Adilson de C. Antônio

Aula 7
e-Tec Brasil – solos

Agora é a vez de solos
lavados, novos e alagados!

Meta
Apresentar as ordens de solos: luvissolos, neossolos e
gleissolos.

Objetivos
Após o estudo desta aula, você deverá ser capaz de:
1. descrever as características das ordens:
– luvissolos,
– neossolos e
– gleissolos.
2. comparar as características das três ordens de solos
apresentadas nesta aula;
3. relacionar as características das três ordens de solos desta aula
com o uso do solo.

Pré-requisitos
Para um melhor aproveitamento desta aula, você precisa rever:
• como estão distribuídos os horizontes no solo, assunto
apresentado na Aula 1;
• o conceito de estrutura do solo, assunto apresentado na
Aula 2;
• como a água concorre com o ar nos poros do solo, assunto
apresentado na Aula 3.

Será que você já viu algum desses solos por aí?
Nesta aula, conheceremos mais três ordens de solos: LUVISSOLOS, NEOSSOLOS e
GLEISSOLOS. Os nomes ficam cada vez mais estranhos, não é mesmo? Mas não
precisa se assustar! É provável que, mesmo não sabendo o nome, você já tenha
visto algum desses tipos de solo.
Os LUVISSOLOS são comuns na região do interior do Nordeste. Já os NEOSSOLOS
são encontrados junto a encostas de rochedos, onde existe vegetação sem raízes
profundas. São solos que podem ser encontrados em todo o país.
Os GLEISSOLOS são encontrados em regiões alagadas. São bastante comuns na
bacia do Amazonas e na China. Provavelmente, você já viu uma imagem como a da
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Figura 7.1, onde temos uma grande área alagada e chineses coletando arroz.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 7.1: Os GLEISSOLOS são vitais para algumas regiões do mundo, como a China. Lá mora
um quarto da população mundial e o arroz é um importante cultivo agrícola. Não é difícil
perceber por que o arroz é um dos principais alimentos consumidos por eles, não é verdade?

Agora, que você já foi apresentado às três ordens de solo desta aula, vamos
aprender as características de cada uma delas para podermos diferenciá-las.
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Luvissolos
O prefixo de LUVISSOLOS vem do latim luere, que significa lavar. Os LUVISSOLOS
compreendem solos com acumulação de argila proveniente de horizontes
superiores.
Aqui, no Brasil, a ordem dos LUVISSOLOS apresenta maior expressão na região
Nordeste (Figura 7.2).

Luvissolos crômicos

Fonte: IBGE (2007). ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_
pedologia.pdf

Figura 7.2: Distribuição dos LUVISSOLOS no Brasil.

Os LUVISSOLOS apresentam as seguintes características:
• são semelhantes aos argissolos quanto à distribuição de argila no perfil;
• podem apresentar mudança textural abrupta, isto quer dizer que ocorre
grande variação de textura dentro de poucos centímetros de solo (7,5 cm);
• horizonte Bt (B textural).
Além dessas características, os LUVISSOLOS apresentam gradiente textural ao
longo do perfil, ou seja, o teor de argila aumenta do horizonte A para o Bt (veja
a Tabela 7.1).

Tabela 7.1: Variação da textura do solo em profundidade

Horizonte

Argila (%)

Silte (%)

Areia (%)

0-20

A

20

15

65

20-45

Bt

50

7

43

45-55

BC

40

11

49

55-90

C

35

20

45
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Na Tabela 7.1, podemos perceber que, à medida que aprofundamos no solo, há
um aumento no teor de argila do horizonte A (20%) para o horizonte Bt (50%).
Se fizermos a divisão do teor de argila em Bt pelo teor em A, teremos o valor da
relação entre o teor de argila do horizonte Bt e A (Bt/A):
50/20 = 2,5
Para caracterização do horizonte Bt, esta relação deve ser maior que 1,8. Essa
relação foi convencionada por pesquisadores. Neste exemplo de situação, a relação
é 2,5; portanto, caracteriza horizonte Bt.
Essa característica afeta a infiltração de água no perfil, sendo mais rápida no
horizonte superficial e mais lenta no Bt. Dessa forma, o horizonte Bt retém água
por mais tempo, o que é importante para as plantas.
Quanto à fertilidade, os LUVISSOLOS são solos eutróficos, ou seja, são solos
férteis. Esse tipo de solo deve apresentar argila de alta atividade no horizonte B,
ou seja, com CTC maior ou igual a 27 cmolc.kg-1 de argila.
Você deve estar se perguntando de onde veio esse valor da CTC. Vamos aprender
como calculá-lo?
Para o cálculo da CTC em cmolc.kg-1 de argila, devemos fazer o seguinte:
Valor da CTC (em cmolc.kg-1 de solo) x 100 (considerando 100% de argila)
Porcentagem de argila no solo
Para o cálculo da CTC em cmolc.kg-1 de argila, em um solo que possui determinada
porcentagem dela, devemos extrapolar o percentual de argila para 100%.
Extrapolar o percentual de argila no solo para 100% significa considerarmos um
solo totalmente argiloso e calcular o valor da CTC por quilo de argila.
Vamos calcular a CTC em cmolc.kg-1 de argila para um solo que possui 2,75
cmolc.kg-1 de solo e 24,5% de argila.

cmolc.kg-1

Centimol de carga
por quilo.

2,75 cmolc.kg-1 ---------------------- 24,5% de argila
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X cmolc.kg-1 --------------------------- 100% de argila
x=

2,75 x 100
24,5

X = 11,22 cmolc.kg-1 de argila.

Logo, este solo não possui predomínio de argila de alta atividade.
Solos que apresentam CTC > 27 cmolc.kg-1 de argila no horizonte B apresentam
argila de atividade alta (Ta).
No geral, os LUVISSOLOS apresentam nutrientes em grande quantidade para as
plantas, devido aos altos valores de saturação por bases. A saturação por bases
representa um grupo de cátions (cálcio, magnésio, potássio e sódio) que ficam
retidos às argilas e são liberados às plantas. Quanto mais cátions estiverem
envolvidos na CTC (aderidos às argilas), mais cátions serão liberados às plantas.

Raphael Caram

Isso indica solos com maior potencial nutritivo.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 7.3: Os LUVISSOLOS são solos muito férteis por apresentarem altos valores de saturação
de bases.

1

suelen está estagiando numa empresa de agropecuária. ela está se preparando
para obter o título de técnica nessa área. sua chefa estava muito ocupada e lhe
pediu para rever um relatório. veja um trecho desse documento:
o solo em questão apresenta as seguintes características:
• mudança textural abrupta;
• horizonte B arenoso;
• argila de atividade alta.
Concluímos que se trata de uma amostra de luvissolos.
Provavelmente você encontrou alguma informação contrária àquelas que aprendeu
até agora nesta aula. identifique-a no texto e corrija-a.

Neossolos
o radical grego néos significa novo, jovem, em início de formação. Assim, os
neossolos são solos que sofreram pouca ação do intemperismo. esse tipo de solo
está distribuído por diversas regiões do país (veja a Figura 7.4).

neossolos litólicos
neossolos regolíticos
neossolos quartzarênicos hidromórficos
neossolos quartzarênicos órticos

Fonte: iBge (2007). ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_
pedologia.pdf

Figura 7.4: Distribuição dos neossolos no Brasil.
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Atende ao objetivo 1

Como são solos jovens e pouco intemperizados, os NEOSSOLOS apresentam
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profundidade inferior a 20 cm e, por isso, o horizonte B encontra-se ausente. Sua
constituição pode ser mineral (argila, areia) ou orgânica (húmus).
O fato dos NEOSSOLOS serem solos jovens implica outra característica: possuem
partículas variadas, como arenosa, média e argilosa. A quantidade dessas
partículas varia com a profundidade. Para os NEOSSOLOS, as argilas e silte não são
importantes, pois não houve tempo suficiente para formação dessas partículas em
proporção representativa.

Solo distrófico

Além dessa característica, os NEOSSOLOS podem ser eutróficos ou distróficos.

Refere-se a solos que
possuem cátions trocáveis
em relação à CTC
menor que 50%, ou seja,
a saturação por bases é
inferior a 50%.

Esses solos têm boa permeabilidade para água, mas apresentam baixa retenção de
água e nutrientes. Além disso, os NEOSSOLOS são mais suscetíveis à erosão devido:
• à textura arenosa;
• à baixa CTC;

Getye1

• ao teor de matéria orgânica.

Fonte: www.sxc.hu.

Figura 7.5: Vegetação desenvolvendo-se sobre solos rasos e jovens, ou seja, NEOSSOLOS.

Quando a rocha mãe está próxima da superfície, os NEOSSOLOS limitam o
desenvolvimento do sistema radicular (sistema de raízes) das plantas e a infiltração
de água. Essa característica faz com que esse tipo de solo seque rapidamente após
as chuvas. Esses solos são conhecidos como NEOSSOLOS Litólicos. Geralmente,
nestes locais, a vegetação é subcaducifólia, ou seja, 20 – 50% das folhas das

Sérgio Hideiti Shimizu

árvores caem com a falta de água.

Fonte: IBGE, 2007. ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_
pedologia.pdf

Figura 7.6: Perfil de um neossolo Litólico.

Os NEOSSOLOS podem apresentar textura arenosa, característica dos NEOSSOLOS
Quartzarênicos (Figura 7.7). Esses são solos com predomínio de areias quartzosas
(de origem do quartzo), muito semelhantes às areias de construção civil.
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Fonte: IBGE, 2007. ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/
recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_pedologia.pdf

Figura 7.7: Perfil de um NEOSSOLO Quartzarênico.

Atividade

2

Atende aos Objetivos 1 e 2

Com base na tabela a seguir, responda às seguintes perguntas:
Teor de argila no horizonte A e B de dois solos (A e B).

Solo

Horizonte

Teor de argila (%)

Solo A

A

29

B

64

A

23,5

B

25,2

Solo B

a. Calcular a relação textural para o solo A e B.

b. Com base no que você calculou no item anterior, qual solo possui horizonte B
textural?

c. Agora, imagine um solo que possui 25% de argila e CTC = 8 cmolc.kg-1 de solo.
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Com essas características, esse solo apresenta argila de atividade alta? Por quê?

Gleissolos
O radical de GLEISSOLOS tem origem do russo gley, que significa massa de solo

C Pedro

pastosa, indicativo de locais alagados (com excesso de água).

Fonte: www.sxc.hu

Figura 7.8: As setas apontam para a área alagada, local de ocorrência dos GLEISSOLOS.
baixadas,

Baixada

onde ocorre acúmulo de água por longo período. Aqui, no Brasil, esse tipo de solo

Termo utilizado para
representar áreas
planas próximas aos
cursos d’água ou locais
propensos ao acúmulo
de água.

Os GLEISSOLOS estão distribuídos ao longo de cursos d’água e/ou em
é predominante ao logo do rio Amazonas (região Norte).

e-Tec Brasil - solos

138

gleissolos tiomórficos
gleissolos sálicos
gleissolos háplicos

Fonte: iBge (2007). ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_
pedologia.pdf

Figura 7.9: Distribuição dos gleissolos no Brasil. A maior parte dos gleissolos está próxima
aos rios (cursos d’água) na região norte.

os gleissolos são caracterizados pela presença de horizonte glei, um horizonte
formado em ambiente redutor, sob forte influência do lençol freático, com baixa
oxigenação.
Mas você sabe o que é um ambiente redutor? lembra-se de quando falamos da
porosidade do solo, na Aula 3? você viu que o espaço poroso é ocupado pela água
e ar. Quando o ambiente está saturado por água, os poros ficam completamente
preenchidos por ela e praticamente não sobra espaço para o ar (gás oxigênio, gás
carbônico etc.). Quando os poros ficam saturados com água, não sobrando espaço
para o ar, dá-se o nome de ambiente redutor.

água. O ferro, na forma iônica Fe3+ (pouco solúvel em água), ganha um elétron
da água, passando para a forma iônica Fe2+ (que é solúvel em água). Nessa forma
iônica, o ferro se desprende do solo e vai para a água, podendo ser carregado
para outro local (planícies). Essa reação faz com que o ferro presente no solo seja
liberado para a água, o que provoca alteração na coloração do solo. Este volta a
apresentar coloração escura, dada pela presença de matéria orgânica.
A reação comentada é facilmente perceptível em curso d’água (rio). É comum na
beira de um curso d’água observar uma “nata” metálica na superfície da água.
Se bebermos dessa água é possível sentir um forte gosto de ferro. Isso acontece
devido à presença da forma iônica do ferro na água que bebemos (Fe2+), aquela
que se desprendeu do solo e foi para a água.

Fonte: Adaptado de IBGE, 2007. ftp://geoftp.ibge.gov.
br/documentos/recursosnaturais/pedologia_manual_
tecnico_pedologia.pdf

Figura 7.10: Perfil de solo com horizonte glei.

O manejo dos GLEISSOLOS está condicionado à seleção de plantas adaptadas à
condição de alagamento, como o arroz.
De modo geral, o excesso de água e a baixa aeração são fatores preocupantes.
As plantas necessitam de boa aeração do sistema radicular. Além disso, o excesso
de água favorece a decomposição anaeróbica dos restos vegetais. Durante essa
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No ambiente redutor, ocorre a reação do elemento ferro aderido ao solo com a

decomposição há liberação de gases, como o metano e o etileno, que afetam o
desenvolvimento das plantas.

Bodil Persson
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 7.11: Plantas desenvolvendo-se em ambiente alagado.

Saiba mais...

O arroz alimenta mais da metade da população mundial!
Como já vimos durante esta aula, o arroz tem presença marcante na alimentação
do povo asiático. Tem-se notícias de que esse alimento é cultivado há, pelo
menos, sete mil anos na China. e não é à toa que ele está presente à mesa de
quase todo mundo, pois ele é rico em carboidratos (ou açúcar, importante fonte
de energia) e vitaminas. o arroz integral é o que contém mais nutrientes quando
comparado ao branco parboilizado.
em muitas culturas da Ásia, é comum que uma mãe dê ao recém-nascido alguns
grãos de arroz já mastigados. esse ritual significa sua chegada à vida. no vietnã,

sepultados nos arrozais. Desde a época da China antiga, jogar arroz em recémcasados é um ato que representa votos de abundância ao novo casal.

Conclusão
Nesta aula, vimos as ordens LUVISSOLOS, NEOSSOLOS e GLEISSOLOS, e concluímos
que algumas características são identificadoras das ordens. Os LUVISSOLOS
apresentam horizonte B textural e fertilidade alta. Os NEOSSOLOS são solos jovens,
rasos e de fertilidade variável, e não apresentam horizonte B. Os GLEISSOLOS são
localizados em ambientes alagados e planos.

Atividade

3

Atende ao Objetivo 1

Assinale V para verdadeiro ou F para falso:
( ) Os LUVISSOLOS são solos saturados por água na maior parte do ano.
( ) Os GLEISSOLOS apresentam horizonte B textural.
( ) Os NEOSSOLOS não apresentam horizonte B diagnóstico.
( ) Os LUVISSOLOS apresentam acúmulo de argila em subsuperfície.
( ) Os NEOSSOLOS são solos profundos, permitindo o cultivo de espécies arbóreas.
( ) Os GLEISSOLOS localizam-se em maior proporção ao longo do rio Amazonas.

Atividade

4

Atende ao Objetivo 2

Complete a tabela, relacionando as características com as ordens de solos. Utilize
as seguintes palavras: Bt, Horizonte glei, ausente, alta, variável, baixa, Nordeste,
Norte, todo o país, do latim luere, do grego néos, do russo gley.
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o cereal está tão integrado aos camponeses, que muitos fazem questão de ser
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Característica

LUVISSOLOS

NEOSSOLOS

GLEISSOLOS

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

Atividade

5

Atende ao Objetivo 3

Imagine que você foi recentemente contratado pelo sr. Antônio para coordenar as
áreas produtivas de sua propriedade. De início foram selecionadas três áreas para
plantio de milho.
Área 1 – LUVISSOLOS
Área 2 – GLEISSOLOS
Área 3 – NEOSSOLOS LITÓLICOS

Explique para o sr. Antônio qual a principal característica de cada área e qual a
melhor área para o plantio de milho. Saiba que o milho não se adapta a regiões
alagadas e não se desenvolve sobre rocha.

Resumindo...
• Os LUVISSOLOS compreendem solos com acumulação de argila.
• A ordem LUVISSOLOS apresenta maior expressão na região Nordeste do Brasil.
• Os NEOSSOLOS são solos que sofreram pouca ação do intemperismo.
• Quando a rocha está próxima da superfície, os NEOSSOLOS limitam o
desen-volvimento do sistema radicular das plantas e a infiltração de água,
conhecidos como NEOSSOLOS Litólicos.
• Os GLEISSOLOS estão distribuídos ao longo de cursos d’água e/ou em
baixadas, onde ocorre acúmulo de água por longo período.
• Os GLEISSOLOS são caracterizados pela presença de horizonte glei, um
horizonte formado em ambiente redutor, sob forte influência do lençol
freático, com baixa oxigenação.

Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula, veremos as ordens ORGANOSSOLOS, PLINTOSSOLOS, LATOSSOLOS
e PLANOSSOLOS.

Respostas das Atividades

Atividade 1
Das características listadas, horizonte B arenoso não condiz com a ordem dos
LUVISSOLOS. Os LUVISSOLOS apresentam o horizonte B argiloso.

Atividade 2
a. Relação textural = 2,2. Solo A.
b. Sim, pois a CTC em cmolc.kg-1 de argila é superior a 27 cmolc.kg-1 de argila.
c. Sim, apresenta argila de atividade alta. Fazendo a conversão de 8 cmolc.kg-1 de
solo e 25% de argila para cmolc.kg-1 de argila, tem-se 32 cmolc.kg-1 de argila.
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Atividade 3
(F) Os LUVISSOLOS são solos saturados por água na maior parte do ano.
(F) Os GLEISSOLOS apresentam horizonte B textural.
(V) Os NEOSSOLOS não apresentam horizonte B diagnóstico.
(V) Os LUVISSOLOS apresentam acúmulo de argila em subsuperfície.
(F) Os NEOSSOLOS são solos profundos, permitindo o cultivo de espécies arbóreas.
(V) Os GLEISSOLOS localizam-se em maior proporção ao longo do rio Amazonas.

Atividade 4
Característica

LUVISSOLOS

NEOSSOLOS

GLEISSOLOS

Tipo de horizonte

Bt

ausente

Horizonte glei

Fertilidade

alta

variável

variável

Suscetibilidade à erosão

alta

variável

variável

Distribuição geográfica

Nordeste

todo o país

Norte

Origem do nome

do latim luere

do grego néos

do russo gley

Atividade 5
Os LUVISSOLOS apresentam horizonte B textural, que dificulta a infiltração de água,
sendo muito importante avaliar a profundidade de ocorrência desse horizonte,
uma vez que proporciona alta retenção de água.
Os NEOSSOLOS Litólicos possuem pouca profundidade, o que dificulta o
desenvolvimento do sistema radicular e infiltração de água.
Os GLEISSOLOS caracterizam-se pelo encharcamento por longo período, dificultando
o desenvolvimento das plantas.
No caso em questão, a área de LUVISSOLOS seria a melhor opção para o plantio
de milho.
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