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SOLO: é a camada mais superficial da crosta terrestre. 
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COMPOSIÇÃO TÍPICA DE SOLO



FATORES DE FORMAÇÃO DO SOLO

➢ MATERIAL DE ORIGEM

➢ CLIMA

➢ TEMPO

➢ ORGANISMOS

➢ RELEVO
Superfície aplainada

Superfície com declividade

vento/chuva/gravidade

Tipo de rocha                  Minerais

Resistência das rochas

Úmido             Intemperismo químico

Seco                 Intemperismo físico

Exposição da rocha

Materiais orgânicos             vegetação, minhoca etc.

PERCOLAÇÃO



ROCHA

ROCHA

ELÚVIO SOLO AUTÓCTONE

COLÚVIO SOLO ALÓCTONE

RIO

ALÚVIO

SOLOS 
ALUVIAIS

OU
ALUVIONAIS

TÍPICOS:

• AMAZÔNIA (VARZEA)

• PANTANAL

SOLOS



PERFIL DE UM SOLO

HORIZONTES 
DO 

SOLO



ESTÁGIOS DA FORMAÇÃO DO SOLO E SEUS HORIZONTES (SOLOS ELUVIAIS)

PEDOGÊNESE
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O HÚMUS

SOLO ARÁVEL

SUBSOLO

REGOLITO

ROCHA 

MÃE

ROCHA           

RECÉM-EXPOSTA

SOLO JOVEM 

(LITOSSOLO)

SOLO RASO 

(CAMBISSOLO)

SOLO MADURO 

(PODZÓLICO)

TEMPO

5 MILHÕES DE ANOS
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A2

B

C

O

HORIZONTES

O – HORIZONTE ORGÂNICO

A1 – HORIZ. SOLO RICO EM 

HÚMUS / MINERAIS

A2 – TEXTURA DIFERENTE 

DE A1 

B – SUBSOLO – ROCHAS DESAGREGADAS

C – REGOLITO – POUCO DESAGREGADA

A – SOLO ARÁVEL – HORIZ. MINERAL

R – ROCHA MÃE – MATRIZ – SEM DESAGREGAÇÕES

AMOSTRAS DOS HORIZONTES



LATOSSOLO VERMELHO ESCURO – “TERRA ROXA” 

PROCESSO DE FORMAÇÃO

LATOSSOLO  

VERMELHO-ESCURO

TERRA ROXAMATERIAL 

MAGMÁTICO

ROCHA

BASALTICA



PROFUNDIDADE DOS SOLOS

SOLOS                 PROFUNDIDADE

PEQUENAGRANDE

LITOSSOLOLATOSSOLO

• Bem desenvolvido.
• Típico de regiões úmidas e 

topografia aplainada. 
• Pedogênese mais acelerada.

• Pouco desenvolvido.
• Típico de regiões secas ou 

com alta declividade. 
• Pedogênese mais lenta.
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ADIÇÃO – REMOÇÃO – TRANSLOCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO

ADIÇÃO É tudo que entra em um corpo de solo vindo do seu exterior.

REMOÇÃO São perdas que ocorrem tanto na superfície do solo como no seu

interior.

TRANSFORMAÇÕES Ocorrem quando constituintes do solo são química ou fisicamente

alterados, ou mesmo totalmente extinguido para dar lugar a outros

que são sintetizados a partir do composto por eles liberados.

TRANSLOCAÇÃO São deslocamentos (menores) e mescla dentro ou sobre o solo,

resultando em maior ou menor diferenciação dos horizontes.



LATOSSOLIZAÇÃO – PODZOLIZAÇÃO - HIDROMORFISMO

LATOSSOLIZAÇÃO Sais solúveis (Óxido de Silício).• Remoção

• Transformação Minerais.

PODZOLIZAÇÃO Translocação minerais e compostos organominerais.

Adição, remoção e transformação              podem ocorrer!

HIDROMORFISMO materiais orgânicos.• Adição

• Transformação minerais.



GRANULOMETRIA SOLO

ARGILA < 0,002 mm ARGILOSO

SILTE 0,002 – 0,05 mm SILTOSO

AREIA 0,05 – 2 mm ARENOSO

TEXTURA DO SOLO



Solos de Textura Arenosa (Solos Leves) - Possuem teores de areia superiores a

70% e o de argila inferior a 15%; são permeáveis, leves, de baixa capacidade de

retenção de água e de baixo teor de matéria orgânica. Altamente susceptíveis à

erosão, necessitando de cuidados especiais na reposição de matéria orgânica, no

preparo do solo e nas práticas conservacionistas. São limitantes ao método de

irrigação por sulcos (gotejamento – superfície), devido à baixa capacidade de retenção

de água o que ocasiona uma alta taxa de infiltração de água no solo e

consequentemente elevadas perdas por percolação (perda de água).

SOLO ARENOSO



Solos e Textura Argilosa (Solos Pesados) - São solos com teores de argila superiores a
35%. Possuem baixa permeabilidade e alta capacidade de retenção de água. Esses solos
apresentam maior força de coesão entre as partículas, o que além de dificultar a penetração,
facilita a aderência do solo aos implementos, dificultando os trabalhos de mecanização. Embora
sejam mais resistentes à erosão.

SOLO ARGILOSO



SOLOS DO BRASIL



TERRA PRETA - AMAZÔNIA



A terra preta, também chamada de terra vegetal, é rica em húmus. Esse solo, chamado solo humífero, contém
cerca de 10% de húmus e é bastante fértil. O húmus ajuda a reter água no solo, torna-se poroso e com boa
aeração e, através do processo de decomposição dos organismos, produz os sais minerais necessários às plantas.
Os solos mais adequados para a agricultura possuem uma certa proporção de areia, argila e sais minerais
utilizados pelas plantas, além do húmus. Essa composição facilita a penetração da água e do oxigênio utilizado
pelos microorganismos. São solos que retêm água sem ficar muito encharcados e que não são muito ácidos.
Também chamada de Terra Preta de Índio ou simplesmente Terra Preta - tem essa denominação porque é
encontrada em sítios arqueológicos, onde viveram grupos pré-históricos.



TERRA ROXA - LATOSSOLO

Terra roxa: solo extremamente fértil, possui uma coloração avermelhada. É encontrado,
especialmente, na região Sul, oeste do Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas
Gerais e Goiás. A terra roxa é resultado da decomposição de rochas compostas de basalto, que
tem origem vulcânica. Isso prova que em um passado remoto já houve derramamento de lavas
nas áreas citadas.



Massapê: é um solo encontrado principalmente na Zona da Mata nordestina constituído a partir
da decomposição de rochas (metamórficas) com características minerais de gnaisse de
tonalidade escura.

SOLO MASSAPÊ - ZONA DA MATA NORDESTINA



Salmorão: é um tipo de solo constituído a partir da decomposição de rochas graníticas e gnaisses 
claros. É encontrado, principalmente, no Centro-Sul do Brasil.

SOLO SALMORÃO



LIXIVIAÇÃO  - LATERIZAÇÃO - EROSÃO



LIXIVIAÇÃO

É a retirada de sais minerais por
meio de dissoluções durante a
percolação da água no solo
(minerais solúveis).

Percolação

LATERIZAÇÃO

É o processo no qual o solo passa ater um
acúmulo de grande quantidade de óxidos e
hidróxidos de ferro e alumínio. Esse
processo provoca a formação de uma crosta
na superfície do solo (impermeabilização).



EROSÃO

PERDA MECÂNICA DO SOLO

ETAPAS:

1º Desagregação

2º Remoção

3º Transporte

4º Deposição

água
chuva erosão pluvial

rio erosão fluvial

vento erosão eólica

gelo erosões glacial



SULCOS



RAVINAS



VOÇOROCA - BOÇOROCA


