamado de massapé 
na Bahia, terra preta no Rio Grande do Sul e grumos-
solo no Mato Grosso. Com o seu nome científico, essa 
confusão é eliminada. Além disso, com base em sua 
taxonomia, poderemos verificar que ele é categorizado 
na ordem Vertissolo, a qual reúne solos com grande 



Lição 15
O Sistema Brasileiro de  

Classificação de Solos (SiBCS)

Latossolo 
Vermelho-Amarelo

Nitossolo
Vermelho

Neossolo
Regolítico

Chernossolo
Argilúvico

Esposossolo
Ferrihumilúvico

Argilossolo
Vermelho-
-Amarelo

A moderado A moderado A moderado
A moderadoA 
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O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) 
foi elaborado com a finalidade de (a) categorizar os 
solos, (b) dar nomes científicos a eles; (c) elaborar legen-
das para mapas de solos e (d) atingir as finalidades de 
uma classificação que, relembrando, são: (i) organizar 
os conhecimentos sobre os solos brasileiros, (ii) enten-
der as relações existentes entre seus diversos tipos e (iii) 
estabelecer relações entre eles, de uma forma que possa 
ser útil para objetivos específicos. Portanto, baseia-se 
somente em dados de solos do Brasil, sendo que a maior 
parte foi descrita no campo por ocasião de levantamen-
tos pedológicos do tipo reconhecimento, efetuados pelo 
Centro Nacional de Pesquisas em Solos da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (CNPS/Embrapa).

O CNPS/Embrapa iniciou seus trabalhos na 
década de 1950, com a denominação de Comissão de 

Mostre-me o seu Sistema de Classificação (de solos) e eu 
lhe direi o quão longe você chegou às percepções de seus 
problemas de pesquisa. 

(Kubiena, 1948)

Solos do CNEPA. Por volta de 1980, reconheceu-se 
que muitas unidades taxonômicas então utilizadas não 
estavam bem definidas e categorizadas. Além disso, elas 
necessitavam de chaves sistemáticas. Como resultado, 
em 1999, surgiu a primeira versão do SiBCS. 

15.1 Estrutura hierárquica do SiBCS
Dentro da concepção de um sistema multicategórico 
e hierárquico, à semelhança das classificações biológi-
cas (ver Quadro 14.1), o SiBCS foi estruturado em seis 
níveis (Fig. 15.1). O primeiro nível – ordem – engloba 
13 classes, definidas principalmente pela presença ou 
ausência de horizontes diagnósticos (ver seção 14.3) que 
refletem diferenças relacionadas a processos pedogené-
ticos. A nomenclatura adota termos consagrados em 
outras taxonomias de solos, boa parte dos quais são 
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mente em baixadas planas ou na parte inferior de encos-
tas, quase planas, mostrando uma superfície irregular, 
sob a forma de uma série de montículos denomina-
dos microrrelevo gilgai. Na estação mais seca, quando 
as fendas estão mais abertas, o material mais solto da 
superfície cai no seu interior; na estação chuvosa, o solo 
expande-se, tendendo a fechar as fendas. Contudo, como 
elas estão parcialmente preenchidas, o solo “se estufa”, 
formando os montículos característicos.

No SiBCS, os Vertissolos estão subdivididos em 
três subordens: Hidromórficos, Ebânicos e Cromados. Os 
Hidromórficos apresentam horizonte gleizado; os Ebâni-
cos têm cor escura e os Cromados, cores mais claras.

Apesar de os Vertissolos terem alta fertilidade 
natural, eles apresentam muitos problemas para agricul-
tura, por causa das suas propriedades físicas. O material 
argiloso é muito plástico e pegajoso quando úmido, 
e muito duro quando seco; isso dificulta – e muito – 
o trabalho das máquinas agrícolas e o enraizamento 
das plantas. Por outro lado, os fenômenos periódicos 
de contração e expansão afetam também os trabalhos 
de engenharia civil, fazendo com que os Vertissolos 
apresentem limitações severas para o estabelecimento 
de fundações de edifícios e leito de rodovias.

15.11 Cambissolos: solos embriônicos, com   
  poucos atributos diagnósticos
Cambissolos são solos em desenvolvimento; o nome 
Cambissolo (do latim cambiare = mudança) refere-se 
ao material em estado de transformação. Segundo o 
SiBCS, eles são definidos como possuindo um horizonte 
B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte 
superficial (exceto um hístico com 40 cm ou mais de 
espessura), desde que o perfil não apresente requisitos 
definidos para Chernossolos, Plintossolos ou Gleis-
solos (Fig. 15.11). Abrangem cerca de 5,3% do Brasil 
(Tab. 15.1).

Os perfis mais típicos dos Cambissolos ocorrem 
em áreas de relevo acidentado, são pouco profundos, 
com argilas de atividade média a alta, discreta varia-
ção de textura, quantidades relativamente elevadas 
de minerais primários facilmente intemperizáveis. 
Algumas principais variações desse perfil mais típico 
são os intermediários para Latossolos e aqueles desen-
volvidos de sedimentos aluviais, em áreas planas.

No SiBCS, os Cambissolos estão subdivididos 
em três subordens: Húmicos, Flúvicos e Háplicos. Os 
Húmicos têm um horizonte superficial escurecido e 
espesso e ocorrem mais em regiões montanhosas mais 
frias. Os Flúvicos ocorrem em planícies fluviais. Já os 
Háplicos são os mais comuns e compreendem grandes 
grupos com características muito variáveis.

Uma grande parte dos Cambissolos está sob 
vegetação natural, pois se localiza em áreas montanho-
sas de difícil acesso e manejo. Outros encontram-se 
sob uma grande variedade de usos agrícolas; contudo, 
a pouca espessura do solo, a pedregosidade e a baixa 
saturação por bases colocam muitas restrições para a 
agricultura. 

15.12 Neossolos: solos relativamente jovens  
  com pouco desenvolvimento do perfil
Neossolos são os solos com pouca ou nenhuma evidência 
de horizontes pedogenéticos subsuperficiais, e ocorrem 
em 13,2% do território nacional (Tab. 15.1). Segundo o 
SiBCS, eles são definidos como constituídos de material 
mineral ou orgânico com menos de 20 cm de espessura, 
não apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnós-
tico (Fig. 15.12).

Quatro são os perfis mais típicos dos Neossolos: 
um horizonte A assentado (a) diretamente sobre a rocha 
(sequência AR), ou (b) sobre um horizonte C (sequência 
AC) constituído de sedimentos aluviais recentes, ou (c) 
sobre um horizonte C constituído de rocha em decom-
posição (mas mantendo sua estrutura original), ou (d) 

0
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A
Moderado 

C ou R

cm

B
Incipiente

Fig. 15.11 Esquema da posição dos horizontes diagnósticos nos 
perfis mais típicos dos Cambissolos



Não existem demarcações rígidas entre um corpo de 
solo e outro. Ao contrário, existe uma gradação de 
propriedades quando passamos de um indivíduo solo 
para outro que lhe é adjacente. Essas gradações nas 
propriedades do solo podem ser comparadas às 
nuanças em comprimentos de ondas de luz quando 
sua vista capta uma cor do arco-íris e, em seguida, se 
move para outra. A mudança é gradual e, ainda 
assim, identificamos um limite diferenciado: aquilo a 
que chamamos de vermelho e o que chamamos de 
amarelo.

(Brady e Weil, 2002)

Lição 16
Levantamentos de solos e suas 

interpretações

Conforme vimos, os solos apresentam-se sob formas 
bastante variáveis. Nesta lição, vamos ver como essa 
variabilidade pode ser representada nos mapas de 
solos, os quais são elaborados a partir de levantamen-
tos que fazem exame, descrição, mapeamento sistemá-
tico e classificação dos solos de uma determinada área. 
Os mapas de solo são considerados a melhor forma de 
aplicar a Ciência do Solo para fins de planejamento do 
uso e manejo da terra. 

Esses levantamentos visam entender a organiza-
ção espacial dos solos no ambiente, a fim de estudá-lo 
por meio de uma abordagem que é, ao mesmo tempo, 
específica e interdisciplinar. Eles também contri-
buem  para muitos estudos geográficos, geológicos, 
biológicos e pedológicos e, em especial, para  o  desen-
volvimento da taxonomia do solo e a verificação de sua 
aptidão para vários usos. 

Arco-íris nas montanhas de Teresópolis, 
RJ (Foto: Mendel Rabinovitch)

16.1 Utilidades dos levantamentos pedológicos
Você já deve ter assistido a várias reportagens na televi-
são, em jornais e revistas acerca de como terras de 
determinada região devem ser utilizadas, quer seja para 
agricultura ou urbanização; e também notícias sobre 
como o uso inadequado do solo vem causando catás-
trofes, tais como deslizamentos de terra, inundações e 
erosões. Na Amazônia, por exemplo, a substituição da 
floresta por pastagens ou lavouras – com os desmata-
mentos – costuma ser indiscriminadamente condenada 
por muitos, enquanto outros afirmam que pelo menos 
algumas dessas áreas necessitam ser agricultadas para 
atender à crescente demanda de alimentos. Dessas 
controvérsias surgem várias indagações: em quais solos 
a urbanização deve ser evitada, priorizando florestas ou 
agricultura? Na Amazônia existem solos que podem ser 
desmatados e transformados em campos de cultivo sem 
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Solos do Brasil

Dos filhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada,
Brasil!

(Joaquim Osório Duque Estrada)

Áreas no Brasil onde dominam os solos 
classificados como Latossolos 
Fonte: IBGE (2001).

A primeira referência feita por um europeu a um solo 
brasileiro está na carta de Pero Vaz de Caminha, escri-
vão da frota de caravelas que, em 1500, aportou nas 
costas da Bahia. Nela se pode ler:

Esta terra (...) traz, ao longo do mar em algu-
mas partes, grandes barreiras, umas vermelhas, 
e outras brancas; e a terra em cima é toda chã e 
muito cheia de arvoredos (...).
Até agora não pudemos saber se há ouro ou 
prata nela (...). Contudo a terra em si é de muito 
bons ares frescos e temperados como os de Entre-
Douro-e-Minho (...). Em tal maneira é graciosa 
que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; 
por causa das águas que tem.

Essas observações provavelmente foram basea-
das na visão dos afloramentos costeiros das falésias da 
Formação Barreiras, dos seus solos e da floresta úmida 
tropical (Fig. 17.1).

Daquela época em diante, iniciou-se o povoa-
mento do território brasileiro por povos de outros conti-
nentes, e os solos, por sua vez, começaram a tornar-se 
objeto de interesse de lavradores. Muitos passaram a 
perceber que os diferentes tipos de vegetação nativa e 
a cor do horizonte superficial dos solos serviam para 
indicar onde estavam os mais produtivos para agricul-
tura. A partir dessas observações, eles podiam selecio-
nar regiões mais adequadas para lavouras ou pastagens. 
Dessa forma, por algumas centenas de anos, o conhe-
cimento do solo foi baseado quase exclusivamente na 
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(Vertissolos), alguns dos quais com quantidades relati-
vamente elevadas de sais solúveis (Vertissolos e Planos-
solos Nátricos), tais como seus similares do Nordeste 
semiárido. Próximo ao curso dos rios maiores são 
comuns os Gleissolos e os Neossolos Flúvicos (Fig. 17.9). 

17.4 Solos da Região Sudeste
No complexo regional do Sudeste encontra-se grande 
variedade de solos, por ser uma zona de transição entre 
as regiões de clima semiárido e úmido, e também pela 
diversidade de relevo, vegetação e material de origem. 
Existem quatro grandes áreas de solos: (a) região semiá-
rida (parte sul do polígono das secas); (b) faixa litorâ-

nea; (c) área montanhosa dos planaltos e das serras do 
sudeste; e (d) planaltos de origem sedimentar, situados 
no oeste dos Estados de Minas Gerais e São Paulo.

A parte semiárida, situada ao norte de Minas 
Gerais, foi incluída e descrita no complexo regional do 
Nordeste.

A faixa litorânea compreende depósitos areno-
sos e outros sedimentos quaternários de rios e mares, 
bem como terciários de alguns tabuleiros. Nas areias da 
orla costeira, remanescentes de antigas praias e dunas, 
encontram-se principalmente Neossolos Quartzarê-
nicos e Espodossolos alternados com Organossolos, 
incluindo alguns Gleissolos e Planossolos. Alguns destes 

Fig. 17.9 Mapas esquemáticos e generalizados dos principais solos do complexo regional do Centro-Sul do Brasil (que inclui as 
regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul)
Fonte: adaptado de Lepsch (2010) e IBGE (2001).
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Solos do mundo

A Terra é azul!

(Iuri Gagarin, primeiro cosmonauta a viajar pelo espaço, em 1961) Linhas de alegria (areias 
coloridas sobre madeira), 
do artista plástico  
Edival Ramosa

Que tal, nesta lição, conhecermos um pouco mais sobre 
os grandes domínios dos climas e solos de todo o nosso 
planeta? 

Quando, em mapas-múndi, os padrões pedoló-
gicos são superpostos aos climáticos, os delineamen-
tos geográficos dos solos e da vegetação coincidem em 
muitos pontos com os dos climas, porque o clima é a 
força maior que condiciona a formação dos solos e das 
vegetações. 

Solo e clima, portanto, são determinantes para a 
qualidade e a quantidade de alimentos que consumimos. 
Portanto, o conhecimento da distribuição global dos 
solos, com seus respectivos climas, é de grande impor-
tância. Conhecendo-os, poderemos entender melhor as 
atuais questões dos ecossistemas, tais como a mitigação 
das mudanças climáticas, o combate à degradação das 
terras e a conservação da biodiversidade.

A seguir, faremos uma descrição dos solos, em 
nível mundial, segundo as oito zonas climáticas propos-
tas pela FAO (Fig. 18.1). Existem vários mapas de solo 
do mundo (ver Boxe 18.1), os quais nomeiam os solos 
segundo diversos sistemas taxonômicos. Os principais 
grupos de solos serão aqui referidos conforme a classi-

ficação do Referencial Básico Mundial (WRB); seus 
equivalentes aproximados na nova classificação brasi-
leira e na classificação dos Estados Unidos estão indica-
dos no Quadro 18.1. 

18.1 Solos dos trópicos e subtrópicos úmidos
Essa região é caracterizada por temperaturas médias 
e altas durante todo o ano, com uma estação seca não 
muito prolongada (Fig. 18.2). É típica de dois bilhões de 
hectares e tem sua expressão máxima na bacia Amazô-
nica, África Central e Costeira Oriental, Sudoeste da 
Ásia e algumas partes das ilhas dos oceanos Pacífico, 
Atlântico e Índico. A vegetação mais típica é a das 
florestas tropicais, estendendo-se para as subtropicais. 
Inclui a região do cerrado brasileiro, onde a estação seca 
estende-se por até cinco meses. 

Na maior parte dessa região, a decomposição 
das rochas se fez com muita intensidade e os regolitos 
se formaram sem interrupções. Tal fato contrasta com 
as regiões de clima frio e temperado, onde as glaciações 
do Quaternário fizeram com que quase nenhum regolito 
permanecesse sobre as rochas. Em consequência, os 
trópicos frequentemente apresentam regolitos muito 
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Degradação e conservação dos solos

No final, conservaremos apenas o que amamos, 
amaremos somente o que compreendemos e 
compreenderemos apenas o que nos ensinam.

(Baba Dioum, ambientalista, em discurso de 1968 
em Nova Délhi, Índia)

“O solo é o grande conector da vida, a fonte e destino de tudo. 
É curador, restaurador e ressuscitador, por onde a doença passa 
para a saúde, a idade para a juventude, a morte para a vida. 
Sem cuidado adequado com o solo, não podemos ter qualquer 
comunidade, porque sem protegê-lo não podemos ter vida.” 
Wendell Berry. (Fotos de Adriana Ribon e Oswaldo J. Vischi Fo).

A humanidade depende de ar, água e solos de 
boa qualidade para que possa continuar a viver. 
Contudo, nem sempre o homem tem utili-
zado esses bens com o cuidado necessário para 
preservá-los. A população mundial está perto 
de atingir a casa dos oito bilhões, e continua 
crescendo (Fig. 19.1). A cada ano, vários milhões 
de novas bocas para serem nutridas são adicio-
nadas a esse contingente e, para atender a essa 
demanda, são necessárias medidas de preserva-
ção ambiental, para que todos sempre tenham 
solo, ar, água e alimentos de boa qualidade. Entre 
essas medidas, destacam-se aquelas referentes à 
conservação dos solos.

19.1 A conservação dos solos
Solo e vegetação são corpos interdependentes. 
Os vegetais que vivem no solo conseguem, com 
a energia da luz solar, o ar e a água, realizar a 
fotossíntese, na qual consomem gás carbônico e 

Fig. 19.1 Curvas de crescimento populacional a partir de meados do 
século XX e estimativas de crescimento populacional para o fim do 
século XXI. Note que, entre os anos de 1950 e 2000, a população cresceu 
300% (de 2 para 6 bilhões de habitantes) – e, em 2016, atingiu 7,2 bilhões 
de habitantes
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Glossário

Acidez ativa: atividade do íon hidrogênio na fase 

aquosa de um solo. É medida e expressa como um 

valor de pH.

Acidez potencial: toda acidez contida em um solo. É 

obtida pela soma da acidez trocável com a não trocá-

vel, medidas pela quantidade de íons de hidrogênio e 

alumínio que uma amostra de solo pode liberar pela 

extração com solução tamponada de um sal, geral-

mente acetato de cálcio a pH 7,0. Para solos tiomór-

ficos, é a acidez que pode ser formada se compostos 

reduzidos de enxofre forem oxidados (p. ex., por 

umedecimento e secagem sucessivos da amostra).

Acidez trocável: alumínio e algum hidrogênio trocá-

veis que podem ser extraídos de um solo ácido, 

usando-se uma solução salina não tamponada, como 

a de KCl.

Ácido fúlvico: termo de uso variado, mas que normal-

mente se refere à mistura de substâncias orgânicas 

que permanecem em solução após a acidificação de 

um extrato alcalino diluído do solo.

Ácido húmico: fração do húmus do solo de cor escura 

e de composição variável ou indefinida, que pode ser 

extraída com solução alcalina diluída e depois precipi-

tada, após ter sido acidificada.

Actinomicetos: grupo de bactérias que formam finos 

micélios ramificados, semelhantes, na aparência, a 

hifas fúngicas.

Adesão: atração molecular que mantém em contato 

as superfícies de duas substâncias em estados físicos 

diferentes (p. ex., água e coloides do solo).

Adsorção: atração de íons ou compostos químicos à 

superfície de um sólido (p. ex., coloides do solo adsor-

vendo íons e água).

As definições deste glossário foram copiadas, adapta-

das e modificadas de diversas fontes, incluindo o 

Vocabulário da Ciência do Solo (Curi et al., 1993) e o 

Glossary of Soil Science Terms (Soil Science Society of 

America, 1984).
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