PERFIL E HORIZONTES DO SOLO
PERFIL DO SOLO:
► Corte vertical feito no solo, desde a sua superfície
até o material original ou rocha matriz que lhe deu
origem,

com

o

fim

de

o

estudar

física

e

quimicamente, e classificá-lo.
► É o resultado da atuação do clima e dos
organismos sobre o material de origem, sob o
controle do relevo em determinado tempo.

tempo

tempo

1

2

1. Rocha com fraturas ou planos que permitem a
penetração de água.
2. Intemperismo mais pronunciado nas arestas.
3. Manto de intemperismo (e/ou produtos do
intemperismo)
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► No manto de intemperismo atuam os processos de
formação do solo (transformação, adição, remoção
e

translocação),

que

vão

diferenciando

em

camadas características, formando os horizontes.
HORIZONTES DO SOLO:
► São porções do solo, aproximadamente paralelas à
superfície, que sofreram a atuação dos processos
de formação do solo, de modo que se distinguem
em meras camadas.
Exemplo: Solo Aluvial
► O horizonte A é marcado pelos processos de
formação de solo, desenvolvendo uma estrutura
típica, apresentando incorporação de matéria
orgânica e outras propriedades, que o distingue da
1.a e 2.a camadas de deposição pelo rio.

A

0 – 40 cm

1.a camada

40 – 65 cm

2.a camada

65 – 85 cm
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► Os horizontes do solo são, genericamente,
denominados de A, B e C, sendo:
A => superficial, enriquecido com material orgânico.
B => intermediário, que surge entre A e C.
C => mais próximo do mat. de origem (rocha alterada)
SOLUM: conjunto dos horizontes A + B.
► Existem vários tipos de horizonte A, B e outros, que
são importantes na Classificação de Solos.

► O nome dado aos horizontes encerra várias
características decorrentes dos tipos e intensidade
dos processos de formação do solo atuantes:

A proeminente

B textural

A húmico

B espódico

A melanozêmico

B plíntico
B latossólico
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O
H
A
AB
BA

Perfil hipotético do solo

B

mostrando os principais horizontes

BC
C
R

Horizonte A: zona de eluviação; ocorre um contínuo
deslocamento de substâncias coloidais ou
solúveis, sob influência da água de percolação
que caminha no sentido da gravidade.
Horizonte B: zona de iluviação, isto é, onde ocorre
deposição dos materiais oriundos do horizonte
que se encontra acima.
Horizonte C: é constituído por material de origem
pouco afetado pelos mecanismos de gênese
do

solo,

apresenta-se

intemperizada.
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como

rocha

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS HORIZONTES
O1

Orgânico, detritos ainda identificáveis, superficial

O2

Orgânico, detritos que perderam sua identificação

A

Mineral com acúmulo de M. O. superficial, + arenoso

A1

Mineral, com M.O. humificada associada aos minerais

A2

Mineral, perda máxima de argila, Fe ou Al, quartzosos

A3

Transição entre A e B, características de A, similar B

A3B1 Quando a zona de transição entre A e B é pouco
espessa, dificuldade em diferenciar transições
AB

Transição entre A e B, características de A, similar B

AC

Transição entre A e C, características de A e C sem
predominância de nenhum desses dois horizontes

B

Concentração de argila ou húmus, bem estruturado

B1

Transicional entre A e B, características de B

B2

Acúmulo
de
argilas,
apresenta
propriedades
diagnósticas que auxiliam na classificação de solo

B3

Transição entre B e C ou B e R, propriedades
diagnósticas do B2 estão presentes

C

Mineral, contém materiais pouco afetados pelos
processos pedogenéticos, alta densidade aparente

R

Camada de rocha consolidada, não é horizonte
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Para designar diferenciações subordinadas às características
dos horizontes, empregam-se símbolos representados por
letras minúsculas, que vêm precedidas do símbolo do
horizonte em que ocorre:
b

Horizonte enterrado

ca

Acumulação de carbonato de cálcio

cs

Acumulação de sulfato de cálcio

cn

Acumulações de concreções ou de nódulos duros não
concrecionários, enriquecidos de sesquióxidos

g

Forte gleização

h

Húmus iluvial

ir

Ferro iluvial

m

Forte cimentação, endurecimento

p

Horizonte que sofreu aração ou revolvimento (só para A)

sa

Acumulação de sais mais solúveis que o sulfato de
cálcio

si

Cimentação com material silícico, solúvel em álcali (só
para o horizonte C)

t

Argila iluvial (só para B)

w

Sofreu ação elevada do intemperismo

Exemplos:
Ap = horizonte A arado ou revolvido
Bt = horizonte B textural
Bw = horizonte B latossólico
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HORIZONTES DIAGNÓSTICOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, SOLOS ONDE
OCORREM E PROCESSOS.
HORIZONTE

CARACTERÍSTICAS

SOLOS E PROCESSOS

em
vários
solos,
A
Horizonte espesso, escuro, rico em Presentes
Chernozêmico matéria orgânica, alta saturação por principalmente originados de rochas
ricas, regiões não muito secas.
bases, macio quando seco.
A húmico
(fortemente
desenvolvido)
B podzol
(espódico)

B textural
(argílico)

B latossólico
(óxico)

B solonétzico
(nátrico)

B incipiente
(câmbico)

Plíntico

Idem anterior, mas com baixa
saturação por bases e reação ácida.
Atinge, às vezes, mais de 1,5 m de
espessura.

Presente em muitos Latossolos de
altas chapadas ou no sopé das
elevações. É comum em Solos
Hidromórficos pobres em nutrientes.

Rico em matéria orgânica e/ou
óxidos de Fe e de Al, pobre em
argilas. Pode ser endurecido. É
ácido.

Presente só nos Podzóis. Originado
pela translocação de matéria
orgânica e/ou óxidos do horizonte A
para o B. Processo de podzolização.

Estrutura em blocos envolvidos por
películas de argila sílicatada
(cerosidade). Ainda possui mineral
primário facilmente intemperizável.

Presente nos Podzólicos, Terra Roxa
Estruturada, Planossolo, Bruno não
Cálcico, Brunizém Avermelhado,
entre outros. Originado tipicamente
pela translocação de argila.

Estrutura granular com aspecto de Presente nos Latossolos. Originado
maciça
porosa
(esponjosa), pela remoção de sílica e de bases, e
profundo, muito intemperizado e retenção de óxidos.
praticamente sem mineral primário
facilmente intemperizável. Argilas
1:1 e oxídicas é que formam a
fração mineral fina deste horizonte.
Estrutura colunar, pouquíssimo
poroso,
raso,
de
coloração
acinzentada. Muito Na trocável, pH
extremamente alto.

Presente no Solonetz e SolonetzSolodizado. Originado pela remoção
do excesso de sais de um Solo
Salino, deixando muito Na trocável,
que dispersa a argila.

Estrutura variável (blocos, prismas
ou maciça porosa), geralmente
raso, muito mineral primário
facilmente intemperizável e/ou
muito silte e/ou argila mais ativa.

Presente nos Cambissolos e Aluviais
mais antigos. Não houve atuação
marcante de nenhum processo, mas
houve liberação de Fe e de Al dos
cristais dos minerais, com alteração
da rocha e formação da estrutura.

Mosqueados vermelhos (mais de
15%), em camada de 15 cm ou
mais de espessura, que se
endurecem quando expostos a
ciclos de umedecimento e secagem.

Comum na Amazônia e vale do
Mearim (Maranhão, solo eutrófico).
Ocorre também no Planalto Central
e, até mesmo, em menor proporção,
sob caatinga.
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