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Prepare-se para embarcar numa aventura que irá revelar o que
você tem sob os próprios pés. Não se surpreenda, mas pode ser
que o que, até então, você julgava ser óbvio, tal como a relação
entre o solo e as plantas, seja descortinado diante dos seus olhos,

revelando os mistérios da origem do que você come para manter–
se vivo. 

 

Como assim? Quais os mistérios da relação entre as plantas e o
solo que precisam ser revelados?

 

E foi assim, que numa tarde de sexta-feira, em meio as incertezas
da pandemia do Covid-19, fui impactada com as palavras de Ana
Maria Moreau, minha amiga e Tutora do PET Solos, sobre a sua
concepção quanto a importância de conhecer mais sobre esse
corpo vivo que é o solo...

 

“- É necessário que as pessoas entendam que diante da
profundidade do planeta Terra, com raio de 6.371km, o que
sustenta a Biosfera é o solo, essa ínfima camada em torno de 2
metros. No entanto, o solo não conseguiria sustentar a Biosfera se
não houvesse reciclagem dos elementos químicos através dos
processos endógenos, como o vulcanismo, exógenos como o
intemperismo das rochas e biológicos com a decomposição da
matéria orgânica”.

 

Entendi. Mas o que esses mistérios “óbvios” tem a ver com a
produção de alimentos?

 

“ – TUDO. As pessoas precisam perceber que toda matéria é
composta por elementos químicos e estes elementos originaram-

se há 14 bilhões de anos no Big Bang. Nós, assim como o solo, e as
plantas somos parte dessa constituição. É impressionante, mas
pouca gente sabe que uma planta não retira os nutrientes da
pedra e é  necessário que essa pedra apodreça para que esses
elementos químicos sejam disponibilizados para os vegetais.

Apesar da grandeza do que é a produção de alimentos, é  evidente 

Prezado Leitor



a fragilidade que existe no sistema, bem como a demora que é
para que uma pedra se transforme em solo e possa finalmente
produzir.” 
 

Então, o que você está esperando? Dirija-se ao portão de
embarque, para chegar a respostas como essas, através do
conteúdo cuidadosamente elaborado pelo PET Solos, e boa
viagem!

Soraya Jaeger
Tutora PET Agronomia UFBA (2005-2008)

Tutora PET Zootecnia UFRB (2009-2019)
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Todos sabemos da importância da alimentação para o crescimento
e desenvolvimento dos seres vivos. Tudo o que consumimos fará
parte do nosso organismo, portanto, transformados em massa
corporal ou fazendo parte de diversos processos importantes. A
nutrição é essencial a vida! Assim como os animais, as plantas
também precisam se alimentar, porém, este  alimento  é  obtido
por diversas transformações que ocorrem no solo.

O solo (Figura 1), essa fina porção do
planeta Terra, é formado por seções
paralelas denominadas de horizontes, que
resultam das alterações de um material
mineral, como rochas e sedimentos, em
associação a outros fatores de formação:

clima, relevo, tempo e organismos. Estes
fatores encontram-se distribuídos de
maneira desuniforme na paisagem. É
possível a ocorrência de solos em locais
na Terra onde quase não chove e outros
com chuvas frequentes, relevos de plano a
forte ondulado, diversidades de
ecossistemas  e ainda, substratos
geológicos de variadas composições. A
interação  dos  componentes de uma
paisagem resulta assim, em 13 ordens ou
classes de solos e, mais de 500
possibilidades de categorização dos
mesmos, de acordo ao Sistema Brasileiro
de Classificação de Solos (SANTOS et al,
2018).

o que e o solo?

O solo, essa ínfima porção do nosso planeta que, apesar de
corresponder a apenas 0,00003% do raio da Terra é a base para a
vida, reúne em si, todos os componentes de uma mesa de refeição,

onde: os alimentos são representados pelos nutrientes, os
convidados são as plantas e, o prato de servir,  os  minerais  de
argila. Vamos conhecer assim, cada um deles.

´

A

B

C

R

Figura 1. Perfil de solo com os
horizontes A, B, C e R
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Quando consumimos um alimento, estamos fornecendo ao nosso
organismo elementos químicos que participarão da constituição 

 de tecidos e de processos bioquímicos para o funcionamento do
corpo humano. Há alimentos que são bons para a  saúde  humana
e outros que podem causar malefícios a saúde. Nas plantas, os
alimentos que farão parte da biomassa e dos processos
bioquímicos, tais como respiração celular e fotossíntese, são
fornecidos pelo solo. Isso ocorre mediante reações químicas que
transformam os íons dos minerais, forma indisponível, em
nutrientes, ou seja, íons disponíveis para os vegetais absorverem
(Figura 2).

nutrientes

Os nutrientes encontrados nos solos são
aqueles considerados indispensáveis
para a planta, também chamados
elementos essenciais. Os que não são
indispensáveis, mas, auxiliam em algum
processo de desenvolvimento, são
denominados elementos benéficos, e, os
que causam a morte da planta quando
absorvidos ou se encontram em grandes
quantidades no solo, estes são os
elementos tóxicos.

elementos essenciais

Nutriente essencial é todo aquele que está diretamente envolvido
no metabolismo da planta (como constituinte de molécula,

participa de uma reação, etc.); na ausência dele a planta não é
capaz de completar o seu ciclo de vida e, apresenta uma função
específica, ou seja, nenhum outro elemento poderá substituí-lo
naquela função.

Figura 2. Elementos químicos
que são absorvidos pelas plantas
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No tecido das plantas, estes elementos

químicos (Figura 3) essenciais encontram-

se em quantidades diferentes. Assim como

nos ossos, o cálcio (Ca), por exemplo, está

presente em grande quantidade formando

o DNA das células vegetais. O nitrogênio

(N), o fósforo (P), o potássio (K), o magnésio

(Mg) e o enxofre (S) são, juntamente com o

cálcio (Ca), elementos abundantes pela

elevada concentração relativa no tecido

vegetal, sendo denominados de

macronutrientes. Outros elementos

essenciais são encontrados em

concentrações mais baixas, mas são

indispensáveis para o correto

funcionamento vegetal, são classificados

como micronutrientes:

”Todos os elementos essenciais devem estar presentes
nos tecidos das plantas, mas nem todos os elementos
presentes são essenciais” MALAVOLTA, 2005.

As raízes das plantas absorvem todos os elementos
químicos disponíveis na camada rizosférica, ou seja, no
entorno das raízes, pois não há um mecanismo de
seleção de íons.  

boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), ferro (Fe), o manganês (Mn), o
mobilidênio (Mo) e o zinco (Zn). Tanto os macro, quanto os
micronutrientes minerais são adsorvidos do solo, seja na forma de
cátions (K , Ca  , Mg  , Cu  ,Cu  , Fe  , Fe  , Mn  , Zn  ) ou ânions (NO  , 

H PO  , HPO   , SO   , BO   , B O   , Cl  , MoO   ).

Figura 3. Elementos químicos e
moléculas.
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Os elementos essenciais devem obrigatoriamente fazer parte

da composição dos tecidos das plantas, pois a sua ausência

implicaria em sua morte. Os elementos benéficos, por sua

vez, apesar de trazerem algum tipo de benefício em

proporções adequadas, não prejudicam a planta devido a sua

ausência, não sendo obrigatória a presença na composição

dos tecidos. Já os os elementos tóxicos, mesmo sendo

prejudicial, podem fazer parte dos tecidos da planta devido a

ausência de mecanismos de seletividade de nutrientes.

Portanto, mesmo os elementos benéficos e os tóxicos não

sendo essenciais para as plantas, estes podem, ainda assim,

fazer parte da composição dos tecidos das mesmas. 
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Nas plantas, cada elemento químico possui sua função específica.

Conhecer a função destes no corpo vegetal é importante tanto nos ramos

da fisiologia quanto na produção vegetal. A dinâmica do nutriente no

solo interfere diretamente nas proporções do elemento disponibilizado

para as plantas. Portanto, ao observarmos um sintoma de deficiência

nutricional, percebemos que, no solo, a quantidade do elemento químico

não se encontra em quantidades suficientes para suprir as necessidades

das plantas, afetando a fisiologia, causando efeitos na produção

destinada ao consumo.

A seguir iremos mencionar a função dos elementos: nitrogênio, fósforo e

potássio, os NPKs, a sua interferência na fisiologia, as formas que são

encontrados no solo e, como tornam-se disponíveis para as plantas via

adubação.

nitrogenio

v



O nitrogênio é um nutriente relacionado aos mais importantes
processos fisiológicos vegetais, a saber: fotossíntese, respiração,

desenvolvimento e atividade das raízes, absorção iônica,

crescimento, diferenciação celular e, constituição dos ácidos
nucléicos (DNA e RNA). No solo ele é encontrado essencialmente
na forma orgânica (aproximadamente 98%). A outra pequena
parte encontra-se nas  formas  minerais, como amônio, nitrato e
nitrito.

A mineralização é a transformação biológica do  N  orgânico
do  solo  em  N  inorgânico, executada pelos microrganismos
do solo.

As formas de N que as plantas absorvem são nitrato (NO ) e
amônio (NH ). As  fontes de nitrogênio  (N) mais utilizadas na
adubação mineral são a uréia (45% de N), sulfato de amônio (21%
de N e 23% de enxofre - S) e   nitrato de potássio (13% de N e 44%

de K O).

Na célula vegetal, o fósforo é responsável pelo
armazenamento e transferência de energia, como,

por exemplo,   através do ATP (Figura 4), glicose,

frutose, garantindo assim que as plantas possuam
energia suficiente para as reações químicas
acontecerem. Já no solo, o fósforo, em especial nas
regiões tropicais, se encontra imobilizado, sendo
praticamente indisponível para as plantas, mas   

quando   prontamente   disponibilizado, a sua forma
química é a de PO  ou HPO . Os fertilizantes
fosfatados são oriundos de rochas fosfatadas, onde o
mineral predominante é a apatita. A rocha mais
comum é a fluorapatita, porém, para fazer esse P 

 ficar mais solúvel e disponível para as plantas, são
necessários  tratamentos ácidos e de temperatura
nessas rochas. O fosfato natural, o superfosfato
simples e o superfosfato triplo são alguns dos
fertilizantes fosfatados utilizados na agricultura,

além de, na produção orgânica, a cama de aves ser
uma boa fonte de fósforo.

fosforo´

p

Figura 4. Molécula de ATP
para fornecimento de
energia ao seres vivos.
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Os elementos benéficos não são
essenciais e a planta pode sobreviver
sem a presença dele, entretanto, a
sua presença pode   implicar   em
algum benefício para elas. Os
elementos benéficos podem ser
considerados essenciais para algumas
espécies, como é o caso do sódio para
plantas de manguezais. No entanto,

outras espécies quando submetidas
as mesmas condições que as plantas
halófitas (mangues) (Figura 5), podem
não sobreviver.

elementos beneficos´

Figura 5. Ecossistema do
manguezal com uma planta
halófita ao centro.

A principal função do potássio, no vegetal, é a ativação de vários
sistemas enzimáticos. O mecanismo de abertura e fechamento
dos estômatos (células importantes para trocas gasosas) depende
inteiramente do fluxo de potássio na taxa de assimilação de
carbono. No solo, o potássio é disponibilizado como K, forma
prontamente absorvível pelas plantas. Nos sistemas de produção
agrícola, este nutriente é fornecido como cloreto de potássio, e
outras fontes em adubos. Na cacauicultura, os produtores
utilizam a casca de cacau como fonte de potássio para as plantas
devido ao seu alto teor no tecido do fruto.

potassio´

12

+



Ainda existem outros elementos benéficos, como por exemplo, o silício. 

 A   sua  presença proporciona  certos  benefícios  para a planta, como,

por exemplo, na defesa de ataque de insetos e outros microrganismos.

Em espécies de gramíneas, por exemplo, a presença do silício causa um
enrijecimento dos tecidos, ocasionando desgaste do sistema mandibular
de algumas lagartas, dificultando a penetração de fungos e bactérias
(Figura 6).

Os elementos tóxicos são aqueles cuja presença mínima ocasiona
morte da planta. Entretanto, todos os elementos são
considerados tóxicos se estes estiverem em concentrações
superiores da faixa de tolerância da planta à  aquele nutriente.

O alumínio (Al), cádmio (Cd), chumbo (Pb),

bromo (Br), iodo (I), flúor (F), selênio (Se) e
cromo (Cr) são considerados tóxicos, pois,

mesmo em baixos quantidades no meio  em
que a planta está inserida, são prejudiciais,

inclusive para alguns animais que as
consomem.

Figura 6. Mandíbulas de larvas de Eldana Sccharina. À esquerda, mandíbula de larva
que foi alimentada com plantas não tratadas com silício; à direita, mandíbula de larva
que foi alimentada com plantas tratadas com silício. Fonte: Kvedaras Olivia L. (2007).

elementos toxicos
-
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Existe absorção de nutrientes em outro órgão da
planta?

As plantas absorvem os nutrientes através das suas
raízes, entretanto, a agricultura desenvolveu uma
maneira de fornecimento de nutrientes através das
folhas, caules e ramos, denominado adubação foliar. A
absorção de nutrientes neste método de adubação 

 ocorre  através de pequenos espaços existentes na
epiderme do tecido vegetal. Quando o adubo em
solução é pulverizado nestes órgãos, ocorre a entrada
de nutrientes.

14

planta

No mundo há cerca de 400 mil espécies de plantas conhecidas,

cada espécie possui particularidades quanto à sua necessidade

nutricional. Assim como nos seres humanos, cada planta possui
necessidades diferentes em relação a quantidade de cada
nutriente absorvido. Os órgãos das plantas recebem quantidades
variáveis de elementos químicos que foram absorvidos no solo.

No cacaueiro, por exemplo, a quantidade de potássio demandada
pelos frutos é superior à demandada pelas folhas, isto porque
para haver o pleno desenvolvimento do fruto, o potássio precisa
estar presente nas doses ideais para haver um bom teor de
açúcar, e assim influenciar nas características de maturação e
armazenamento.



No fruto do tomateiro, a
deficiência de cálcio ocasiona
podridão preta no fundo do
tomate, isto porque o cálcio é
um elemento de baixa
mobilidade na planta, portanto,

o fruto do tomate sendo um
órgão novo, o cálcio presente
nos tecidos das folhas não são
capazes de serem mobilizados
até o fruto para suprir esta
carência (Figura 7).

Figura 7. Frutos com necrose na parte
apical do tomate. Fonte: Embrapa
hortaliças.

O principal órgão das plantas, responsável pela absorção dos elementos
químicos, são as raízes. Elas apresentam pequenas células de crescimento
responsáveis por procurar condições de nutrição, oxigênio e umidade
adequados para seu desenvolvimento. Os pelos radiculares são pequenas
estruturas que, ao encontrar  com  o  elemento  químico no solo, possibilita
a entrada deste na planta, ou seja, a absorção. Para que isto ocorra, o
nutriente chega até as raízes através dos seguintes mecanismos de contato
íon/raíz:

Difusão:    o movimento
dos íons se dá de um
local de maior
concentração para um
de menor concentração,

próxima a raiz. 

Fluxo de massa: os íons
dissolvidos são
carregados de um local
de maior potencial de
água para um de menor
potencial de água,

próximo a raiz.

15



Interceptação radicular:

à medida que a raiz se
desenvolve, entra em
contato com íons da fase
líquida e sólida do solo,

ocorrendo absorção dos
elementos ali presentes.

mineral de argila

Na concepção apresentada na introdução desta apostila, o solo
reúne todos os componentes necessários para a instalação e
manutenção da vida. Os alimentos foram apresentados como
nutrientes, os convidados foram as plantas e agora, trataremos do
local onde o banquete é servido, ou seja, os minerais de argila.

Juntamente com os ácidos orgânicos, os minerais de argila
constituem a chamada fração ativa do solo por serem partículas
coloidais, com diâmetro inferior a 0,002 mm e que, ao
desenvolverem cargas elétricas em sua superfície, retêm íons.

Essa particularidade credita o solo, além da fotossíntese, a
participar de um dos fenômenos imprescindíveis para a vida na
Terra, a capacidade das argilas reterem cátions (nutrientes) e
trocarem com a solução do solo, denominada CTC (capacidade de
troca catiônica).

Os minerais de argila se subdividem em argilas silicatadas e não
silicitadas. São formados a partir de reações químicas de
intemperismo, principalmente a hidrólise, em minerais primários
dos grupos dos feldspatóides e dos ferromagnesianos. As argilas
siilicatadas são formadas da união de lâminas de tetraedro de
silício (SiO )   e octaedro de alumínio (Al(OH)  )  . A quantidade de
lâminas sobrepostas dependerá da intensidade da reação
química proporcionada pelo ambiente (clima e relevo). As argilas
não silicatadas são aquelas formadas em condições extremas de
intemperismo com perda total de sílica e bases, restando apenas
óxidos de ferro - Fe O  , hematita e FeOOH, goethita, ou, hidróxido
de alumínio, Al(OH)  gibbsita.

16
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Quando a molécula da água entra
em contato com a estrutura
cristalina dos minerais, ocasiona a
dissociação dos elementos,

desestabilizando a estrutura
cristalina, originando assim o
mineral de argila, apresentados
com mais detalhes a seguir e, uma
solução   concentrada de
elementos químicos chamada,

solução de percolação.

Tetraedro
de silício

Octaedro
de alumínio

ARGILA 2:1

As argilas 2:1 são formadas através da
alteração parcial do mineral primário. São
encontradas predominantemente em
ambientes de clima seco ou, em condições
mais úmidas com drenagem imperfeita.

Nestas condições, a remoção de bases e
sílica não é completa, permanecendo na
formação do novo mineral. Exemplos:

montmorilonita, vermiculita e ilita.

São as argilas formadas com remoção total 
 de bases e parcial de sílica, portanto,  em
condições ambientais de umidade e
drenagem que favorecem maior intensidade
das reações de hidrólise. Exemplo: caulinita.

ARGILA 1:1

17



Os óxidos são formados em ambientes que propiciem remoção
completa das bases e da sílica, caracterizando um grau intenso de
intemperismo químico. Existem diversos tipos de óxidos, os mais
abundantes nos solos brasileiros são a hematita, que dá coloração
avermelhada ao solo, e a goethita, que dá a coloração amarelada.

Ainda existe o óxido de alumínio,

que é econtrado em grandes
quantidades nas regiões tropicais.

Os óxidos , ao contrário das argilas,

possuem uma grande CTA
(Capacidade de Troca de Ânions).

Esta reação faz com que os solos de
regiões tropicais possuam baixos
teores de fósforo disponível para as
plantas, pois os óxidos possuem
cargas positivas que atraem os íons
fosfato do solo, que podem causar a
sua imobilização,  sendo este
problema corrigido através da
adubação, da calagem e da
gessagem no solo. 

oxidos´

+

+

+

++

+
+

+

+

p

CTC, o segundo fenômeno mais importante da
natureza.

A Capacidade de Troca de Cátions (CTC) é a aptidão
que há no solo em adsorver cátions na superfície das
argilas.
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Os cátions são espécies químicas que apresentam cargas
positivas devido à perda de elétrons na camada de valência
de um determinado átomo. Grande parte dos elementos
essenciais que estão presentes no solo possuem cargas
positivas na camada de valência. Quando estes átomos
entram em contato com a carga negativa exposta na
superfície das argilas, ocorre a neutralização de cargas. Esta
fenômeno é importante para que os elementos  químicos
não sejam perdidos pelos processos de lixiviação, 

 permitindo assim que as plantas absorvam os nutrientes
para o seu pleno desenvolvimento.

Os nutrientes que as plantas precisam para seu pleno desenvolvimento
encontram-se disponíveis na fase líquida, também denominada solução

e esta forma um filme de água em torno das partículas de argila, sejam
elas silicatadas ou não. Quanto mais próximo ao colóide, maior a força de
retenção que este exerce sob o íon. Assim, íons mais afastados da
superfície coloidal são aqueles mais fracamente retidos e, portanto,

facilmente perdidos (lixiviados). Desse modo, quando chove  ou quando
ocorre irrigação, a água que percola no solo leva consigo boa parte dos
nutrientes.

Devido às cargas elétricas, preferencialmente negativas, as argilas têm
papel importantíssimo de reter os nutrientes, evitando assim sua perda
do sistema.

Além dos íons, a argila possui outro papel importante: retenção de água.

Os agregados ou, agrupamentos formados pela junção da areia, silte e
argila possuem poros pequenos (microporos) que permitem a retenção
da água no solo, mesmo após a estiagem.

A água será absorvida pelas raízes das
plantas juntamente com os íons em
solução, essa combinação torna-se
indispensável tanto nos ambientes de
produção agrícola, quanto nas vegetações
naturais, pois permite que haja suprimento
de água e nutrientes para as plantas
crescerem e produzirem.
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O solo compreendido como base de
sustentação e produção de alimentos é um
bem finito, um recurso não renovável, pois
para que 10 centímetros de solo sejam
formados, é necessário, aproximadamente,

10 mil anos, entretanto, podemos perdê-lo
em questões de minutos, com atividades
prejudiciais, causadas principalmente pelas
atividades humanas. 

Para a existência das plantas no planeta Terra, foi necessário que o solo
fosse formado.

A cada ano, a população aumenta exponencialmente, assim como as
demandas individuais por alimento, insumos e serviços.

Solo, nosso bem comum

Portanto, cuidar do solo é zelar por um bem comum indispensável para
a humanidade, e é proporcionar as futuras  gerações qualidade de vida.
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