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Meta da aula
Discutir os principais componentes dos solos e suas
interações.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. descrever a constituição dos solos;
2. classificar as partículas minerais do solo pelo
diâmetro;
3. relacionar as características de solos constituídos
de argila aos seus efeitos;
4. avaliar a influência das argilas no solo;
5. reconhecer a consistência dos solos e sua
implicação para o manejo.

Por dentro do solo
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Você já experimentou pegar um punhado de terra? Tenho certeza que quando

Mike Berg

você era criança já brincou muito com terra, não é verdade?

Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.1: Brincar com terra é algo muito comum entre as crianças.
A textura da terra aliada à curiosidade leva as crianças a escolherem a
terra como um “ingrediente” de suas brincadeiras...

Imagine que ao pegar um punhado de terra na mão você poderá ter muitas
percepções. Num primeiro momento, você vai observar que existem diferentes
tamanhos de grãos de terra. Vai perceber também que, entre esses grãos, existem
pequenos animais, como: formigas, minhocas, larvas, dentre outros.
Opa, vamos com calma! Pequenos animais por entre os grãos de terra? Nesse
momento, é possível que você esteja se perguntando: se existem pequenos
animais entre os grãos de terra, como eles não se afogam na água da terra úmida?
E, se existem animais, também deve existir ar entre esses grãos, não é verdade?
Os grãos de terra e a quantidade de ar, água e material orgânico (por exemplo,
animais) são itens que constituem as propriedades de um solo.
Nesta aula, você vai aprender mais informações sobre os constituintes do solo e
como eles interagem, entre si e com os sistemas produtivos (plantio de milho,
criação de frango, suínos etc.).

Larva
Um dos estágios de
desenvolvimento de um
animal, muito comum no
ciclo de vida dos insetos.
Nesse estágio, o animal
ainda não é adulto, ou
seja, não alcançou a
maturidade sexual. Um
exemplo é o bicho da
goiaba. Ele nada mais é
que a larva daquela
mosca de fruta.
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De que é constituído o solo?
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Como vimos na Aula 1, o solo é resultado da ação do intemperismo sobre as

Rochas
São corpos naturais
sólidos, compostos de um
ou mais minerais.

Mineral
Toda substância
homogênea e inorgânica,
podendo ser sólida
ou líquida, mas com
composição química
definida.

rochas.

Durante esse processo, ocorre a liberação dos minerais que compõem

o solo.
O solo é constituído de:
– minerais;
– ar;
– água;
– material orgânico.

A seguir, você vai conhecer um pouco mais sobre cada um desses constituintes
do solo.

Aleksandra P.

Minerais
Se essa rua
Se essa rua fosse minha
Eu mandava
Eu mandava ladrilhar
Com pedrinhas
Com pedrinhas de brilhante
Só pra ver
Só pra ver meu amor passar
Fonte: www.sxc.hu

(Se essa rua fosse minha – Cantiga
Popular)

cotidiano. Basta pegar um punhado de areia, argila ou silte que estará pegando
minerais. Com certeza, você já usou um grafite, tomou um refrigerante em uma
lata de alumínio, pegou o troco em moedas e já viu uma belíssima jóia em ouro
ou prata com diferentes pedras lapidadas. Esses são alguns exemplos de objetos
feitos de minerais que encontramos no nosso cotidiano.

Afonso Lima
Jim Ernsberger

Kia Abell

Nicholas Sales

Cristian Rusu

Vamos reconhecer esses minerais? Veja as imagens da Figura 2.2.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.2: Já percebeu que, ao escrevermos, parte do grafite do lápis ou da lapiseira é passado
para o papel? É graças a esse mineral que conseguimos ver a informação anotada. Que mulher
não gostaria de ganhar um anel de brilhantes? Nele, o ouro e os brilhantes são os minerais.
Quem nunca recebeu como troco moedas? Nelas podem ser encontrados minerais, como: ferro,
cobre e bronze. E, aquela bebidinha gelada no verão? As latas de bebidas, em geral, são feitas
de alumínio, que também é um mineral.
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Até agora, você pode não ter percebido o quanto os minerais são comuns no nosso
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Elemento químico

Os minerais são formados pela união de um mesmo
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O elemento definido
dentro de características
particulares do átomo,
como: massa atômica,
número de elétrons,
número de prótons. E estão
organizados na Tabela
Periódica. Por exemplo: H
(hidrogênio), O (oxigênio).

diferentes elementos químicos (que são chamados de compostos químicos) sob

elemento químico

ou por

determinadas condições específicas de: pressão, temperatura, umidade etc.

Saiba mais...

O que diferencia um elemento químico de um composto químico?
Elemento químico

Composto químico

Oxigênio

H

8p
8n

H

8 neutrons

8 proton

8 elétron

O elemento químico

O elemento químico oxigênio

A água é um exemplo

hidrogênio representa um

representa um átomo

de composto químico.

átomo formado por um

composto por 8 elétrons (-),

É formado por um

elétron, representado pelo

8 prótons (+) e 8 nêutrons

átomo de oxigênio e

sinal (-), e por um próton

(representado por um círculo

dois hidrogênios.

(+).

cinza).

O composto químico é
a união de um ou mais
átomos..

Cada mineral pode ser classificado e denominado com base:
• na sua composição química e

Estrutura

• na estrutura cristalina dos elementos químicos que o compõem.
O grafite e o diamante são exemplos interessantes de minerais de mesma compo-

Uma forma ordenada
(organizada) de um
conjunto de átomos.

J. G.

sição química, mas com estrutura cristalina diferente (Figura 2.3).

Craig

ll

Jewe

Fonte: www.sxc.hu

Estrutura cristalina do diamante
Composição química: só carbono (C).

Estrutura cristalina do grafite
Composição química: só carbono (C).

Figura 2.3: Veja como é intrigante! O grafite e o diamante têm a mesma composição química,
mas suas respectivas estruturas cristalinas são diferentes, o que dá maior dureza a um diamante
e maior fragilidade a um grafite.

cristalina
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Como exemplos de minerais, temos:
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– ouro;

Anna Moreno

– calcita;

Fonte: http://www.drm.rj.gov.br

Eurico Zimbres (FGEL/UERJ)

– dolomita;

Fonte: www.sxc.hu

Eurico Zimbres

(FGEL-UERJ)

– zircão;

– micas;

Fonte: http://www.drm.rj.gov.br/item.asp?chave=126

– dentre outros.
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Alfonso Diaz

– quartzo;

Os minerais possuem diversos usos na agricultura. Eles são importantes no
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fornecimento de nutrientes inorgânicos (cálcio, fósforo) para as plantas, bem
como na sustentação do sistema radicular (de raízes). Além disso, os minerais
participam da alimentação dos animais.

Atenção!
Um ou mais minerais juntos formam uma rocha. Como vimos no início da aula,
quando sofre intemperismo, a rocha libera os minerais que se encontram no solo.

Material orgânico
Você acabou de ver que os minerais chegam ao solo a partir das rochas. Já
material orgânico é um composto de:
– matéria viva (animais e vegetais que vivem no solo) e
– matéria morta (que vem da decomposição dos seres vivos (animais e vegetais).

Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.4: Centopeias, minhocas e formigas são animais comuns no solo e que em algum momento morrem e entram em decomposição.
Assim como eles, folhas, frutos e até outros animais mortos transformam-se em material orgânico que irá compor o solo.

Alexandre Jaeger Vendruscolo

Paulo Henrique Serrano

Terri Heisele

Stevenking

Jacqueline Fouche

Dimitri Castrique

Além disso, esse material orgânico tem como base o carbono (Figuras 2.4 e 2.5).

Saiba mais...

Como enriquecer um solo com nutrientes?
O carbono é o elemento químico mais comum nos seres vivos. Ele está presente
em moléculas de proteína, açúcar, lipídeo, vitamina e ácidos nucléicos (DNA e
RNA) que em conjunto formam os seres vivos.
O bovino (boi) alimenta-se de pastagem (capim). Ao passar pelo trato digestivo, a
pastagem é degradada, seus nutrientes são absorvidos e o que não é aproveitado
é liberado na forma de fezes. As fezes, agora esterco, contêm parte dos nutrientes
(nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio etc.) que formavam a pastagem. Ao
adicionar o esterco ao solo, ele será degradado por larvas, minhocas, bactérias,
fungos e outros organismos em moléculas cada vez mais simples, até chegar
a molécula como nitrato (NO3-), que é a forma de nitrogênio absorvida pelas
plantas, e gás carbônico (CO2), o qual retorna para a atmosfera. O nitrato
(NO ) será utilizado, principalmente, na fabricação de proteínas. Sem nitrato as
3-

plantas ficam amareladas e morrem.
Outra forma de enriquecer o solo de material orgânico é com restos animais e
vegetais que serão degradados (decompostos) por insetos, minhocas, fungos e
bactérias. Essas duas formas são utilizadas na agricultura para o melhoramento
do solo.
CO2 atmosférico

Respiração
Assimilação
através da
fotossíntese

Respiração

Assimilação pelos
herbívoros
Morte e
decomposição de
plantas e animais

Decomposição

Excrementos

Decomposição

Gás carbônico
Gás que expelimos
quando expiramos, ou
seja, o ar que colocamos
para fora de nossos
pulmões quando
respiramos, produto de
uma série de reações
químicas que acontecem
no nosso corpo.
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A proporção dos gases no ar do solo é diferente do ar atmosférico que respiramos.
Vamos comparar dois solos bem diferentes: um de jardim e outro do mangue.
Ao pegarmos o solo de jardim, é possível ver a formação de grãos de terra.
Se fizermos o mesmo com o solo do mangue, não veremos isso acontecer.
Simplesmente, teremos a lama em nossas mãos.
Além de o tamanho das partículas dos solos serem diferentes, o teor de material orgânico também é. O mangue apresenta uma quantidade altíssima de material orgânico
e menores partículas de solo quando comparadas com o solo de jardim. E isso tem
influência direta no teor de CO2 do solo. Quanto maior o processo de decomposição
naquele solo, maior a quantidade de material orgânico e maior a produção de CO2. Solos
como o do mangue são considerados anóxicos, ou seja, sem oxigênio e com altíssimo
teores de CO2. A relação dessas partículas de solo e o ar será vista na próxima aula.
Vale lembrar que os animais que se encontram entre os grãos de terra também
produzem CO2 ao respirar.
Esse ar encontrado entre as partículas do solo participa na respiração dos animais.
O CO2 presente é captado pelas raízes de plantas no processo de fotossíntese.

Espaço poroso

O ar do solo fica armazenado no espaço poroso e aumenta à medida que diminui

Ou poro, espaço existente
entre os grãos de terra.

o teor de água no solo e vice-versa.

Água
A água e o ar concorrem pelo mesmo espaço no solo, os poros, que estudaremos
em outra aula.

Lençol freático

A água presente no solo é proveniente das chuvas, da elevação do lençol freático

Superfície que delimita a
zona saturada (totalmente
preenchida) com água
da zona parcialmente
preenchida por ar e água.

e atividades como irrigação.
A constituição dos solos e a variação da proporção de seus elementos constituintes
(minerais, ar, água e material orgânico) são propriedades que permitem diferenciar
um tipo de solo de outro.
Como vimos, o solo é constituído por diferentes elementos e cada um deles tem
sua importância no solo. Relacione as letras da tabela com os respectivos itens:

Atividade

1

Atende ao Objetivo 1

Constituinte do solo

Origem

Importância

(a)

Animais em decomposição,
fezes e excretas animai.

(b)

(c)

Decomposição e respiração
de micro-organismos,
diferentes animais, fungos
e plantas.

(d)

(e)

Lençol freático, chuvas,
mecanismos de irrigação.

(f)

(g)

Rocha mãe.

(h)

(

) Água

(

) Fornecimento de nutrientes para as plantas e animais

(

) Mineral

(

) Ar

(

) Proporciona o transporte de nutrientes no solo, além de participar da ativi-

dade metabólica dos seres vivos
(

) Fornecimento de nutrientes inorgânicos para as plantas

(

) Material orgânico

(

) Fornecimento de gases importantes para respiração dos seres vivos

Um pouco mais a fundo...
Anteriormente, vimos que os solos são constituídos por uma parte mineral ou,
como chamaremos daqui para a frente, fração mineral. Essa fração mineral será
subdividida em outras partes para aprofundarmos nossos conhecimentos.
Daqui em diante, sempre que aparecer o termo mineral, entenda-o como subprodutos da decomposição das rochas.
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Fração mineral
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A fração mineral é dividida levando-se em consideração o diâmetro das
partículas.
Fração mineral

Fração grosseira – são as
menores partículas: areia
e silte.

Pedregosidade – são
as maiores partículas:
cascalhos, calhaus e
matações.

Quando falamos fração grosseira do solo, estamos tratando das partículas areia
e silte.

Saiba mais...

Por que praias com ondas fortes têm areia mais fina?
Praias onde a força das ondas são mais fortes provocam mais atrito nos grãos
de areia, tornando-os cada vez mais finos. Você já viu esse fenômeno antes;
ele nada mais é do que um exemplo da ação do intemperismo. Parece bobagem,
mas isso tem influência direta na diversidade de animais que vivem entre os
grãos, e, consequentemente, na alimentação de toda uma fauna local.
Ficou curioso? Se quiser saber mais informações, vá ao site

Alexis Gonzalez

http://mundoestranho.abril.com.br/mundoanimal/pergunta_286796.shtml

Fonte: www.sxc.hu

calhaus e matações. Veja a classificação na Tabela 2.1.
As argilas serão estudadas à parte, mais adiante, porque é a fração mineral mais
importante para o manejo dos solos nos sistemas agropecuários.
Tabela 2.1: Classificação das partículas minerais dos solos de acordo com o seu diâmetro.

Partícula

Diâmetro (mm)

Matações

> 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

Observe, na Tabela 2.1, que a diferenciação entre as partículas é simplesmente
pelo diâmetro.
Para estudos agropecuários do solo, consideramos como partículas minerais
principais as de:
– areia;
– silte;
– argila.
Dentre essas partículas, aquelas que compõem a fração argila têm grande
importância, devido a fenômenos que ocorrem nessa fração, como a troca iônica.
A importância dessa fração é tão grande que falaremos apenas sobre ela nas
seções após a Atividade 2!

Atividade

2

Atende ao Objetivo 3

1. Vimos que a fração mineral pode ser classificada de acordo com o tamanho
das partículas que o constituem. Celso é um estudante do Curso Técnico de
Agropecuária. Ao fazer a análise de um tipo de solo, ele encontrou partículas
de diferentes diâmetros. Ajude Celso a colocar os termos técnicos correspondentes
ao tamanho das partículas em seu relatório:
a. 6 % de partículas com diâmetro entre 20 e 2 mm ( );
b. 30 % de partículas com diâmetro menor que 0,002 mm ( );
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Já a pedregosidade trata das partículas maiores que areia, ou seja, cascalhos,
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c. 20 % de partículas com diâmetro entre 2 e 0,2 mm ( );
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d. 15 % de partículas com diâmetro entre 0,05 e 0,002 mm (
e. 2 % de partículas com diâmetro maior que 200 mm (

);

);

f.20 % de partículas com diâmetro entre 0,20 e 0,05 mm ( );
g. 7 % de partículas com diâmetro entre 200 e 20 mm ( ).
(1) Matações
(2) Calhaus
(3) Argila
(4) Areia grossa
(5) Silte
(6) Areia fina
(7) Cascalhos

2. Agora um desafio:
Uma outra forma de classificar as partículas é separá-las em fração grosseira e
pedregosidade. Com base nessa classificação:

a. Qual é o percentual da fração grosseira?

b. Qual é o percentual de pedregosidade?

Calma, não se assuste com a pergunta. Para calcular o percentual da fração
grosseira e de pedregosidade, basta somar os valores das partículas que os
constituem.

Fração argila
Como dissemos antes da Atividade 2, as argilas são muito importantes para
as características dos solos. Elas podem ser de dois tipos, dependendo da sua
constituição:
– argilas silicatadas ou
– argilas oxídicas.
As argilas silicatadas são compostas por tetraedros de sílica e octaedros de
alumínio. Ficou difícil de entender? Dê uma olhada no boxe a seguir.

Saiba mais...
Tetraedro é uma forma geométrica formada por quatro lados triangulares. Veja
a figura a seguir:

Considerando que em cada ponta desse tetraedro esteja um átomo, formamos um
arranjo espacial tetraédrico para uma molécula. No caso das argilas silicatadas,
o silício é o elemento central e quatro átomos de oxigênio se distribuem ao seu
redor, um em cada vértice.
O

Si

O

O
O

Octaedro é um arranjo espacial entre os átomos, assim como o tetraedro, mas em
vez de 4, ele é formado por oito lados. É a união de dois tetraedros pela base.
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No caso dos octaedros que compõem a estrutura da argila silicatada, o alumínio
é o elemento central. O restante da molécula é composto por seis oxigênios, um
em cada vértice do octaedro (quatro em torno das bases dos dois tetraedros e
um em cada extremidade restante). Veja a figura:
O

O

Al

O

O

O

Dentro do grupo das argilas silicatadas, constituídas por tetraedros de sílica e
octaedros de alumínio, há uma subdivisão que leva em consideração o número de
camadas de tetraedro de silício que a compõe:
a. As argilas silicatadas 1:1, que possuem uma camada de tetraedro de silício e
uma de octaedro de alumínio. A ligação entre o tetraedro e o octaedro é feita por
átomos de hidrogênio (H), e estes estão ligados aos oxigênios encontrados em
cada um dos vértices.
Exemplo: caolinita. Sendo uma argila, a caolinita pode ser utilizada em artesanato para
confecção de uma panela de barro.
Tetraedro de silício
H

H

H

H

H

Octaedro de alumínio

Figura 2.5: Representação esquemática de uma partícula de argila silicatada 1:1.

b. As argilas silicatadas 2:1, que possuem duas camadas de tetraedro de silício e
uma camada de octaedro de alumínio. A união entre essas camadas é feita pela
água (H2O).
Exemplo: esmectita. A esmectita também é uma argila e pode ser usada na
produção de cerâmica, desodorante, inseticida etc.

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

Octaedro de alumínio
H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

Tetraedro de silício

Figura 2.6: Representação esquemática de uma partícula de argila silicatada 2:1.

Observe, a seguir, a Tabela 2.2. Ela representa um quadro comparativo entre as
argilas silicatas 1:1 e 2:1:
Tabela 2.2: Comparação entre as características das argilas silicatadas 1:1 e 2:1

Características

Tipo de argila
silicatada
1:1

2:1

H

H 2O

Capacidade de contração e expansão

menor

Maior

Superfície de contato

menor

Maior

Capacidade de troca catiônica

menor

maior

Intemperização

maior

menor

Elemento de ligação entre as camadas

Ao analisar a Tabela 2.2, você deve ter percebido que há uma grande diferença
entre os dois tipos de argila silicatada quanto às suas características. Mas o que
significam tais características?

Contração e expansão – o que é isso?
Como vimos, a ligação entre camadas feita com água só ocorre nas argilas
silicatadas 2:1. Quando essas argilas recebem água, elas aumentam de volume.
Esse aumento de volume acontece porque a água faz a ligação entre as partículas
de argila.
Solos com argilas 2:1, ao secarem, formam trincas maiores e mais profundas do
que em solos com argilas 1:1.
É por esse motivo que as argilas silicatadas 2:1 expandem e contraem mais do
que as argilas silicatadas 1:1. Mas qual será o efeito, para o solo, da contração e
expansão gerada pelas argilas?
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Tetraedro de silício

A contração e expansão das argilas geram trincas no solo. Sendo assim, quanto
maior a capacidade de contração e expansão das argilas, maiores e mais profundas
são as trincas que elas podem gerar nos solos. Logo, solos que possuem mais argilas
silicatadas 2:1 trincam mais do que solos que tenham mais argilas silicatadas 1:1,
para a mesma variação da quantidade de água.
A compreensão sobre a capacidade de expansão das argilas influencia diretamente
em outra característica das argilas silicatadas: a superfície de contato.

Superfície de contato
Imagine um dado. Quantas faces desse dado você pode tocar? Todas essas seis
faces, tanto internas como externas, constituem o espaço do dado com o qual

Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.7: Um dado possui seis faces, cada uma
representada por um número de 1 a 6. Todas essas seis
faces constituem o espaço do dado com o qual você pode
ter contato, ou seja, é a superfície de contato do dado.

Mateusz Atroszko

você pode ter contato. Esse conceito é o de superfície de contato.

Mateusz Atroszko
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Fonte: www.sxc.hu

Dê uma olhada nos cubos a seguir. Qual deles tem maior superfície de contato?
Ao somar o espaço de todas as faces do dado, verificamos que a superfície de
contato do cubo 2 é maior.
Agora, vamos aplicar esse conceito nas argilas silicatas 1:1 e 2:1. Qual delas
apresenta maior superfície de contato?
Por ter uma camada a mais de tetraedro de silício, as argilas silicatadas 2:1
possuem maior superfície de contato do que as argilas silicatadas 1:1.
A seguir, você verá mais uma das características da Tabela 2.2.

Capacidade de troca catiônica (CTC)
A capacidade de troca catiônica está relacionada com o potencial de troca de íons
adsorvidos

nas estruturas das argilas. Mas, como se dá essa troca?

Vimos que as argilas 1:1 ligam seus tetraedros e octaedros pelo H. Quando elas
perdem os H, os tetraedros e octaedros adquirem cargas negativas (ânions) e os
H transformam-se em íons positivos (cátions).

Adsorver
Processo pelo qual
átomos, moléculas ou íons
são retidos na superfície
de sólidos através de
interações de natureza
química ou física.
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Saiba mais...

Íons, ânions, cátions? Afinal, o que eles são?
Íons são átomos que possuem cargas positivas ou negativas (Na+, H+, Ca2+, Cl-).
perde elétron
ganha elétron
cátion: ion carregado
positivamente

ânion: ion carregado negativamente

Quando perdem elétrons, a carga do átomo fica positiva, sendo denominados
cátions (Na+, H+, Ca2+). Quando ganham elétrons, transformam-se em negativos,
sendo chamados de ânions (Cl–).

Quanto maior o número de cargas negativas que uma argila tiver em sua estrutura,
mais cátions ela poderá trocar, então maior será sua capacidade de troca catiônica.
Essa regra vale para os dois tipos de argila.
Essa é a idéia da capacidade de troca catiônica (CTC), o potencial de troca de
cátions que o solo possui. Solos de baixa CTC, como as argilas 1:1, têm menor
número de cargas negativas, retendo menor quantidade e diversidade de cátions
associadas às partículas de argila.
VAMOS PENSAR UM POUCO
Imagine água se infiltrando no solo; imagine também que essa água tenha grande
quantidade de cálcio (Ca2+). Esse cálcio pode trocar de lugar com elementos de
carga positiva (por exemplo: Mg2+, K+, Na+ e outros) que estão adsorvidos nas
argilas do solo, ocupando o seu lugar. Assim, a partir dessa troca catiônica, o
elemento adsorvido (Ca2+) fica no solo e os elementos removidos são carregados
pela água.
A CTC é influenciada pela natureza da argila (se é 1:1 ou 2:1), pelo pH do solo,
pela quantidade de argila presente no solo, pelo teor de matéria orgânica, dentre
outros fatores.

que veremos a seguir.

Intemperismo
A diferença básica entre as argilas silicatadas 1:1 e 2:1 é que a 2:1 tem uma
camada a mais de tetraedro de silício e, se esta for perdida, a argila 2:1 se
transformará em uma argila silicatada 1:1. Essa perda ocorre pela atuação dos
agentes do intemperismo, como temperatura, água, dentre outros. Isso quer dizer
que a argila silicatada 2:1, após sofrer a ação do intemperismo, origina a argila
silicatada 1:1; essa argila 1:1 é que dá origem as argilas oxídicas.
As argilas oxídicas são as formas mais simples de argilas, pois são compostas
basicamente de oxigênio ligado ao alumínio e ao ferro. Por serem mais simples
na sua estrutura, são intemperizadas com maior dificuldade. Uma razão para
isso acontecer é que as argilas oxídicas não possuem capacidade de contração e
expansão como as argilas silicatadas.

Atividade

3

Atende ao Objetivo 3

1. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:
(

) Solos que possuem alto teor de argilas silicatadas 2:1 apresentam menor

rachaduras que solos com maior teor de argilas oxídicas.
(

) As argilas oxídicas, após sofrerem a atuação do intemperismo, darão orgiem

às argilas silicatadas 1:1.
(

) Em regiões onde as chuvas são escassas há maior possibilidade de ocorrências

nos solos de argilas silicatadas 2:1.
(

) Quanto maior a CTC de um solo, maior a capacidade de reter nutrientes para

as plantas.
2. A adubação baseia-se na devolução dos nutrientes perdidos ao solo. Uma forma
de perder esses nutrientes é através das plantas, que os absorvem durante a
fotossíntese. Outra forma de o solo perder os nutrientes é por: erosão.
Com base no que você acabou de aprender, por que devemos entender a CTC para
fazermos adubação nos solos?
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Estrutura do solo
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Agora que você aprendeu algumas características sobre fração argila, vamos
ver como as argilas silicatadas e oxídicas interagem com outras partículas
do solo para formarem os agregados. A união das partículas de areia, silte
e argila formam o que chamamos de os agregados. Quando você pega um

torrão

pequeno torrão de solo, você está pegando um conjunto de agregados.

Uma porção agregada
de solo constituída de
partículas de
diferentes tamanhos.

Os agregados, por sua vez, unem-se para formar a estrutura do solo, que pode

estrutura do solo

ser classificada como laminar, prismática, em blocos ou granular (Figura 2.8).

Laminar

Prismática

Em blocos

Granular

União dos agregados
em formas
geométricas definidas.

Fonte: http://www.ipni.org.br/ppiweb/brazil.nsf/87cb8a98bf72572b8525693e0053ea70/d5fbc829a2f542
98832569f8004695c5/$FILE/Pedologia1-6.pdf

João Bertoldo de Oliveira

Figura 2.8: Possíveis estruturas para o solo, formadas a partir da união de agregados.

Figura 2.9: Estrutura
prismática observada em
um perfil de solo.

Fonte: IBGE, 2007.

Multimídia
Para mais informações sobre estrutura do solo, acesse o link http://geoftp.ibge.gov.
br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_pedologia.pdf

Aração
Ação onde um
de disco
ou não (arado) faz o
revolvimento do solo.

implemento

A formação de uma estrutura bem definida do solo influencia a retenção e

Implemento

infiltração de água no solo.
Nos solos que possuem estrutura prismática bem definida, a água infiltra-se com
mais facilidade e permanece retida no solo por mais tempo do que em solos
que apresentam outro tipo de estrutura. Isso se deve à união dos agregados
por partículas quaisquer de argilas. Essas partículas possuem alta capacidade de
retenção de água, o que aumenta a disponibilidade de água para as plantas.
Solos que apresentam estrutura laminar e granular geralmente são mais suscetíveis
à erosão do que outros solos. Isso se dá porque quando a estrutura é laminar, a
água penetra entre as lâminas e diminui o atrito entre elas, favorecendo a remoção
de solos. Já na estrutura granular o raciocínio é o mesmo, só que os grãos de solo
possuem maior facilidade de rolamento. A formação da estrutura do solo pode levar
milhares de anos e o homem pode, em poucos anos, quebrar a estrutura do solo
através de práticas excessivas de mecanização, como aração e gradagem.

Atividade

Situação 1

4

Atende ao Objetivo 4

Objeto utilizado para
realizar uma determinada
prática, como, por
exemplo, um arado,
grade, até mesmo
uma foice.

Gradagem
Prática onde um
implemento de discos
destorroa o solo revolvido
pelo arado. (Destorrar
significa quebrar os
torrões do solo.)
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a. Qual é o tipo de solo que encontramos na situação 1 e 2? Argiloso ou arenoso?

b. O solo argiloso apresenta maior teor do que qual tipo de partícula?

c. Quais propriedades das argilas permitem fazer um vaso?

Coesão
Interação ou ligação de
partículas adjacentes
dentro de um mesmo
corpo, como a ligação de
partículas de argilas
entre si.

Consistência: outra característica do solo influenciada pelas
argilas
Outra característica importante do solo influenciada pelas argilas é a consistência.
Consistência é a variação da intensidade das forças de

coesão

e

adesão

do

solo sob influência da água. À medida que o solo vai recebendo água, as forças
de coesão ficam fracas entre partículas semelhantes, como argila-argila, e o solo
quebra-se com mais facilidade. Se mais água é adicionada ao solo, as forças de

Adesão

adesão entre partículas semelhantes aumentam de intensidade. De acordo com o

Interação ou ligação
entre a superfície de
corpos distintos, como a
aderência de partículas
de solos às máquinas,
calçados etc.

teor de água no solo, ele apresenta variação na consistência, podendo ser:
– duro;
– friável,
– plástico;
– pegajoso.

Solo duro
O solo duro dificilmente quebra quando o comprimimos entre os dedos indicador e
polegar. Para fazer o teste, basta pegar um torrão seco e comprimi-lo entre os dedos.

Solo friável
Quando pegamos um torrão úmido e o apertamos entre os dedos indicador e
polegar conseguimos quebrá-lo com relativa facilidade. Isso indica que o solo
está friável. Nesse caso, a influência da água é máxima na redução das forças de
coesão e adesão. É nesse estágio de consistência que o solo deve ser trabalhado
para aração, gradagem e outras operações.

Solo plástico
Quando o solo está molhado, apresenta consistência plástica, ou seja, se for
moldado, permanece na forma moldada. Para avaliar se um solo está plástico,
basta pegar uma porção de solo e tentar fazer um cilindro com 1 cm de diâmetro.
Se você conseguir formar um cilindro e este não se quebrar, o solo está na
consistência plástica.
Nesse estágio de consistência, não devemos trabalhar o solo para a agricultura,
pois ele será moldado pelo implemento e permanecerá na forma moldada. Isso é
muito comum quando o solo é arado nesta consistência.

Solo pegajoso
Quanto mais água é adicionada ao solo, mais ele fica molhado e com a consistência
pegajosa. Isso é fácil de perceber quando pegamos uma porção de solo e ele gruda
entre os dedos, não soltando com facilidade.

Fonte: http://www.casa.bio.br/geografia/material2007/Experimentoteca/
experimentotecasolos10.pdf

Figura 2.10: A consistência pegajosa é determinada quando comprimimos uma
pequena porção de solo entre os dedos e ela não se solta com facilidade.
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Nesse estágio de consistência, o solo não deve ser trabalhado, pois o maquinário
(trator, arado, grade etc.) trafegará com dificuldades na área e o serviço não terá
o resultado esperado.

Atividade 5

Atende ao Objetivo 5

Numa bela manhã de domingo, no sítio da sua família, seu pai lhe pergunta:
“Filho, podemos arar este terreno amanhã para plantar feijão?” Lembre-se de que,
antes de responder a seu pai, você deverá avaliar a consistência do solo.

a. Como você avalia, em campo, a consistência do solo?

b. Se o solo estiver pegajoso, quais são suas características? Identifique, nas
opções a seguir, quais são elas:
1. ( ) Ao esfregar o solo entre os dedos indicador e polegar você sentirá a
sensação de vidro moído entre os dedos.
2. ( ) Ao esfregar o solo entre os dedos indicador e polegar você sentirá a
sensação de talco entre os dedos.

ficará aderido aos seus dedos.
c. É aconselhável trabalhar um solo pegajoso? Por quê?

Resumindo...
• O solo é constituído de minerais, ar, água e material orgânico.
• O material orgânico é originado da decomposição da matéria viva, tendo
como base o carbono.
• A proporção dos gases no ar do solo é diferente do ar atmosférico que
respiramos.
• Os minerais são formados pela união de um mesmo elemento químico ou
por diferentes elementos químicos.
• A água e o ar concorrem pelo mesmo espaço no solo, os poros.
• A água presente no solo é proveniente das chuvas, da elevação do lençol
freático e de atividades como irrigação.
• A fração mineral é dividida levando-se em consideração o diâmetro das
partículas.
• Dentre as partículas de areia, silte e argila que compõem a fração mineral, a
fração argila tem grande importância, devido a fenômenos que nela ocorrem,
como a troca catiônica.
• As argilas silicatadas são compostas por tetraedros de sílica e octaedros
de alumínio.
• As argilas silicatadas dividem-se em argilas 1:1 e 2:1.
• A união das partículas, areia, silte e argila forma os agregados, e a união
dos agregados forma a estrutura do solo.
• Consistência é a variação da intensidade das forças de coesão e adesão
do solo sob influência da água.
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3. ( ) Ao tentar moldar uma porção de solo, você não conseguirá, pois ele
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Informação sobre a próxima aula
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Na próxima aula, continuaremos a ver as propriedades dos solos: textura, cor e
porosidade.

Respostas das Atividades

Atividade 1
(e) Água
(b) Fornecimento de nutrientes para as plantas e animais
(g) Mineral
(c) Ar
(f) Proporciona o transporte de nutrientes no solo, além de participar da atividade
metabólica dos seres vivos
(h) Fornecimento de nutrientes inorgânicos para as plantas
(a) Material orgânico
(d) Fornecimento de gases importantes para respiração dos seres vivos.

Atividade 2
1.
a. 6 % de partículas com diâmetro entre 20 e 2 mm (7);
b. 30 % de partículas com diâmetro menor que 0,002 mm (3);
c. 20 % de partículas com diâmetro entre 2 e 0,2 mm (4);
d. 15 % de partículas com diâmetro entre 0,05 e 0,002 mm (5);
e. 2 % de partículas com diâmetro maior que 200 mm (1);
f. 20 % de partículas com diâmetro entre 0,20 e 0,05 mm (6);
g. 7 % de partículas com diâmetro entre 200 e 20 mm (2).
2.
a. Fração grosseira = areia + silte = 20% + 20% + 15% = 55%.
b. Pedregosidade = cascalhos + calhaus + matações = 6% + 7% + 2% = 15%.

(F) Solos que possuem alto teor de argilas silicatadas 2:1 apresentam menor
rachaduras que solos com maior teor de argilas oxídicas.
(F) As argilas oxídicas, após sofrerem a atuação do intemperismo, darão orgiem
às argilas silicatadas 1:1.
(V) Em regiões onde as chuvas são escassas há maior possibilidade de ocorrências
nos solos de argilas silicatadas 2:1.
(V) Quanto maior a CTC de um solo, maior a capacidade de reter nutrientes para
as plantas.
2. Os adubos contêm combinações de elementos químicos que ao reagirem no
solo liberam cátions ou ânions. No caso, os cátions são adsorvidos pelas argilas
e controlados pela CTC. A CTC retém e disponibiliza os íons ao solo. É como se
fosse um ímã, onde as argilas (ímã) retêm os íons, que são liberados ao solo
lentamente. Lembre-se de que a CTC é um conceito teórico e estimado.

Atividade 4
Solos argilosos por denominação apresentam maior teor de argilas, e quanto
maior o teor de argila silicatadas de um solo, maior será a superfície de contato e
CTC, proporcionando maior atração e retenção de partículas, incluindo a água.

Atividade 5
a. Pegando-se uma porção de solo e esfregando-a entre os dedos indicador e
polegar. Se ela quebrar com facilidade, o solo estará na consistência friável. Se
você conseguir moldá-lo, sem quebrá-lo, estará na consistência plástica, mas,
se, ao tentar moldá-lo, o solo ficar aderido às suas mãos, o mesmo estará na
consistência pegajosa.
b. Frase correta: Ao tentar moldar uma porção de solo, você não conseguirá, pois
ele ficará aderido aos seus dedos.
c. Não, pois solo pegajoso adere com facilidade aos materiais, como pneus,
enxadas e outros implementos. Com isso, haverá alto gasto de energia e o
trabalho não terá o efeito esperado.
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