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Introdução

Para identificar e classificar objetivamente o solo de 
uma determinada área torna-se necessário basear-se no 
perfil do corpo do solo. Depois da cuidadosa escolha 
do local desse perfil, ele é examinado e sua morfologia 
é descrita. Algumas vezes, a classe a que pertence o 
solo pode ser identificada diretamente no campo, logo 
após a cuidadosa descrição de seus horizontes. Em 
outras ocasiões, no entanto, é necessário que se espere 
pelo resultado das análises de laboratório para resolver 
as dúvidas acerca de atributos do solo, que não 
puderam ser devidamente identificados no seu 
ambiente natural [1].

O objetivo do presente trabalho foi apresentar aos 
discentes os solos do Estado de Pernambuco, buscando, 
em campo, a integração entre os conteúdos da 
disciplina de Gênese, Morfologia e Classificação de 
Solos.    

Material e métodos

Durante a excursão técnica, foram realizadas 
descrições e classificações de vários perfis de solo, 
bem como observações de características geológicas, 
pedológicas e ambientais, inerentes ao estado de 
Pernambuco. A viagem abrangeu diferentes cidades –
Triunfo, Arcoverde, Pedra, Venturosa, Garanhuns, 
Recife, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Serinhaém, 
Paulista, Goiana, Aliança, Nazaré da Mata, Custódia, 
entre outras. De maneira organizada, os perfis eram 
descritos através de conclusões discutidas por todos os 
alunos. 

O estudo das características morfológicas dos 
horizontes bem como identificação, nomenclatura e o 
registro das descrições, foram realizados com o auxílio 
do Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo 
[2]. Para obtenção das amostras utilizou-se um trado 
holandês, sendo estas transportadas através de baldes. 
Para descrição da textura e consistência foram 
utilizadas pissetas e água. 

Resultados e Discussão

Na cidade de Triunfo, os discentes analisaram um 
solo profundo, com pouca diferenciação entre os 
horizontes (primeira aparência), variação de grau de 
estrutura e que se apresentava com textura fina, porém 

sem ser completamente argilosa. Os horizontes A1 e 
A2 apresentavam muita argila, porém esta diminuía à 
medida que se aproximava do horizonte B. Em 
contrapartida a esta diminuição, verificava-se um 
aumento da quantidade de silte. As características deste 
solo levavam a crer que seria um solo desenvolvido, 
mas isto seria incorreto, uma vez que a alta presença de 
silte significa uma fase mais instável, só existindo em 
solos pouco intemperizados. Além disso, verificou-se 
no perfil ocorrência de fragmentos de rocha, sendo este 
outro indicativo de solos jovens. Solos assim são 
bastante férteis, o que se evidencia na agricultura e 
vegetação local. Por fim, concluiu-se que se tratava de 
um CAMBISSOLO. Durante a descrição deste perfil, 
os alunos conseguiram observar também a atuação do 
relevo acentuado e do clima ameno da cidade como 
fatores de formação desse solo.  

Em Garanhuns, os alunos descreveram um solo de 
textura arenosa, com seqüência de horizontes A-C e 
mineralogia peculiar, diferenciando-se do NEOSSOLO 
QUARTZARÊNICO, pelo fato de apresentar uma 
maior proporção de minerais facilmente 
intemperizáveis (feldspatos e mica). É um solo 
fornecedor de bastante areia para construção civil e que 
é muito utilizado na região para plantações de 
mandioca. A partir das características acima descritas, 
o solo foi classificado como sendo um NEOSSOLO 
REGOLÍTICO. 

Na região da Zona da Mata Sul, foi identificado um 
NITOSSOLO, este caracterizado por ter uma estrutura 
prismática de grau forte, alta cerosidade, poros visíveis, 
cor destacada devido à presença de muitos óxidos de 
ferro e grande profundidade. Esta classe de solo é 
definida por Oliveira [3] como sendo de textura 
argilosa a muito argilosa, boa permeabilidade (devido 
aos poros), agregados com superfícies reluzentes, 
relacionados a cerosidade, e/ou superfícies de 
compressão, além de apresentarem grande importância 
agrícola. 

No decorrer da excursão, uma área canavieira foi 
escolhida para descrição de um LATOSSOLO, com
textura argilosa e um pouco de areia (sendo esta em 
maior proporção que o NITOSSOLO). Os alunos ainda 
destacaram que o aumento de argila e a diminuição de 
areia ocorriam de maneira muito gradual, devido este 
solo não sofrer translocação de argila e apresentar 
formação desta “in situ”. Não havia gradiente textural, 



mas sim uma estrutura granular na superfície. O 
horizonte B latossólico do perfil foi assim classificado 
devido o processo de laterização. Posteriormente, na 
mesma área, porém em topografia diferente (terço 
médio), foi observado um ARGISSOLO, sendo este de 
boa cerosidade, com translocação de argila de A para 
B, resultante do processo de lessivagem; o horizonte 
diagnóstico foi o B textural.

Nas margens do rio Ipojuca, a presença de um 
NEOSSOLO FLÚVICO permitiu aos alunos distingui-
lo do NEOSSOLO REGOLÍTICO e do NEOSSOLO 
QUARTZARÊNICO. Este solo apresentava uma 
superfície bem escurecida em virtude do seu uso para 
plantação de cana. Logo abaixo, tinha apenas horizonte 
C. Diferenciava-se dos demais, devido sua presença nas 
margens de um rio e a ocorrência de camadas 
referentes aos vários tipos de deposição. 

Em um canavial, às margens da estrada para Porto de 
Galinhas, os discentes tradaram e coletaram algumas 
amostras do solo, que devido às características 
observadas foi classificado como GLEISSOLO; os 
horizontes identificados foram A-C, com baixa 
densidade, mosqueamento branco azulado, muito mal 
drenados e muito argilosos.

Na região que compreende a Zona da Mata Norte, o 
município de Paulista foi escolhido para visualização 
de um ponto muito importante por apresentar calcário 
aflorando, formando argilas expansivas que provocam 
grande instabilidade. A estrada ao lado se apresenta em 
constante movimentação, devido o material ser 
facilmente dissolvido (carbonato), formando crateras 
(relevo cástico), e ainda originando material argiloso 
com colóides do tipo 2:1 (extremamente instável).  

Na margem da estrada que liga Goiana a Recife, um 
perfil de solo foi aberto e descrito. O solo era bastante 
espesso, com transição abrupta entre os horizontes A-E 
e entre E-B espódico. O horizonte E se apresentava 
rico em sílica (quartzoso arenoso) e o B sofrendo o 
processo de intemperismo conhecido como acidólise 
parcial.  A partir das características acima, o solo foi 
classificado em ESPODOSSOLO, tendo como 
processo geral a translocação e como processo 
específico a podzolização. O horizonte diagnóstico foi 
o B espódico.

Já em uma área de canavial na cidade de Goiana, foi 
observado um perfil de solo com clara presença de 
mosqueado, resultante de oscilações do lençol freático. 
Esta característica, juntamente com a presença do 
horizonte B plíntico, foi determinante para 
classificação do solo: PLINTOSSOLO.  

No município de Aliança, um ARGISSOLO foi 
descrito. Nesta parada, foram discutidas as 
características que tornam semelhantes os 
ARGISSOLOS, PLINTOSSOLOS e 
ESPODOSSOLOS. Entre as semelhanças, a docente 
destacou a ocorrência do processo de translocação de 
materiais, a influência do lençol freático na suas 
formações e, principalmente, a formação de atributos 
diagnósticos. No ARGISSOLO ocorre fragipã (camada 
cimentada dura, quando seca e quebradiça, quando 
úmida); no PLINTOSSOLO, plintita; e no 

Espodossolo, B espódico; todos estes atributos são 
determinados pela movimentação do lençol freático. 
Devido à área ser úmida, com solos arenosos e bastante 
ácidos, ocorre o favorecimento do processo de 
translocação.  

Em seguida, um perfil de solo caracterizava-se pela 
presença de estrutura composta (prismática que se 
desfaz em blocos), poros visíveis e cerosidade nítida 
(brilho). Trata-se de um NITOSSOLO formador de 
estruturas prismáticas e com bastante cerosidade.

Em Nazaré da Mata, foi descrito um ARGISSOLO, 
o qual apresentava horizonte superficial A 
proeminente, além de B textural; estrutura prismática, 
que se desfaz em blocos; pouca cerosidade; fração 
argila do tipo 2:1, mascarando a presença de areia.

A última parada da viagem, o perfil escolhido estava 
situado no lado esquerdo da BR-232, entre Custódia e 
Serra Talhada. A área estava sendo usada atualmente 
como olaria para extração de argila e posterior 
construção de tijolos. Os horizontes coletados foram: 
A1, Bt1, Bt2 e C. O horizonte A apresentava-se pouco 
espesso e seguido de horizonte B textural. Na camada 
C, a quantidade de argila diminuía bastante em relação 
aos horizontes Bt1 e Bt2. Este solo foi classificado 
como LUVISSOLO, pois variam de bem a 
imperfeitamente drenados, sendo normalmente pouco 
profundos (60 a 120cm), com seqüência de horizontes 
A, Bt e C, e nítida diferenciação entre os horizontes A 
e Bt, devido ao contraste de textura, cor e/ou estrutura 
entre eles [4].   

A contextualização permitiu realizar exames de 
campo, identificando horizontes pela constatação de 
atributos morfológicos (prontamente perceptíveis), tais 
como: estrutura, textura, cor, consistência e cerosidade. 
Como a prática complementa a teoria, são 
indispensáveis as descrições morfológicas efetuadas no 
perfil “in situ”. Portanto, a excursão permitiu o 
conhecimento mais circunstanciado de dado solo, 
apoiando a sua identificação e proporcionando maior 
confiabilidade à sua classificação.
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