Aula 3

Propriedades de solo II –
Textura, cor e porosidade

Fonte: www.sxc.hu

Krzysztof Nikiforuk

Roger Waleson

Roger Waleson

e-Tec Brasil – Solos

Adilson de C. Antônio

Meta
Apresentar textura, cor e porosidade como
características qualitativas e quantitativas que
identificam as classes de solos.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. determinar a classe textural dos solos;
2. identificar as diferentes classes texturais;
3. descrever como é originada a cor nos solos;
4. identificar fatores que alterem a porosidade dos
solos.

Pré-requisito
Para um bom aproveitamento nesta aula, é
importante que você reveja o conteúdo sobre teor de
argila apresentado na Aula 2.

Cor e textura nos dão boas pistas para o manejo do
solo
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Quando trabalhamos os solos, precisamos ficar atentos a algumas características,
como a cor. Ela nos serve de pista para iniciar o manejo do solo. A cor dos solos
nos informa, por exemplo, o teor de ferro e matéria orgânica presente, o que
influencia na adubação. Já a textura informa o tamanho das partículas presentes
nos solos, o que influencia o tamanho dos poros e, assim, a infiltração e retenção
de água nos solos.
Mais detalhamento sobre as características aqui citadas será visto no decorrer
desta aula.

Textura
Textura é o termo utilizado para designar a proporção em que se encontram
os diferentes tamanhos de partículas, em determinada massa de solo. O termo
granulometria refere-se ao tamanho das partículas presentes no solo.
A textura refere-se à porcentagem de areia, de silte e de argila (partículas do
solo) em uma amostra de Terra Fina Seca

ao

Ar (TFSA). A textura é a

propriedade física do solo que menos sofre alteração ao longo do tempo. Isso
porque quanto mais simples se tornam as partículas (compostas de poucos
elementos, como a goethita FeOOH ou hematita Fe2O3), mais intensa deve ser a
ação do intemperismo para provocar modificações nestas partículas.
Com todas essas importâncias, é essencial que você aprenda logo como discriminar
solos com diferentes teores de areia, silte e argila! Vamos começar?

Determinação da composição granulométrica
Uma vez obtida a TFSA, essa é peneirada, em peneira de 0,2 mm de diâmetro,
para separação da fração areia (fica retida na peneira) das frações silte e argila
(que passam pela peneira).

Terra Fina Seca
ao

Ar (TFSA)

O material utilizado para
realizar as análises em
laboratório. Quando
enviamos uma amostra de
solo para o laboratório,
essa amostra é deixada em
ambiente seco e à sombra
para secar. Depois, o solo
é destorroado, ou seja,
as partes aglomeradas
são desmanchadas, e é
passado em peneira
de 2 mm.
O que passar nessa
peneira é a TFSA e fica
armazenado para análises
como as que você vai
aprender nesta aula.
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Fonte: http://www.geotecnia.ufjf.br/MECSOL/Image34.gif.

Fonte: http://www.lnec.pt/laboratorios/leg/imagens/porometria4.png

Figura 3.1: À esquerda estão as peneiras de diferentes diâmetros utilizadas
na determinação da granulometria. À direita, um agitador mecânico de
peneiras. Nele as peneiras são empilhadas do maior diâmetro para o menor.

A separação da fração argila da fração silte é feita por meio da sedimentação
diferencial das partículas. Neste caso, a separação da argila e silte é baseada
no tempo em que as partículas levam para chegar até o fundo de um recipiente
contendo água. As argilas levam mais tempo para chegar ao fundo do recipiente,
ou seja, o silte sedimenta primeiro que as argilas.
Dessa maneira, pela análise mecânica (ou granulométrica), obtém-se uma distribuição
quantitativa expressa em porcentagem das frações areia, silte e argila presentes na
terra fina seca ao ar (TFSA).

Determinação da classe textural
Após a determinação das porcentagens das frações areia, silte e argila, o solo é
classificado quanto à sua textura utilizando-se o triângulo textural.

Figura 3.2: Triângulo textural, utilizado para a determinação das classes texturais do solo.

Assustado com a quantidade de informações no triângulo? Calma! O triângulo
textural realmente parece complexo, mas vamos aprender como olhar uma parte
de cada vez, para facilitar sua utilização. Veja como é fácil!

As laterais do triângulo textural
Cada lado do triângulo representa uma escala, de zero a 100%, de argila, silte e
areia. A escala é crescente no sentido das setas. Na base de uma seta se encontra
0% do material, enquanto na ponta da seta, 100% do material.
0% silte
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Figura 3.3: As laterais do triângulo textural referem-se às porcentagens de argila, silte e areia
na amostra analisada.
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As setas internas do triângulo textural
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Para encontrar a classe textural de uma amostra de TFSA, imaginamos as setas
tracejadas conforme o exemplo a seguir. É importante tracejar a seta com ângulos
conforme os mostrados na Figura 3.3!
A base da seta tracejada parte do lado do triângulo que marca a porcentagem
de determinado material. Por exemplo: um solo com 50% de silte terá sua seta
tracejada saindo da metade do lado que representa silte.
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)

Como temos três porcentagens de materiais diferentes, teremos três setas.

Areia(%)
Figura 3.4: Setas tracejadas que seguem umas em direção às outras. No ponto onde as setas se
encontram, está marcado o tipo de classe textural da amostra.

Atenção!
Para a determinação da classe textural ser feita da forma correta, as setas
tracejadas devem ser feitas conforme mostrado na Figura 3.3:
• a seta tracejada que parte do lado correspondente à “argila” deve ser paralela
ao lado da “areia”;
• a seta tracejada que parte do “silte” deve ser paralela ao lado da “argila”;
• a seta tracejada que parte do lado da “areia” deve ser paralela ao lado do
silte.

E é nesse ponto que descobriremos a textura do solo da amostra. Veja na seção
a seguir.

O ponto de encontro das setas
Para encontrar este ponto comum onde as setas tracejadas se tocam, basta
olhar em que área do triângulo textural essa interseção se encontra. O ponto de
encontro das pontas das setas vai estar sobre uma área nomeada no triângulo.
Esse nome é a classe textural da sua amostra!

Figura 3.5: Ao final da análise, a região onde as três setas se
encontram indica a classe textural da amostra analisada.

Ainda está confuso para entender? Vamos a um exemplo organizado passo-apasso para que você seja capaz de identificar qual a classe textural de um solo
que possui 30% de areia, 20% de silte e 50% de argila.
1º passo: Para começar, você deve encontrar as porcentagens nos lados apropriados
do triângulo.
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Essas três setas se encontrarão em algum ponto do interior do triângulo textural.
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• 30% para areia;
Figura 3.6: A seta representa a porcentagem de areia na amostra: 30%.

• 20% para silte;
Figura 3.7: A seta representa a porcentagem de silte na amostra: 20%.
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• E 50% para argila.
Figura 3.8: A seta representa a porcentagem de argila na amostra: 50%.

2º passo: Agora basta checar onde as setas se encontram. Para isso, represente-as
todas juntas no triângulo textural.

Figura 3.9: As setas se encontram sobre a região do triângulo com o
nome da classe textural da nossa amostra.

Feito isso, qual a classe textural da amostra? A classe textural dessa amostra de
TFSA é argila! Viu como foi fácil?
David Ritter
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.10: Solo com alto teor de argila.

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Agora que você viu como utilizar um triângulo textural, vamos praticar. Qual a
classe textural de um solo que possui 10% de argila, 10% de silte e 80% de areia?
Utilize o triângulo a seguir para a resolução do problema.

Classes de textura
O conhecimento da textura do solo é muito importante em diversas áreas do
conhecimento, mas em irrigação tem implicações diretas, pois influencia em
diversos fatores, como, por exemplo:
• taxa de infiltração de água;
• aeração do solo;
• capacidade de retenção de água;
• nutrição da planta;
• aderência ou força de coesão nas partículas do solo.
Os teores de areia, silte e argila no solo influem diretamente na aderência aos
implementos de preparo do solo e plantio, facilitando ou dificultando o trabalho
das máquinas. Os trabalhos de preparo e plantio não devem ser feitos com o solo
seco ou com o solo molhado. Isso porque quando os solos estão secos tendem
a ficar muito duros, dificultando a penetração de implementos, e quando estão
molhados tendem a ficar muito pegajosos e aderem aos pneus dos implementos,
dificultando os trabalhos. Essa característica de aderência aos implementos é
função do teor de argila no solo.
No triângulo textural existem diversas classes de textura. Entretanto, para simplificar as análises e suas aplicações, principalmente nas práticas de manejo, os
solos podem ser agrupados em três classes de textura principais:

Ben Kaye-Skinner

• Solos de textura arenosa (solos leves)

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.11: A maioria das praias possui solo de textura arenosa.
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Os solos de textura arenosa possuem teores de areia superiores a 70% e de
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argila inferior a 15%. São permeáveis, leves, com baixa capacidade de retenção
de água e nutrientes e de baixo teor de matéria orgânica. Essas características
proporcionam a esses solos facilidade de infiltração de água, porém a água não
fica muito tempo retida. Isso acontece porque os poros são maiores e as partículas
de areia não possuem íons em superfície (CTC) suficientemente fortes para:
– resistir à força da gravidade;
– manter água por muito tempo como nas argilas.
São solos de fácil preparo para o plantio, principalmente no uso de arados e
grades. Como possuem baixa capacidade de retenção de nutrientes, precisam de
manejo da adubação para disponibilizar os nutrientes às plantas em quantidade e
na época exigida pela planta.

Erodibilidade

A matéria orgânica é bem-vinda nesses solos, pois melhora a retenção de água

Capacidade de ser
erodido, desgastado.

e nutrientes. Altamente susceptíveis à erosão, são solos que necessitam de
cuidados especiais na reposição de matéria orgânica, no preparo do solo.
• Solos de textura média (solos médios)

Trabalhos de

Os solos de textura média apresentam equilíbrio entre os teores de areia, silte e

mecanização

argila. Normalmente apresentam boa drenagem, boa capacidade de retenção de

Trabalhos realizados por
implementos agrícolas,
como a aração,
gradagem etc.

água e nutrientes e índice médio de

erodibilidade.

Portanto, não necessitam

de cuidados especiais, adequando-se a todos os métodos de irrigação.
• Solos de textura argilosa (solos pesados)
Os solos de textura argilosa (solos pesados) são solos com teores de argila

Compactação

superiores a 35%. Possuem baixa permeabilidade e alta capacidade de retenção

Refere-se ao aumento da
densidade (quantidade
de massa por volume) do
solo ocasionado pelo uso
intenso de maquinário.
O tráfico intenso de
maquinário aumenta a
pressão sobre
o solo, aumentando
sua densidade.

de água e nutrientes. Esses solos apresentam maior força de coesão entre as
partículas, o que dificulta a penetração de raízes e facilita a aderência do solo aos
implementos, dificultando os trabalhos de mecanização.
Embora sejam solos mais resistentes à erosão, são altamente susceptíveis à
compactação.

Esse tipo de solo merece cuidados especiais no seu preparo para plantio e outras
atividades, principalmente quanto ao teor de umidade, no qual o solo deve estar
com consistência friável.
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Atende ao Objetivo 2
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Atividade

Agora que vimos sobre cada uma das classes de textura dos solos, relacione as
colunas:
1. Solos arenosos

(

) apresentam equilíbrio entre os teores de

areia, silte e argila; normalmente apresentam boa
drenagem, boa capacidade de retenção de água e
nutrientes.
2. Solos argilosos

(

) possuem teores de areia superiores a 70% e o

de argila inferior a 15%, são permeáveis, leves, com
baixa capacidade de retenção de água e nutrientes
e de baixo teor de matéria orgânica.
3. Solos médios

(

) são solos com teores de argila superiores a 35%,

possuem baixa permeabilidade e alta capacidade de
retenção de água e nutrientes.

Ferro: o lápis vermelho! E a matéria orgânica:
o preto!
Eu já vi o brilhante ficar mais opaco
Eu não vou passar a minha vida sendo uma cor
(Tradução de trecho da música Black or White, Michael Jackson)
A cor do solo é originada principalmente por compostos de matéria orgânica e
ferro que contrastam com o fundo de cor branca dada pelos silicatos.
A matéria orgânica confere cor escura aos solos. Sendo assim, quanto maior o teor
de matéria orgânica do solo, mais próximo da cor preta será sua coloração.
Os compostos que possuem ferro em suas moléculas são a hematita (Fe2O3 – óxido
de ferro – cor vermelha) e a goethita (FeOOH – hidróxido de ferro – cor amarela).
A hematita possui alto poder pigmentante, sendo que cerca de 1% de hematita
presente no solo já é capaz de alterar sua cor.

Poder pigmentante
Refere-se à capacidade
do ferro, presente nas
substâncias, em gerar a cor
vermelha ou amarela. É
por isso que muitos tipos
de barro são avermelhados
ou amarelados.
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Observações feitas por técnicos do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (SNLCS), hoje responsabilidade transferida para a Embrapa Solos,
apontam que a hematita está presente em solos de regiões que apresentam
períodos de seca bem definidos durante o ano e com teores elevados de ferro. Já a
goethita frequentemente se forma em solos de regiões que não possuem períodos
de seca definidos e com baixos teores de ferro.
Solos submetidos a longos períodos de alagamento sofrem modificação na
coloração, pois ocorre a redução do Fe3+ para Fe2+, após ganhar um elétron da
água. Com o alagamento, o Fe3+ que estava aderido às partículas de solo (formando
a hematita e/ou goethita) é desprendido e vai para a água do solo na forma de
Fe2+ (água que ocupa os espaços porosos), podendo ser levado para outros locais.
Você já bebeu água em minas ou nascentes e sentiu um gosto de ferro? O ferro
ali presente está na forma de Fe2+. Esse fenômeno é muito comum nos Gleissolos,
que estudaremos nas próximas aulas.

Saiba mais...

Hematita em Marte
A hematita pode ser formada por processos de sedimentação, processos
climáticos ou em ambiente sem água. Em 2004, a sonda Opportunity, da NASA,
descobriu em Marte pequenas esferas que acreditam ser feitas parcialmente ou
principalmente de hematita. As esferas têm apenas alguns milímetros de diâmetro
e acredita-se terem se formado como depósitos de rocha por sedimentação há
bilhões de anos, quando havia água em Marte. O carro-sonda (“rover”) usou seus
instrumentos para testar como a hematita encontrada em Marte, em Meridiani
Planum, foi formada. É o minério mais puro de ferro e também o mais caro. Se
quiser saber mais informações sobre essa pesquisa em Marte, veja o site http:
//www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u10986.shtml

A cor, apesar de facilmente perceptível, é muito difícil de ser denominada. A fim
de facilitar a classificação, foram criadas algumas escalas. Dentre essas escalas, a
Carta ou Escala Munsell de Cores para Solos (Munsell Soil Color Charts, 1954) é
a mais empregada pelos pedólogos.

explicações sobre como utilizá-la no anexo ao final deste livro.

Atividade

3

Atende ao Objetivo 3

Quais os principais compostos responsáveis pela cor dos solos?

Porosidade
A porosidade relaciona-se com diversas características do solo, como:
• capacidade de armazenamento de água;
• locomoção de insetos e minhocas;
• compactação.
Os poros podem ser classificados como microporos, que apresentam diâmetro
menor ou igual 0,05mm, e como macroporos, com diâmetro maior que 0,05mm.
A porosidade é determinada pela relação entre o volume de espaços vazios e o
volume total de uma amostra de solo. E como é possível calcular isso?
Para fazer essa avaliação, é necessário uma amostra de solo, dividida em duas
porções iguais. E são realizados os seguintes procedimentos:
– uma porção de solo seco é pesada;
– nela é adicionado o álcool. À medida que é acrescentado, o álcool ocupa o
lugar em que estava a água. Logo em seguida, anota-se o volume gasto de
álcool. Isso é feito para determinar o espaço ocupado pelas partículas de solo.
– a outra porção da amostra de solo seca é envolvida com parafina. A parafina
impermeabiliza o solo, não deixando a água penetrar. Então, a amostra é
mergulhada em água para determinar o volume ocupado pelo espaço vazio.
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Fonte: http://www.es.gov.br/site/files/arquivos/imagem/labder3617.JPG

Figura 3.12: Para calcular a porosidade, é necessário começar pesando o solo seco.

A porosidade é influenciada pela textura do solo. Solos mais arenosos apresentam
mais macroporos do que solos argilosos. Você se lembra da Aula 2, onde vimos a
classificação das partículas do solo quanto ao tamanho? Nela vimos que:
as partículas de areia > as partículas de silte > as partículas de argila
Veja o que acontece com essas partículas no solo (Figura 3.13). Se o solo for
constituído só por partículas de areia, o espaço entre as partículas é maior
devido ao seu tamanho. Ou seja, maior porosidade. À medida que o tamanho das
partículas diminui, menor é o espaço entre elas, pois ocorre um melhor encaixe.
Veja a amostra de solo constituída só por partículas de silte ou só por argila.
Repare como a porosidade diminui.

Figura 3.13: Diferença da porosidade entre um solo arenoso, argiloso ou constituído só por silte.

num determinado solo. Uma possibilidade é a que observamos na Figura 3.14.

Figura 3.14: Essa amostra de solo é constituída de partículas de areia, silte e argila. Veja como
as partículas se acomodam e como isso influencia na porosidade do solo.

A atividade biológica influencia a porosidade. Essa atividade pode conferir
galerias aos solos, como no caso das minhocas e das raízes das plantas que, ao se
decompor, favorecem a formação de poros.
Mas qual a importância dos poros? É através dos poros que os gases e a água
são distribuídos no solo. À medida que os poros são ocupados por água, há uma
redução do espaço para os gases e vice-versa.
Então, chegamos ao final desta aula. Vimos que o solo possui textura, cor e
porosidade, que são características importantes para o manejo dos solos. Diante
das informações vistas aqui, procure aprofundar mais e discutir com os colegas
para preservar este bem chamado solo.

Atividade

4

Atende ao Objetivo 4

João coletou duas amostras diferentes de solo. Uma era argilosa e outra
arenosa. Ele deseja calcular a porosidade do solo e para isso deveria realizar os
procedimentos que descrevemos anteriormente. Mas ele não possui o equipamento
necessário para realizar tal procedimento.
a. Mesmo sem fazer este cálculo, você pode dizer qual delas apresentará maior
porosidade. Seria a argilosa ou a arenosa?
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b. No solo menos poroso, João quer aumentar sua porosidade. Qual conselho
prático você lhe daria para aumentar a porosidade do terreno?

c. Você poderia explicar a João qual fator é característico do solo e influencia
diretamente na sua porosidade?

Resumindo...
• A textura refere-se à porcentagem de areia, silte e argila (partículas do
solo) em uma amostra de terra fina seca ao ar (TFSA).
• Após a determinação das porcentagens das frações areia, silte e argilas, o
solo é classificado quanto à sua textura utilizando-se o triângulo textural.
• Os compostos de ferro e matéria orgânica são os principais responsáveis
pela coloração dos solos.
• A cor, apesar de facilmente perceptível, é muito difícil de ser denominada.
A fim de facilitar a classificação, foram criadas algumas escalas; dentre elas
a Carta ou Escala Munsell de Cores para Solos (Munsell Soil Color Charts,
1954).
• A porosidade refere-se à porção do solo ocupada pelo poros. Os poros
podem ser classificados como microporos, que apresentam diâmetro menor
ou igual 0,05mm, e como macroporos, com diâmetro maior que 0,05mm.

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, veremos como os solos são agrupados para fins de classificação
e melhor compreensão de suas características e manejo.

Respostas das Atividades

Atividade 1
Areia franca

Atividade 2
1. Solos arenosos

(3) apresentam equilíbrio entre os teores de
areia, silte e argila; normalmente apresentam boa
drenagem, boa capacidade de retenção de água e
nutrientes.

2. Solos argilosos

(1) possuem teores de areia superiores a 70% e o
de argila inferior a 15%, são permeáveis, leves, com
baixa capacidade de retenção de água e nutrientes
e de baixo teor de matéria orgânica.

3. Solos médios

(2) são solos com teores de argila superiores a 35%,
possuem baixa permeabilidade e alta capacidade de
retenção de água e nutrientes.

Atividade 3
Como vimos, a cor do solo é originada principalmente por compostos de ferro e
matéria orgânica que contrastam com o fundo de cor branca dada pelos silicatos.
Os compostos que possuem ferro em suas moléculas são a hematita (cor vermelha)
e a goethita (cor amarela). A matéria orgânica confere aos solos cor preta.

Atividade 4
a. Arenosa.
b. Incluir minhocas para que elas pudessem fazer galerias no solo, aumentando
assim a porosidade. Outra opção seria enriquecer o solo com matéria orgânica.
c. Sua textura, pois a forma como as partículas de diferentes tamanhos estão
arranjadas influencia no espaço para a passagem de água e ar.
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