Adilson de C. Antônio

Aula 5
e-Tec Brasil – Solos

Vamos começar pelas ordens:
argissolos, cambissolos e
chernossolos

Meta
Apresentar as ordens de solos: argissolos,
cambissolos e chernossolos.

Objetivos
Ao final do estudo desta aula, você deverá ser capaz
de:
1. descrever as seguintes ordens de solos:
– argissolos,
– cambissolos;
– chernossolos.
2. diferenciar amostras de cada uma das três ordens
de solos vistas nesta aula;
3. relacionar as características das três ordens de
solos desta aula com o uso do solo.

Pré-requisitos
Para melhor aproveitamento da aula, você precisa
rever:
– como estão distribuídos os horizontes no solo,
assunto apresentado na Aula 1;
– CTC e características das argilas silicatas 1:1,
assuntos apresentados na Aula 2;
– determinação da textura do solo, assunto
apresentado na Aula 3;
– principal característica de ARGISSOLOS, assunto
apresentado na Aula 4.

Na sua infância, você provavelmente brincou de modelar argila. Você deve ter
percebido que quando adicionava água à argila, ela ficava mais maleável.
E quando ela ficava mais seca continuava maleável, mas tinha tendência a ficar
quebradiça. O alto teor de argila é a principal característica nos argissolos.
Na aula passada, vimos como os solos são classificados e começamos a nos
familiarizar com os diferentes nomes de suas ordens. E bota diferente nisso!
Alguns nomes são de fácil associação à sua característica principal, como, por
exemplo, os argissolos. Para outros nomes é preciso uma ajudinha de outras
línguas para fazer essa relação, como é o caso dos cambissolos e chernossolos.
Nesta aula, vamos conhecer as características das ordens argissolos, cambissolos
e chernossolos e suas implicações na agropecuária.

Argissolos
O nome argissolos é derivado do latim e significa, literalmente, solo de argila,
ou seja, solos que acumulam argila. Os argissolos estão distribuídos por todo o
território brasileiro, como você pode ver na Figura 5.1. A área de abrangência
desse tipo de solo apenas é superada pela área de abrangência dos latossolos
(outro tipo de solo que você vai aprender nas aulas seguintes).

(Fonte: IBGE – 2007.)

Figura 5.1: Distribuição dos argissolos no Brasil.
Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/
manual_tecnico_pedologia.pdf
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Você se lembra do que aprendemos na Aula 4? Vimos que os ARGISSOLOS têm
como particularidade a presença do horizonte B textural (veja a Figura 5.2).
O horizonte B textural é caracterizado pelo alto teor de argila de baixa atividade
(argila 1:1). Isso proporcionará um comportamento diferenciado em relação à
água e à suscetibilidade à erosão que atuará diretamente no manejo dos solos,
como veremos nesta aula.
Nos argissolos, o horizonte B textural pode ocorrer logo abaixo do horizonte A
ou E. O horizonte A é um horizonte mineral superficial que ocupa geralmente os
primeiros centímetros do solo. Já o horizonte E é caracterizado por perder argila
para o horizonte abaixo dele. Quando a água passa através da porosidade dele,
leva as partículas de argila para o solo subjacente. O solo que perde argila fica
com textura arenosa.
Você viu, na Aula 1, algumas características do horizonte B. Agora, iremos olhar
essa identificação mais a fundo! A identificação do horizonte B textural é feita
com base nas seguintes características:
• textura franco-arenosa ou mais fina (mais de 15% de argila);
• incremento de argila em relação ao horizonte A ou E;
• espessura de pelo menos 10% da soma das espessuras dos horizontes sobrejacentes, com um mínimo de 7,5 cm;
• mudança textural abrupta;
• relação textural maior que 1,5.
Vamos, então, discutir as características
do horizonte B textural, pois elas nos interessam para conhecermos o argissolo.

Horizonte B
textural
Figura5.2: Perfil com horizonte B textural.
(Adaptado de IBGE, 2007.)
Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/
recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_
pedologia.pdf

Para determinação da textura do solo, reveja a Aula 3. Para que o horizonte
apresente textura franco-arenosa ou mais fina, ele deve possuir mais de 15% de
argila ou menos de 50% de silte e menos de 50% de areia.

Incremento de argila em relação ao horizonte A ou E
O incremento de argila no horizonte B textural diz respeito à argila vinda dos
horizontes acima dele, A ou E.
Essa característica implica horizontes superficiais cada vez mais arenosos e,
portanto, mais suscetíveis à erosão.

Espessura de pelo menos 10% da soma das espessuras dos
horizontes sobrejacentes, com um mínimo de 7,5 cm
Se um solo possuir, por exemplo, horizontes A e B e a soma das espessuras desses
horizontes for 150 cm, o horizonte B, para ser B textural, deve ter pelo menos 15
cm de espessura. Isso porque 10% de 150 cm são 15 cm. Caso essa espessura dê
um valor abaixo de 7,5 cm, o solo será classificado em outra ordem.

Mudança textural
A mudança textural abrupta consiste em

Horizonte A ou E

aumento no teor de argila em uma pequena distância na vertical (menor que
2,5 cm) na região de transição entre o
horizonte A ou E e o horizonte B (Figura

Região de transição
Espessura menor que 2,5cm

5.3). No geral, esse aumento no teor de
argila é o dobro do horizonte A ou E para
o horizonte B em uma distância de 7,5

Horizonte B

cm. Geralmente, a espessura da região de
transição é determinada pela semelhança
de cor de cada horizonte.

Figura 5.3: Esquema mostrando a mudança textural abrupta característica do horizonte B textural dos argissolos. A variação da cor
que ocorre entre os horizontes está representando o acúmulo de
argila, onde a argila proveniente do horizonte A ou E migra para o
horizonte B.

99
Aula 5 – Vamos começar pelas ordens: argissolos, cambissolos e chernossolos

Textura franco-arenosa ou mais fina (mais de 15% de argila)

e-Tec Brasil - Solos

100

Ao tentarmos delimitar um horizonte do outro num barranco, poderemos encontrar
dificuldades para demarcar o início e o fim entre dois horizontes. Isso se deve à
região de transição entre dois horizontes descrita na figura anterior. Essa região
sofre variação quanto à espessura, podendo receber as seguintes denominações:
– abrupta: quando a faixa de separação é menor que 2,5 cm;
– clara: quando a faixa de separação varia entre 2,5 e 7,5 cm;
– gradual: quando a faixa de separação varia entre 7,5 e 12,5 cm;
– difusa: quando a faixa de separação é maior que 12,5 cm.
A presença de mudança textural implica a limitação de uso do solo. Isso porque
essa diferença no teor de argila faz com que a água infiltre com mais facilidade
no horizonte A ou E e com maior dificuldade no horizonte B, potencializando as
chances de ocorrer erosão.
Geralmente, os argissolos ocorrem no terço inferior das encostas. Nessa região,
a água da enxurrada passa em alta velocidade. Essa característica do terreno,
associada à mudança textural, diminui a resistência dessa classe de solos à erosão.

Relação textural maior que 1,5
Ao classificar o solo, às vezes temos dúvidas em relação aos limites dos horizontes.
Para solucionar isso e conseguir determinar a relação textural, fazemos a seguimentação de um horizonte como se fossem vários. Em seguida, coletamos
amostras nesses segmentos. Então, trabalhamos a média desses horizontes.
Quando não temos dúvidas, utilizamos simplesmente o valor de um horizonte.
A relação textural maior que 1,5 representa a relação do teor médio de argila entre
o horizonte B e o horizonte A. Seu cálculo é a média aritmética do teor de argila
do horizonte B dividida pela média aritmética do teor de argila do horizonte A:
Média aritmética do teor médio de argila do horizonte B

Média aritmética do teor médio de argila do horizonte A
Por esse cálculo, conseguimos saber se a argila que sai do horizonte A está
acumulando no horizonte B. Se o valor aumenta ao longo do tempo, quer dizer
que B está recebendo argila e que A está perdendo argila.
Essa relação serve para certificar-se de que está havendo descida de argila no
perfil do solo.

A fertilidade dos argilossolos pode variar
Os argissolos possuem grande diversidade quanto às características de interesse
para uso agrícola, como a fertilidade. Esse tipo de solo varia de baixa até
alta fertilidade. Quando apresentam baixa fertilidade, são denominados
solos distróficos; quando apresentam alta fertilidade, são denominados solos
eutróficos.
Para os solos distróficos, a limitação de fertilidade deve ser superada com práticas
intensas de conservação do solo, para evitar perdas de fertilizantes e corretivos

Corretivos

por erosão. Como exemplo de práticas de conservação do solo, temos:

Produtos que adicionamos
aos solos para corrigir
alguma limitação, como
falta de sais, ou reduzir a
acidez do solo.

– o manejo adequado da adubação química e calagem;
– a adição de matéria orgânica.
Para os solos eutróficos não existe limitação quanto à fertilidade, mas a retirada
constante de nutrientes pelos cultivos e a erosão em áreas de declive mais
acentuado podem reduzir o teor de nutrientes no solo.

Maja

Lynne Lancaster

Calagem

Fonte: www.sxc.hu

Figura 5.4: O termo “eutrófico” significa boa quantidade de alimento.
Assim, solos eutróficos são solos bastante férteis.

Etapa de preparo do solo
para o cultivo agrícola, em
que se aplica calcário. É
uma forma de neutralizar
o alumínio (tóxico para as
plantas) e corrigir o pH
do solo.
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Atividade

1

Atende ao Objetivo 1

Assinale V para verdadeiro e F para falso. Corrija a frase quando for falsa:
(

) Argissolos são caracterizados pelo gradiente textural no perfil.

(

) É a ordem de solos mais presente no Brasil.

(

) A espessura da região de transição é demarcada, em campo, pela semelhança

de cores.
(

) Relação textural menor que 1,0 indica que há descida de argila do horizonte

A ou E para o horizonte B.

Cambissolos
O prefixo do nome cambissolos vem do latim
cambiare, que significa trocar. Conhecendo o
significado, o que você espera de um solo com tal
nome? Isso é um indicativo de que é um solo em
formação, transformação, pouco degradado pelo
intemperismo.
Os cambissolos estão localizados principalmente na
região sul e sudeste do Brasil (veja a Figura 5.5).

(Fonte: IBGE – 2007.)

Figura 5.5: Distribuição dos CAMBISSOLOS no Brasil.
Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/
manual_tecnico_pedologia.pdf

seja, a rocha que deu origem ao horizonte foi pouco intemperizada.
O horizonte B incipiente deve ter:
– no mínimo 10 cm de espessura;
– textura franco-arenosa ou mais fina;
– desenvolvimento de estrutura do solo, ou ausência da estrutura da rocha
original, em 50% ou mais do seu volume.
Mas o que seriam desenvolvimento de estrutura do solo e ausência da estrutura
da rocha original?
O desenvolvimento de estrutura quer dizer que o solo deve apresentar qualquer
tipo de estrutura (bloco, prismática, laminar etc.).
Já a ausência de estrutura da rocha original significa que não encontramos

Sérgio Hideiti Shimizu

fragmentos de rocha em mais de 50% do volume.

Horizonte B incipiente

Figura 5.6: Horizonte B incipiente.
Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/
recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_
pedologia.pdf .
(Fonte: IBGE – 2007.)

O horizonte B incipiente, por ter sofrido pouca ação do intemperismo, apresenta
variação muito grande de suas características, o que torna impossível estabelecer
um padrão de comportamento desse tipo de solo. Sua fertilidade varia de muito
alta até muito baixa, podendo, inclusive, apresentar teores elevados de alumínio,
apresentando, nesse caso, acentuada toxicidade às plantas.
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Os cambissolos têm como particularidade a presença de horizonte B incipiente, ou

É comum que os solos com horizonte B incipiente apresentem elevado conteúdo
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de silte. Tais solos apresentam facilidade de formação de selo superficial (encrostamento), que aumenta a sua erodibilidade por diminuir a infiltração de água.
Não entendeu o que é selo superficial? Calma, vamos à explicação!
O selo superficial ou encrostamento se forma após uma chuva. As gotas d’água se
chocam com o solo e provocam desagregação das partículas de areia, argila e silte
superficiais que ficam dispersas na água acumulada na superfície. À medida que a
água infiltra no solo, as partículas vão sedimentando. As mais densas sedimentam
primeiro, formando uma crosta na superfície do solo. Essa crosta é composta de
camadas de areia (fundo), silte e argila (superfície), e reduz a infiltração de água

Plântula
Vegetal no início do seu
desenvolvimento ainda
associado à sua semente.

e emergência de plântulas.
A infiltração de água é reduzida devido à justaposição de partículas de areia, argila
e silte por sedimentação, que reduz o diâmetro dos poros e, por conseguinte, a
passagem da água.
Diversas culturas podem ser cultivadas nesse tipo de solo, desde que haja água e
nutrientes suficientes para o desenvolvimento delas. Espécies de sistema radicular
longo (como a laranjeira e o limoeiro) podem morrer no período das secas, por
não conseguirem retirar água em profundidade.
Algumas das dificuldades que podem ser encontradas por você como técnico
em agropecuária no manejo desse solo é a presença de rocha logo abaixo do
horizonte B incipiente. Caso isso aconteça, terá dificuldade para trabalhar com
implementos, como arado, grade, subsolador, dentre outros. Além disso, as
plantas sentirão mais a falta de água no período das secas.

Atividade

2

Atende aos Objetivos 1 e 2

Como responsável técnico por duas fazendas (Camanducaia e Jardineira), você
pede aos produtores para contratar uma empresa de consultoria para fazer a
classificação dos solos das fazendas. Acompanhando o trabalho da empresa de
consultoria na fazenda Camanducaia, você pede para ler um dos relatórios, no
qual consta:
“Solos apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do E, com argila
de atividade baixa, distrófico na maior parte do horizonte B.”
No relatório da fazenda Jardineira consta:

abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial.”
Qual ordem de solos corresponde à das fazendas Camanducaia e Jardineira,
respectivamente?

Chernossolos
Ao estudarmos os cambissolos, notamos que conhecer a origem desse nome nos
deu uma boa pista para saber como o solo é, não é mesmo? Vamos, então, fazer
o mesmo com os chernossolos! Chern vem do russo e significa negro. A primeira
característica está aí: chernossolos são solos escuros, o que indica que são ricos
em matéria orgânica.
Os chernossolos são solos poucos expressivos no Brasil, ocorrendo em pequenas
áreas distribuídas do sul ao nordeste do país (veja a Figura 5.7).

(Fonte: IBGE – 2007.)

Figura 5.7: Distribuição dos chernossolos no Brasil.
Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_pedologia.pdf
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É uma pena que a ocorrência dos chernossolos não seja elevada em nosso país,
já que a classe apresenta solos de alta fertilidade e considerável teor de matéria
orgânica.
Chernossolos são identificados pela presença do horizonte A chernozêmico (veja
a Figura 5.8), que é um horizonte mineral superficial medianamente espesso
(> 10 cm), de cor escura (devido à presença de matéria orgânica) e de elevada
fertilidade.

Horizonte A chernozêmico

(Fonte: IBGE – 2007.)

Figura 5.8: Horizonte A chernozêmico.
Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_pedologia.pdf

A fertilidade é indicada pela saturação por bases, representada pela letra “V”, que
é obtida atrás da análise química de solo.
A saturação por bases informa quanto da CTC (Capacidade de Troca Catiônica) está
saturado por bases (Ca2+, Mg2+, K+, Na+), permitindo inferir sobre a fertilidade
dos solos. Sendo assim, quanto maior o valor da saturação por bases (limite de
100%, a unidade da saturação por bases é a porcentagem), maior o conteúdo de
bases no solo e, portanto, maior fertilidade. Solos eutróficos possuem valor de
saturação por base maior que 65%; os distróficos, menor que 65%.
As principais dificuldades que podem ser encontradas pelo técnico em
agropecuária no manejo desse solo estão relacionadas com a correção da
fertilidade (características químicas) deles.

CHERNOSSOLOS. Vimos que o horizonte diagnóstico dos argissolos é o B textural,
do cambissolos é o B incipiente e dos chernossolos é o horizonte A chernozêmico.

Atividade

3

Atende ao Objetivo 2

Enumere as colunas:
1. ARGISSOLOS

(

) Presença de horizonte escuro, fértil, com
presença expressiva de matéria orgânica.

2. CAMBISSOLOS

(

) Presença de gradiente textural, ou seja, o
horizonte B recebe argila do horizonte acima.

3. CHERNOSSOLOS

(

) Presença de horizonte pouco intemperizado,
podendo ocorrer fragmentos de rochas.

Atividade

4

Atende aos Objetivos 1 e 2

Complete a tabela com as características de cada ordem de solo:
Característica

ARGISSOLOS

CAMBISSOLOS

CHERNOSSOLOS

Mudança textural
Tipo de horizonte
Fertilidade
Suscetibilidade à
erosão
Distribuição
geográfica
Origem do nome

Atividade

5

Atende ao Objetivo 3

Imagine que você já completou o seu curso e conseguiu um excelente emprego
com manejo de solos, em uma grande indústria chamada Plantudodá. No primeiro
mês de trabalho, você pediu a seus funcionários que fizessem um relatório dos
principais problemas enfrentados pelo solo das fazendas Plantudodá. Veja a lista
que foi entregue a você:
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a. Há um ARGISSOLO em relevo ondulado, e temos que usá-lo para plantio de
culturas anuais (milho, feijão etc.).
b. Após o plantio de milho em um CAMBISSOLO, ocorreu uma chuva intensa.
O milho teve dificuldade de emergir, ficando falhada a fileira de plantio.
c. Apesar da fertilidade notável dos CHERNOSSOLOS de nossas propriedades,
tivemos dificuldades com seu uso para fins de agricultura.
Agora é a hora de você aplicar os conhecimentos adquiridos durante nosso curso.
Mãos à obra! Como você vai solucionar os problemas a, b e c?

Resumindo...
• ARGISSOLOS são solos com presença de horizonte B textural, gradiente
textural, argila de atividade baixa, fertilidade variável e suscetíveis à
erosão.
• CAMBISSOLOS são solos ditos jovens por terem sofrido pouca atuação dos
agentes do intemperismo. São caracterizados pela presença de horizonte
B incipiente.
• CHERNOSSOLOS são solos com expressiva presença de matéria orgânica
e boa fertilidade. São caracterizados pela presença de horizonte A
chernozêmico.

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, veremos as ordens NITOSSOLOS, VERTISSOLOS e ESPO-DOSSOLOS.

Respostas das Atividades

Atividade 1
(V) Argissolos são caracterizados pelo gradiente textural no perfil.
(F) É a ordem de solos mais presente no Brasil.
Argissolos não é a ordem de solos mais presente no Brasil, e sim latossolos.
(V) A espessura da região de transição é demarcada, em campo, pela semelhança
de cores.
(F) Relação textural menor que 1,0 indica que há descida de argila do horizonte
A ou E para o horizonte B.
Relação textural de argissolos é maior que 1,5, indicando que há descida de argila
do horizonte A ou E para o horizonte B.

Atividade 2
Fazenda Camanducaia – argissolos.
Fazenda Jardineira – cambissolos.

Atividade 3
(3) Presença de horizonte escuro, fértil, com presença expressiva de matéria
orgânica.
(1) Presença de gradiente textural, ou seja, o horizonte B recebe argila do
horizonte acima.
(2) Presença de horizonte pouco intemperizado, podendo ocorrer fragmentos de
rochas.

Atividade 4
Característica

ARGISSOLOS

CAMBISSOLOS

CHERNOSSOLOS

Mudança textural

sim

Não

não

Tipo de horizonte

B textural

B incipiente

A chernozêmico

Fertilidade

Variável

Variável

Alta

Suscetibilidade à
erosão

Alta

Moderada

Moderada

Distribuição
geográfica

Todo o país

Sul e sudeste

Pequenas áreas no
sul e nordeste

Origem do nome

Do latim: argila

Do latim: trocar

Do russo: negro

Aula 5 – Vamos começar pelas ordens: argissolos, cambissolos e chernossolos

109

e-Tec Brasil - Solos

110

Atividade 5
a. Os ARGISSOLOS são solos suscetíveis à erosão hídrica. Com isso, devemos evitar
a movimentação desses solos (aração, gradagem) para plantio, principalmente em
locais muito inclinados, de culturas de ciclo curto como milho, feijão etc.
b. Os CAMBISSOLOS são suscetíveis ao encrostamento. Sabendo disso, devemos
evitar plantio em solo descoberto e revolvido antes de chuvas intensas.
c.

Os CHERNOSSOLOS são caracterizados pelo alto teor de matéria orgânica, o

que gera acidez. É necessária a correção da acidez para pleno desenvolvimento
das culturas.
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