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Seção 1
Importância e conceitos de solo



A importância do solo

Video



A ciência do solo

Surgimento

 Em 1877 o naturalista Russo V. V. Dokouchaeiv

 Com base em vários estudos relacionou as 
características dos solos ao clima. 

 Observou que os solos são formados por 
camadas.

 Estabeleceu as bases da ciência do solo.



Definição de solo

Na visão da geologia

Produto do intemperismo
físico e químico das rochas
na parte superficial do manto
material rochoso decomposto.

Na visão engenharia civil

Aglomerado de partículas da
decomposição da rocha,
podem ser escavados
facilmente sem explosivos
Material de construção/suporte
de estruturas.



Definição de solo

Na visão ambiental ou da ciência do solo

superfície incosolidada que recobre as rochas
mantém a vida animal e vegetal da terra,
constituído de horizontes que diferem pela natureza
física, química, mineralógica e biológica,
se desenvolvem com o tempo sob influência do clima e
da própria atividade biológica.



Horizontes do solo
Camadas formadas pela ação
simultânea de processos físicos,
químicos e biológicos e podem
distinguir-se entre si através de
determinadas propriedades, como
por exemplo a cor, a textura e o teor
em argilas.



Solos amazônicos são “velhos” com sua fração mineral considerada
pobre, pois possui grande quantidade de óxidos de ferro e alumínio.

Fonte: LEPSCH (2002) 

Horizontes do solo



Funções do solo

 Alicerce dos ecossistemas
 Fornecimento de material para construções
 Usado como aterros sanitários
 Suporte as raízes 
 Fornece os nutrientes essenciais as plantas
 Maior depósito de carbono do planeta



Fertilidade do solo no Brasil

Solos amazônicos:

Muito intemperizados

Características químicas pobres , mas de 
fácil correção

Características físicas desejáveis

Fronteira agrícola mais importante



Poluição x contaminação do solo

Poluição (CETESB)

Lançamento de um poluente 
no ambiente, em local não 
contaminado.

Contaminação (Resolução 
CONAMA nº 420/2009)

Contaminação: presença de
substância(s) química(s) no ar,
água ou solo, decorrentes de
atividades antrópicas, em
concentrações tais que
restrinjam a utilização desse
recurso ambienta.



Degradação do solo

Empobrecimento causado pela:
• Perda de nutrientes
• Transformações químicas e 

físicas
• Decomposição acelerada da 

matéria orgânica
• Compactação do solo
• Erosão
• Queima desordenada da 

vegetação Fotos: Marcos Gama



Atributos do solo



Atributos do solo

Físicos 

Densidade do solo
Porosidade do solo
Agregados
Granulometria/textura
Resistência a penetração

Biológicos

Carbono da biomassa microbiana
Respiração basal do solo
Quociente metabólico
Quociente microbiano



Granulometria : argila e óxidos = fração química ativa

Atributos do solo



Atributos do solo

Químicos
• pH
• Matéria orgânica
• Cálcio, Magnésio, potássio e sódio trocáveis
• Capacidade de troca de cátions
• Saturação por bases
• Fósforo disponível
• Cobre, Ferro, Manganês e Zinco disponíveis
• Fósforo disponível
• Enxofre



Amostragem do solo

Retirada de amostra de solo para
caracterização, diagnóstico e
monitoramento dos atributos do solo.

Procedimento definido, pelo qual uma
parte de um material ou produto é
retirada para produzir uma amostra
representativa do todo, para ensaio ou
calibração subsequentes. (ISO NIT-
DICLA-057)



Análise do solo

Fase analítica ou laboratorial de processamento e
determinação de parâmetros passíveis de
interpretação.

Laboratório de solos da 
UFRA



Interpretação da análise

Confrontamento dos resultado
analíticos com valores de referência já
estabelecidos
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