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Nitidus, Vertere, 
Spodos!



Meta

Apresentar as ordens de solos NITOSSOLOS, 

VERTISSOLOS e ESPODOSSOLOS.

Objetivos

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. descrever as ordens NITOSSOLOS, VERTISSOLOS e 

ESPODOSSOLOS;

2. comparar as características destas três ordens;

3. relacionar as características destas três ordens com 

seus usos do solo.

Pré-requisitos

Para melhor aproveitamento desta aula, você precisa rever:

como estão distribuídos os horizontes no solo, •	

assunto apresentado na Aula 1;

tipos de estrutura de solo, assunto apresentado •	

na Aula 2;

características e tipos de argilas, assunto •	

apresentado na Aula 2.
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113Ai, que saudades da minha terrinha...

Lembro das aulas de Geografia em que o professor explicava sobre os tipos de 

solos do Brasil. Em uma destas aulas, ele falava que os imigrantes italianos 

chamavam de terra roxa um tipo de terra vermelha encontrada ao sul do país. 

Hoje, denominamos essa terra NITOSSOLOS. Além da coloração, ele explicava que 

esse solo era muito utilizado em culturas como milho, feijão e pastagem. 

Não me recordo de ter ouvido falar sobre as ESPODOSSOLOS e VERTISSOLOS nas 

aulas. Mas, um dia, estudando para a prova de Geografia, descobri que alguns 

solos tinham a capacidade de contração e expansão e que é importante estar 

atento para essa característica antes da construção de casas, curral etc. Imagine 

você construindo um galpão e, depois de pronto, ele começa a rachar todo, pois, 

no solo, surgem rachaduras largas. Isso acontece com os VERTISSOLOS. 

Nesse mesmo dia de estudo, li um breve texto que relatava solos de coloração 

escura e ácidos, referindo-se aos ESPODOSSOLOS. 

Nesta aula, veremos estas três ordens: VERTISSOLOS, NITOSSOLOS e ESPODOSSOLOS.

Nitossolos

Essa ordem foi criada a partir de reuniões técnicas de pesquisadores de diversas 

instituições entre os anos de 1999 e 2006. 

O nome NITOSSOLOS é derivado do latim nitidus, que significa brilhante.

Os NITOSSOLOS são caracterizados por apresentar:

• solos com superfícies brilhantes em unidades estruturais;

• um horizonte B nítico.

O horizonte B nítico é:

• subsuperficial (horizonte logo abaixo da camada superficial);

• não hidromórfico;

• de textura argilosa ou muito argilosa, com relação textural sempre menor 

que 1,5;

• composto ordinariamente (obrigatoriamente) de argila de atividade baixa.

• ambiente bem drenado com temperatura baixa. 

unidade estrutural

A individualização 
da estrutura do solo. 
A unidade estrutural 

apresenta forma e 
tamanho definidos.

hidromórfico

Refere-se a solos que 
estão em locais alagados, 

encharcados.



e-
Te

c 
Br

as
il 

- 
So

lo
s

114

Figura 6.1: Perfil com horizonte B nítico (adaptado de IBGE, 2007).

NITOSSOLOS

Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos recursosnaturais/pedologia/manual_
tecnico_pedologia.pdf

Figura 6.2: Distribuição dos NITOSSOLOS no Brasil (IBGE, 2007).

Os NITOSSOLOS já foram também denominados Terras Roxas Estruturadas. Eles ocorrem 

em diferentes locais do país, sendo muito expressivos em terras do estado do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul (veja a Figura 6.2).

Horizonte B nítico

Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br/
documentos/recursosnaturais/pedologia/
manual_tecnico_pedologia.pdf
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115Os NITOSSOLOS apresentam estrutura em blocos ou prismática bem desenvolvida no 

horizonte B. Isso permite maior retenção e disponibilidade de água às plantas por 

períodos mais longos.

Geralmente esses solos são intensamente utilizados para culturas anuais, como 

feijão, soja, milho etc. 

Ao ser utilizado em relevo ondulado, deve ser dada maior atenção para não ocorrer 

erosão. Para não compactar o solo, é necessário evitar o tráfego intenso de 

maquinário, uma vez que esse tipo de solo possui alto teor de argila.

A fertilidade desse solo pode variar entre alta ou baixa. Ela depende da retenção de 

nutrientes pelas argilas.

Fonte: http://www.cultura.rs.gov.br/noticias/familia%20italiana.bmp

“Peraí”, por que o nome da terra é roxa se ela tem cor vermelha?

Ao fim do século XIX, começaram a chegar os imigrantes italianos em nosso 

país. A Itália passava por problemas de falta de emprego devido ao aumento da 

população. Esses imigrantes compraram terras ao Sul, pois eram de fácil acesso 

e mais baratas. Lá eles encontraram a terra roxa, que, na verdade, não tem essa 

cor. Acontece que os italianos chamavam de terra rosa (pronuncia-se: rossa), que 

significa vermelho. Mas, quando nós, brasileiros, escutávamos, soava como roxa 

e passamos a chamá-la dessa forma. Os italianos tiveram papel importante na 

agricultura brasileira por desenvolverem o cultivo de uva e café ao sul do país.

Saiba mais...
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Atende ao Objetivo 1Atividade 1

Com apoio do caça-palavras, procure preencher as lacunas sobre as características 

dos NITOSSOLOS:

a. O nome NITOSSOLOS é derivado do latim ____________________, que significa             

_________________________.

b. A ordem dos NITOSSOLOS foi recém-criada e é caracterizada pela presença de      

__________________________.

c. Os NITOSSOLOS já foram denominados _________________________.

d. Os NITOSSOLOS apresentam estrutura em ___________________________ ou      

__________________________.

Agora, vamos dar uma pausa e fazer uma breve atividade.
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VERTISSOLOS EBÂNICOS

Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_pedologia.pdf

Vertissolos

O prefixo de VERTISSOLOS vem do latim vertere, que significa movimento de 

expansão e contração na superfície do solo. Os VERTISSOLOS representam 

solos com movimento de expansão/contração na superfície, como aqueles com 

trincas profundas que dificultam a fixação das raízes no solo. São solos pouco 

representativos no Brasil (veja a Figura 6.3). Essa ordem é encontrada em algumas 

localidades no Sul, no Mato Grosso do Sul e também em Goiás. 

Figura 6.3: Distribuição dos VERTISSOLOS no Brasil (IBGE, 2007).

Os VERTISSOLOS são solos:

• minerais; 

• que apresentam horizonte vértico; 

• de cores diversas, desde escuras a amareladas; 

• com fendas (rachaduras) no perfil (originadas pela expansão e contração do 

material argiloso).
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118 Vamos ver melhor cada uma dessas características?

O horizonte vértico está presente em solos que apresentam 30% de argila nos 

primeiros 20 cm de solo. Essa argila é expansível, como a 2:1, montmorilonita. 

Ela apresenta teor de argila relativamente alto (> 20%).

Horizonte vértico

Figura 6.4: Perfil com horizonte vértico (adaptado de IBGE, 2007).

Como já vimos, as cores são variadas nesse tipo de solo. Elas são dadas devido 

à presença de elementos pigmentantes, desde matéria orgânica (cor escura) até 

hidróxido de ferro (cor amarela). 

As fendas formadas nos VERTISSOLOS são influenciadas pela fração argilosa e 

podem atingir largura e profundidade expressivas. Mas o quanto seria expressivo? 

Seria ter fendas verticais no período seco, com pelo menos 1 cm de largura, 

atingindo, no mínimo, 50 cm de profundidade. Porém, no caso de solos rasos, o 

limite mínimo é de 30 cm de profundidade e a largura de 1 cm seria mantida. 

Essas fendas propiciam elevada condutividade hidráulica inicial, ou seja, a 

infiltração inicial de água no solo é elevada. No entanto, à medida que o solo 

se torna mais úmido, as argilas do tipo 2:1 (exemplo: esmectitas) se expandem, 

reduzindo a infiltração de água no solo.
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119As características que acabamos de ver trazem consequências para o manejo dos 

solos. A seguir, são apresentadas algumas dessas consequências. 

As raízes mais grossas das plantas (como as das árvores) apresentam dificuldades 

de crescimento nos VERTISSOLOS. Isso acontece devido à predominância de poros 

muito pequenos (microporos) no horizonte vértico. Durante o desenvolvimento 

radicular, as raízes aumentam o seu diâmetro. E isso exige um solo com poros 

maiores, para que formem canais largos que possibilitem o crescimento dessas 

raízes. Veja, na Figura 6.5, como se dá o crescimento das raízes de uma planta.

A presença da argila nesse tipo de solo influencia a presença de microporos.  

Quanto mais argiloso é um solo, maior é a presença de microporos.

Zona pilosa com pelos 
absorventes

Coifa

Caule

Colo

Zona de ramificação

Zona de crescimento

Figura 6.5: As raízes têm suas regiões mais jovens e mais finas nas extremidades e as regiões 

mais antigas são mais grossas. Então, ao longo do desenvolvimento, as raízes engrossam e, 

para isso, precisam que o solo seja maleável e com poros de maior diâmetro. Uma dificuldade 

encontrada pelo cultivo feito nos VERTISSOLOS é a presença de microporos em seu horizonte, o 

que impede o desenvolvimento do sistema radicular.

Outra consequência é que o preparo desses solos para plantio requer considerável 

força de tração e fragmentação dos torrões que se formam com a aração. Isso 

acontece porque esses solos são de textura argilosa, com predomínio de argilas de alta 

atividade, o que aumenta a força de coesão entre os agregados de argila. Além disso, 

a trafegabilidade de máquinas, implementos e automóveis nesses solos é limitada 

pelo teor de água, uma vez que apresentam acentuada plasticidade e pegajosidade.

Fonte: http://www.prof2000.pt/users/jlebre/Image50.gif
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a. Avalie as afirmações a seguir como (V) verdadeiras ou (F) falsas. 

(  ) Os VERTISSOLOS representam solos com movimento de expansão/contração na 

superfície.

(  ) Os VERTISSOLOS são solos orgânicos caracterizados pela presença de horizonte 

vértico.

(  ) As fendas formadas nos VERTISSOLOS pela expansão e contração superficial do 

solo são influenciadas pela fração areia.

(  ) As fendas propiciam elevada condutividade hidráulica inicial, ou seja, a infiltração 

inicial de água no solo é elevada.

Atende aos Objetivos 1 e 2Atividade 2

Atende ao Objetivo 3Atividade 3

João é proprietário de uma grande área. Suas terras são constituídas por 

VERTISSOLOS e NITOSSOLOS. Quando chove, ele sente bastante dificuldade ao 

dirigir seu trator sobre a área composta por VERTISSOLOS. Por que, após uma 

chuva, é mais difícil trafegar com um trator em um VERTISSOLO do que em um 

NITOSSOLO?
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121Espodossolos

ESPODOSSOLOS é um nome derivado do grego spodos, que significa material 

orgânico. Esse tipo de solo possui cor cinza, caracterizada pela acumulação de 

materiais orgânicos. No Brasil, os ESPODOSSOLOS ocorrem principalmente no 

norte do Amazonas e do Mato Grosso do Sul (Figura 6.6).

Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_
tecnico_pedologia.pdf

ESPODOSSOLOS FERRILÚVICOS

Figura 6.6: Distribuição dos ESPODOSSOLOS no Brasil (IBGE, 2007).

Os ESPODOSSOLOS caracterizam-se pela presença de horizonte B espódico, ou 

seja, um horizonte subsuperficial com acumulação iluvial de matéria orgânica. O 

termo iluvial refere-se à descida de material de um horizonte para outro. No caso 

em questão, refere-se à descida de matéria orgânica do horizonte superficial para 

o horizonte subsuperficial.
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Horizonte B espódico

Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/
manual_tecnico_pedologia.pdf

Figura 6.7: Perfil com horizonte B espódico (adaptado de IBGE, 2007).

Os ESPODOSSOLOS precisam de correção das características químicas para plantio, 

uma vez que são solos ácidos e com baixíssimos teores de bases trocáveis (cálcio, 

magnésio e potássio), requerendo aplicações de insumos (adubos e corretivos) 

para a obtenção de boa produtividade.

Geralmente, a textura desse tipo de solo é arenosa, o que condiciona boa 

condutividade hidráulica, ou seja, esses solos apresentam grande capacidade de 

infiltração de água.

No geral, os ESPODOSSOLOS não apresentam contraindicação para agricultura. Para 

uso agrícola, a limitação seria química, como comentado anteriormente. E, por serem 

arenosos, podem levar contaminantes até rios e córregos com maior facilidade.

Os VERTISSOLOS são caracterizados pela presença de argilas de atividade alta 

(expansão/contração), enquanto os NITOSSOLOS, pela estrutura em blocos ou 

prismática com boa retenção de água e os ESPODOSSOLOS, pela acumulação de 

matéria orgânica e acidez.

Agora, que você já viu as características dessas três ordens, vamos colocá-las em 

prática nos exercícios a seguir.
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123
Atende ao Objetivo 3Atividade 4

Marcos é um empreendedor. Resolveu aplicar o dinheiro que juntou na compra 

de terras e se tornar um agricultor. Como ele não tem experiência nesse novo 

negócio, precisa da sua ajuda para escolher dentre os três terrenos a seguir.

Terreno 1 – VERTISSOLOS

Terreno 2 – NITOSSOLOS

Terreno 3 – ESPODOSSOLOS

a. Com base no que você aprendeu nesta aula, diga quais desses terrenos é o 

mais indicado para a prática de agricultura. Não se esqueça de apresentar duas 

justificativas para a sua escolha.

b. Sobre os outros dois terrenos menos indicados, dê duas justificativas para 

Marcos não comprá-los.
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Resumindo...

Complete a tabela utilizando os termos a seguir: 

alta, baixa, média, B nítico, horizonte vértico, B espódico, Paraná, Mato Grosso 

do Sul, Amazonas, nitidus, vertere, spodos.

Atende aos Objetivos 1 e 2Atividade 5

Característica NITOSSOLOS VERTISSOLOS ESPODOSSOLOS

Tipo de horizonte

Fertilidade

Distribuição geográfica

Origem do nome

 Os NITOSSOLOS são caracterizados por apresentar solos com superfícies bri-•	

lhantes em unidades estruturais e pela presença de um horizonte B nítico.

Os NITOSSOLOS Vermelhos já foram denominados Terras Roxas Estruturadas e Terras •	

Roxas Estruturadas Similares.

Os VERTISSOLOS são solos minerais caracterizados pela presença de horizonte vér-•	

tico e cores diversas, desde escuras a amareladas, sendo comum a presença de 

fendas no perfil (originadas pela expansão e contração do material argiloso).

As fendas formadas nos VERTISSOLOS pela expansão e contração superficial do solo •	

são influenciadas pela fração argilosa.

ESPODOSSOLOS é um nome derivado do grego •	 spodos. Esse tipo de solo possui cor 

cinza caracterizada pela acumulação de materiais orgânicos.

Os ESPODOSSOLOS caracterizam-se pela presença de horizonte B espódico, ou •	

seja, um horizonte subsuperficial com acumulação iluvial de matéria orgânica.
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125Informação sobre a próxima aula

Na próxima aula, veremos as ordens dos LUVISSOLOS, NEOSSOLOS e GLEISSOLOS.

Respostas das Atividades

Atividade 1  

a. O nome NITOSSOLOS é derivado do latim nitidus, que significa brilhante.

b. A ordem dos NITOSSOLOS foi recém-criada e é caracterizada pela presença de 

um horizonte B nítico.

c. Os NITOSSOLOS já foram denominados Terras Roxas Estruturadas.

d. Os NITOSSOLOS apresentam estrutura em blocos ou prismática.

Atividade 2

(V) Os VERTISSOLOS representam solos com movimento de expansão/contração 

na superfície.

(F) Os VERTISSOLOS são solos orgânicos caracterizados pela presença de horizonte 

vértico.

(F) As fendas formadas nos VERTISSOLOS pela expansão e contração superficial do 

solo são influenciadas pela fração areia.

(V) As fendas propiciam elevada condutividade hidráulica inicial, ou seja, a 

infiltração inicial de água no solo é elevada.

Atividade 3

Os VERTISSOLOS apresentam argila de atividade alta que potencializa a consistência 

pegajosa destes solos após uma chuva.

Atividade 4

a. Os NITOSSOLOS, pois apresentam maior riqueza em bases tocáveis (fertilidade) 

e estrutura prismática ou em blocos, retendo mais água.

b. Os VERTISSOLOS apresentam dificuldades no preparo para plantio devido ao 

alto teor de argila de alta atividade. O preparo destes solos para plantio requer 

considerável força de tração e fragmentação dos torrões, que se formam com a 
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126 aração. Além disso, a trafegabilidade de máquinas, implementos e automóveis 

nestes solos é limitada pelo teor de água, uma vez que apresentam acentuada 

plasticidade e pegajosidade.

Já os ESPODOSSOLOS apresentam fertilidade baixa e alta acidez, requerendo 

maiores investimentos para melhorar suas características químicas.

Atividade 5
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