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Atenção: Leiam até o final do documento!!!!
Os componentes básicos do solo são os minerais (primários e secundários), a
matéria orgânica (viva e morta), o ar do solo e a solução do solo. Os minerais e a
matéria orgânica correspondem aos sólidos do solo. O ar do solo e a solução do solo
ocupam o espaço poroso do solo.
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A proporção dos componentes no horizonte A de um suposto solo ideal seria de
45% do volume do solo é ocupado por minerais e 5% por matéria orgânica somando um
total de 50% de sólidos. Os 50% restantes do volume seriam ocupados pela água (20 a
30%) e pelo ar (20 a 30%) do solo.

A fração sólida do do solo apresenta-se na forma de uma mistura de grãos com
formas e tamanhos variados, que são classificados de acordo com seu diâmetro em
frações granulométricas de acordo com escalas pré estabelecidas. No Brasil os sólidos
do solo são classificados, de acordo com o seu diâmetro nas seguintes frações
granulométricas: esqueleto do solo (Diâmetro > 2 mm) e terra fina (Diâmetro < 2 mm).
O esqueleto do solo se divide em matacão (Æ > 20 cm), calhau (2 cm < Diâmetro < 20
cm) e cascalho (0,2 cm < Diâmetro < 2 cm). A terra fina se divide em areia (0,05 mm <
Diâmetro < 2 mm), silte (0,002 mm < Diâmetro < 0,05 mm) e argila (Diâmetro < 0,002

mm). A fração terra fina é usualmente utilizada para a maioria das análises físicas,
químicas e mineralógicas do solo. A fração argila tem comportamento físico-químico de
colóide, fazendo parte, juntamen

do solo.

A matéria orgânica pode ser dividida em viva (raízes, macrofauna e
microorganismos) e morta (não decomposta, em decomposição, e húmus). . Os animais
e vegetais que habitam a superfície ou o próprio solo, fornecem a matéria orgânica
fresca (dejeções, excreções, cadáveres, folhas, etc.), a qual será decomposta pelo
microoorganismos do solo, formando CO2, água, energia (que é aproveitada pelos
microorganismos decompositores), íons inorgânicos, e húmus.

A fração húmica consiste de uma série de substâncias ácidas de coloração
variável entre amarelada e marrom escura, de elevado peso molecular, contendo vários
grupos funcionais ativos (carboxílicos, fenólicos, carbomil, amino, etc.) que permitem
sua reação com outros colóides do solo.
A matéria orgânica apresenta diversas propriedades como capacidade de troca de
cátions (CTC), quelação, poder tampão, e fonte de nutrientes. Além disso, a matéria
orgânica afeta propriedades físicas do solo, como a estrutura, capacidade de retenção de
água, consistência e cor.
Como, em média, a matéria orgânica tem 58% de C, aplica-se a seguinte
expressão:
MO = Matéria orgânica (g/kg) = 1,724 X C
Onde C (carbono) está em g/kg
A relação carbono/nitrogênio (C/N) fornece uma estimativa da facilidade da
decomposição da matéria orgânica (MO). Quanto menor a relação C/N mais fácil será a
decomposição da MO, pois os microorganismos do solo terão disponibilidade de
nitrogênio para efetuar esta atividade.
A porosidade do solo é a relação entre o volume de poros e o volume ocupado
por este solo. O tamanho dos poros que compõe o solo varia em função do arranjo das

partículas sólidas formando agregados (estrutura do solo). Assim entre partículas
maiores, como de areia ou entre agregados, predominam poros grandes (macroporos )
ocupando ao redor de 50% da porosidade total; entre partículas pequenas, como a de
argila, predominam poros pequenos ( microporos ) ocupando os 50% restantes. Esta
distribuição dos diferentes tamanhos de poros é variável e condiciona a proporção
volumétrica entre a solução do solo (que ocupa usualmente os microporos) e do ar do
solo (que ocupa usualmente os macroporos). Além disto a proporção entre solução e ar
no poros está sujeita a grandes flutuações, dependendo de condições meteorológicas e
de outros fatores. O ar e a solução do solo ocupam os espaços que ocorrem entre as
partículas sólidas. Estes espaços constituem os poros do solo e a sua proporção em
relação ao volume do solo é denominada de porosidade do solo.
O ar do solo fornece o O2 necessário à respiração das raízes das árvores, e recebe
o CO2 proveniente da respieração destas mesmas raízes. O ar do solo difere do ar
atmosférico em algumas características químicas e necessita ser constantemente
renovado para que não ocorra excesso de CO2 e falta de O2 para os organismos do solo,
inclusive as raízes das árvores. O ar do solo ocupa usualmente os macroporos. Porém se
um solo está completamente seco ele ocupa todos os poros do solo, e se o solo está
encharcado ele praticamente inexiste no solo.
A água, juntamente com os íons orgânicos e inorgânicos em solução, forma a
solução do solo. A solução do solo é importante não somente como fonte de água às
árvores, mas também como fonte de nutrientes para serem absorvidos pelas raízes (as
raízes das árvores absorvem os íons inorgânicos que estão na solução do solo). A
solução do solo ocupa usualmente os microporos. Porém se um solo está completamente
seco ela praticamente inexiste, e se o solo está encharcado ele praticamente ocupa todo
o espaço poroso do solo.
Nos horizontes subsuperficiais a proporção dos componentes do solo é diferente
da superfície, pois, geralmente contém menos matéria orgânica, são mais compactos e
em cuja porosidade predominam microporos. Assim, em relação ao horizonte A
(superficial), normalmente pode-se afirmar que nos horizontes subsuperficiais há maior
proporção de minerais e solução do solo e menor proporção de matéria orgânica e ar.
As proporções entre os componentes do solo é muito variável entre solos, entre
horizontes de um solo, e mesmo temporalmente.
EXERCÍCIOS – CO,STITUIÇÃO DO SOLO

Fazer e enviar por e-mail (benetoli@fag.edu.br)
1. Quais os componentes do solo?
2. O que é terra fina? O que é esqueleto do solo?
3. Qual a percentagem de matéria orgânica em um solo que apresentou na sua
análise 15 g/kg de carbono?
4. Defina humificação e mineralização.
5. Quais processos ocorrem no solo após a adição de um resíduo orgânico fresco?
6. Diferencie ácidos fúlvicos e húmicos.
7. Qual a importância (química e física) da matéria orgânica no solo?
8. Qual a importância da relação C/N na decomposição de resíduos orgânicos?
9. Quais as principais características do ar do solo em relação ao ar atmosférico?
10. Quais os fluxos que ocorrem entre o ar atmosférico e o ar do solo?
11. Qual o teor de matéria orgânica (dag/kg) nos horizontes do perfil 01 em anexo?
12. Com relação aos teores de O2 e CO2, como se apresenta o ar do solo em relação
ao ar atmosférico?
13. Quais são as frações granulométricas do solo?
14. Quais são as suas dimensões?
15. O que é solução do solo? Qual a sua importância para as árvores?

