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Qual o valor ($) do 
Solo?

A estimativa de perda de solo no 
Brasil é de 847.000.000 t.ano-1

Prof. Jean Minella-Efeito direto

- Efeitos indiretos

Fotos Fonte: Boletim informativo da SBCS



Fig.: wikipedia.org/wiki/Soil_horizon
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Para quem são produzidos os mapas de solos?

Consulta a  vários extensionistas da Emater RS sobre a utilidade prática dos 

mapas de solo atualmente existentes.

E todos foram unânimes em dizer que utilizam muito pouco.

As razões apresentadas por eles é que os mapas não representam as 

informações que necessitam para realização de projetos de licenciamento 

ambiental, crédito fundiário, planejamento de propriedades, construção de 

barragens e projetos de irrigação, entre outras.

Para esses técnicos os solos são identificados com base no conhecimento 

recebido em treinamentos específicos, buscando apoio bibliográfico com 

ilustrações de perfis e descrições das características das unidades de 

mapeamento de solo. 



como são poucos os trabalhos de levantamento de solos em escala compatível

com planejamento, os técnicos extensionistas pesquisados disseram que

desenvolvem croquis de propriedades a partir de imagens do Google Earth ,

fazendo os delineamentos de solos com auxilio do GPS sobre a imagem

selecionada.

Não fazem descrição morfológica dos perfis e tampouco as análises químicas

e físicas necessárias para a classificação do solo, por terem pouco tempo e

exercerem outras atividades e também não se sentem seguros para exercer esta

atividade.

Normalmente identificam o solo pelo “jeitão” com base no que visualizam no

campo, buscando apoio na bibliografia e enquadrando a classe no primeiro e

segundo nível categórico do SiBCS, quase sempre ignorando os demais níveis e

características dos solos que são importantes para o desenvolvimento do

manejo daquele solo.

Isto, normalmente, leva a erros nas classificações taxonômicas e interpretações

de aptidão de uso, o que normalmente é observado em projetos de crédito

fundiário e licenciamentos ambientais.
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Descrição 

Morfológica



S= f (Cl.O.R.P.T.)
cl: clima

o: organismos

r: topografia (relevo)

p: material de origem

t: tempo
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Morfologia do Solo

Descrição da aparência do solo no campo (perfil), 

através de metodologia padronizada das características 

visíveis a olho nú ou perceptíveis por manipulação.

Características morfológicas (perfil)

Características ambientais



desenvolvimento de plantas

movimento de água e solutos através do perfil

resposta a determinado manejo

resistência a degradação pelos processos erosivos

suporte de obras de engenharia civil

Morfologia do solo

avaliação do solo





Sufixos utilizados para indicar a presença de características específicas

Sufixos Característica
Uso com Hz. 

pedogenético

Indicativo de atributo ou Hz. 

diagnóstico

b horizonte enterrado H, A, E, B, F recobrimento

c concreções de Fe, Al e Mn A, E, B, C petroplintita

f plintita B, C Hz. plíntico

g glei A, E, B, C Hz. glei

i
incipiente desenvolvimento do

Hz. B
B Hz. B incipiente

j tiomorfismo H, A, B, C Material sulfídrico

k* acumulação de CaCO3 A, B, C -

m extremamente cimentado em +90% B, C duripan

n saturação com Na+ trocável > 15% H, A, B, C caráter sódico

p revolvido pela aração agrícola H, A uso antrópico

r rocha branda ou saprolito C contato lítico fragmentário

t acumulação de argila iluvial B Hz. B textural

u modificações ou acumulações antropogênicas H, A -

v características vérticas B, C Hz. vértico

w intemperismo intenso B Hz. B latossólico

x cimentação aparente, reversível B, C, E Fragipã



Paisagem

A

B

C

Perfil

Horizontes de 

referência

Classificação

Correlação



Preparo do perfil de solo para análise morfológica

Fotos: Streck et al. (2018)

Comparação entre um perfil sem toalete (A) e com toalete (B).



Foto Fabrício Pedron
Foto Ricardo Dalmolin



Análise preliminar através de tradagens

Figura Fabrício Pedron



fórmula mínima:

profundidade efetiva (pr)

textura (t)

permeabilidade (pm)

declividade (d)

erosão (e)

Sistema de capacidade de uso das terras
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fórmula máxima

IIIes - PVd - P3 - 3 - 3/2 - 1/2 - pd1 - di - Lam

B – 27

Onde:

IIIes - classe III de CUT com problemas de erosão e solo;

PVd - Argissolo Vermelho - Amarelo distrófico;

P3 - produtividade aparente (p) média (3);

3 - solo moderadamente profundo (de 50 a 100 cm.);

3/2 - textura média na camada superficial (3), e textura argilosa na subsuperficial (2);

1/2 - permeabilidade rápida na camada superficial (1), e moderada na subsuperficial (2);

B - declividade média (de 2 a 5%);

27 - erosão laminar moderada (2), apresentando sulcos superficiais e ocasionais (7);

pd1 - pedregosidade na superfície do solo (pd), poucas pedras (1);

di - caráter distrófico; e

Lam - lavoura (L) anual (a) de milho (m)

1° nível 2° nível 3° nível



Características Morfológicas

1. Espessura e transição entre horizontes:



Transição entre horizontes

Foto Fabricio Pedron



2. Cor do Solo

Importância

Determinação no campo – Comparação com a escala de Munsell

A notação se faz de acordo 

com o matiz, valor e croma

 



3. Textura do Solo

Espaço 

Poroso Sólidos 

do solo

Ar

20 a 30%

Água

20 a 30%

Minerais

45%

Mat. Org.

5%

Espaço 

Poroso Sólidos 

do solo

Ar

20 a 30%

Água

20 a 30%

Minerais

45%

Mat. Org.

5%

Partículas 

que 

apresentam 

diferentes 

tamanhos

Frações granulométricas

ou 

Frações texturais



No Campo:

A textura é feita por estimativa, esfregando uma massa 

de solo úmida e homogeneizada entre os dedos

Areia

Silte

Argila

Sensação aspereza, não plástico, não pegajoso

Sensação sedosidade,  plástico, não pegajoso

Sensação sedosidade,  plástico, pegajoso



33% 

argila

40% 

silte

27% areia



4. Estrutura do Solo

 

AREIA 

SILTE 

ARGILA 

 

Conceito

Arranjo das partículas areia, silte e argila em

agregados ou torrões



Laminar

Colunar

Prismática

Blocos 

angulares

Blocos 

subangulares

Granular

Laminar

Colunar

Prismática

Blocos 

angulares

Blocos 

subangulares

Granular

Campo

Descrição

grau  fraca, moderada, forte

tamanho  pequena, média grande

Tipo



5. Consistência do Solo

Resistência do solo a sua desagregação

Capacidade do solo de se moldar.

Condicionada pelas forças de adesão e coesão

Depende da umidade

Solo Seco: Dureza ou tenacidade

Solto; Macio; Ligeiramente duro; Duro; Muito duro; 

Extremamente duro

Solo Úmido: Friabilidade do Solo

Solto; Muito friável; Friável; Firme; Muito firme; Extremam. 

firme



Solo Molhado: Plasticidade e Pegajosidade

- Não plástico; Ligeiramente plástico; Plástico; Muito plástico

- Não pegajoso; Lig. Pegajoso; Pegajoso; Muito pegajoso



6. Porosidade do Solo

espaço existente entre as partículas sólidas e entre os 

agregados do solo

Campo:

Descrição morfológica  Lupa

Tamanho 

Quantidade

Muito pequenos (Ø  1mm), até muito grandes (Ø 

10 mm)

Poucos poros e poros 

comuns



Cerosidade
Consiste numa fina película de argila depositada na superfície dos agregados

conferindo-lhes aspecto lustroso e com brilho graxo. É resultante da migração

de argila iluvial. Serve para identificar horizonte B textural e B nítico

Quanto ao grau de desenvolvimento: Fraca, moderada, forte

Quanto a quantidade: pouco, comum, abundante

B textural B nítico



7. Slickensides – superfícies lisas e lustrosas com estrias paralelas 

encontradas na superfície das unidades estruturais



8. Raízes  descrever a quantidade de raízes em cada 

horizonte.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

1. Localização

2. Situação e declive

3. Altitude

4. Litologia

5. Vegetação

6. Relevo

7. Drenagem

8. Erosão

9. Pedregosidade e rochosidade

10. Uso atual



Caracterização do Perfil
A. Descrição Geral

PERFIL - 4

CLASSIFICAÇÃO: Planossolo Háplico Distrófico plíntico  

LOCALIZAÇÃO – Coordenadas GPS: 6.666.850N e 315.825E.        ALTITUDE: 150m

SITUAÇÃO E DECLIVE DO PERFIL – Descrito e coletado em barranco de estrada

RELEVO LOCAL – Suave ondulado     LITOLOGIA: Sedimentos aluviais recentes

VEGETAÇÃO: Paspalum notatum e Aristida pallens    EROSÃO – Laminar e sulcos

DRENAGEM – Imperfeitamente drenado

PEDREGOSIDADE E ROCHOSIDADE – Não pedregoso e não rochoso

USO ATUAL – Campo nativo

DESCRITO E COLETADO POR: Ricardo S. D. Dalmolin e Lúcio Debarba

B. Descrição Morfológica

A1 0 -13cm; bruno-escuro (7,5 YR 3/3 úmido), bruno (7,5 YR 4,5/2 seco); areia franca; fraca, pequena,

granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana.

A2 13-42 cm; bruno-escuro (7,5YR 3/2 úmido), cinzento rosado (7,5 YR 7/2 seco); areia franca; fraca,

pequena, granular; friável, não plástico e não pegajoso; transição clara e plana.

E 42-63 cm; bruno-escuro (7,5 YR 4/2 úmido), cinzento rosado (7,5 YR 6/2 seco); areia franca; maciça que

se desfaz em grãos simples; solta, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição abrupta e ondulada.

B 63-100 cm; bruno-escuro (7,5 YR 4/2 úmido) e bruno (7,5 YR 5/2 seco), mosqueado comum, pequeno e

proeminente, vermelho (10 R 4/6 úmido) e bruno-forte (7,5 YR 4/6 úmido); argila; pequena a média blocos

subangulares e média prismática; firme, plástico e pegajoso; transição gradual e plana.

BC 100-149+ cm; franco arenoso; pequena a média, blocos subangulares e média prismática; firme,

plástico e pegajoso.

RAÍZES – Muitas no A1 e A2, comuns no E, poucas no Bt e raras  BC.



Morfologia do Solo

S= f (Cl.O.R.P.T.)
cl: clima

o: organismos

r: topografia (relevo)

p: material de origem

t: tempo



Fonte: Livro Solos arenosos do Bioma pampa
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Fonte: Dalmolin e Pedron (2009)



Topossequência da Região Rebordo do Planalto 



Neossolo Litólico Eutrófico típico

(UM Charrua)

A

R

Fonte: Livro Solos do RS



Fonte: Livro Solos arenosos do Bioma pampa



Chernossolo Argilúvico 

Férrico típico

UM Ciríaco

Fonte: Livro Solos do RS



Fonte: Livro Solos arenosos do Bioma pampa
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Argissolo Vermelho Distrófico típico

arênico; espessarênico 

UM São Pedro

A

E

Bt

A

E

Bt

A

Bt

Fonte: Livro Solos do RS
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Fonte: Livro Solos arenosos do Bioma pampa



Fonte: Livro Solos arenosos do Bioma pampa



Topossequência da Região da Campanha do RS





Fonte: Livro Solos arenosos do Bioma pampa



Fonte: Livro Solos arenosos do Bioma pampa





Área de 13000 km²

Relevo que varia de plano a 

montanhoso, com altitudes entre 

21 e 605 m

1400 pontos de dados legados

Mapeamento Digital de Solos - MDS







Eu quero um mapa de solos e uma aprendizado vigoroso

Usuário da terra


