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e-Tec Brasil - Solos

Aula 1

Onde o horizonte
toca o chão – Introdução
aos solos

Meta
Apresentar os principais agentes que atuam na degradação e na formação dos solos.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. diferenciar os tipos de rochas;
2. conceituar solos e intemperismo;
3. definir perfil e horizontes.

Como o solo é formado?
Lex Luthor: Kitty, o que meu pai costumava me dizer?
Kitty: Que você está ficando careca.
Lex Luthor: Antes disso.
Kitty: Caia fora.
Lex Luthor: Ele disse: Você pode imprimir dinheiro, criar diamantes, e as pessoas
não valem quase nada, mas todo mundo sempre vai precisar de terras. É a única
coisa que não está mais sendo produzida.
(Diálogo retirado do filme Superman – O retorno)

Fonte: http://www.icicom.up.pt/blog/take2/superman_returns_ver6.jpg

Figura 1.1: Lex Luthor, inimigo do Superman, retratado no pôster sobre
seu “continente artificial”.
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Você concorda com o que o pai de Lex Luthor dizia? No filme, o vilão consegue, de
uma hora para a outra, criar um novo continente. Na vida real, é muito raro vermos
ilhas sendo formadas repentinamente por algum vulcão subaquático, produzindo
grandes quantidades de rocha magmática em pouco tempo. Podemos tirar do filme a
“pista” de que, para a formação dos solos, é necessária a presença de algum tipo de
rocha. O que são, afinal, as rochas?

Tipos de rochas
As rochas são materiais naturais formados pela associação de minerais que, após
sofrerem intenso desgaste, darão origem aos solos. Os minerais são compostos de
átomos unidos através de diferentes tipos de ligações.
Além da constituição, a classificação das rochas também é baseada nos processos
geológicos que as formaram.

Atenção!
As rochas são classificadas em função dos processos geológicos que levaram à sua
formação. Essa classificação é feita em:

• rochas ígneas ou magmáticas;
• rochas metamórficas;
• rochas sedimentares.

As rochas ígneas ou magmáticas são originadas do resfriamento do magma. Elas são
classificadas em dois tipos:
• Intrusivas/plutônicas – quando o resfriamento do magma ocorre no interior da
Terra. Exemplos: granito, adamelito, sienito etc.
• Extrusivas ou vulcânicas – quando o resfriamento do magma ocorre na
superfície. Exemplos: basalto, andesito, riolito etc.

Figura 1.2: Podemos encontrar exemplos de rochas intrusivas com facilidade em nosso dia-a-dia.
No Brasil, é muito comum o calçamento de ruas com paralelepípedos de granito.

As rochas metamórficas são originadas pela transformação de rochas preexistentes
no estado sólido por meio da ação de pressão e temperatura elevadas. Exemplos:
mármore, ardósia e gnaisse.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 1.3: Temos, em nosso dia-a-dia, muitos exemplos de rochas metamórficas. O mármore é o exemplo mais comum, utilizado em
paredes, mesas e em obras de arte, como estátuas. O Taj Mahal, o famoso túmulo localizado na Índia, foi construído com mármore.

As rochas sedimentares são originadas da retirada de fragmentos da rocha matriz pela
ação do intemperismo. Esses fragmentos são transportados pela água, pelo vento e
por outros agentes para regiões mais baixas da paisagem, onde serão sedimentados.
Exemplos: arenitos e argilitos.

Figura 1.4: Mesmo com seu aspecto poroso, os arenitos podem ser utilizados em construções, como na linda capela acima.

Atividade

1

Atende ao Objetivo 1

Antônio foi passar um final de semana na fazenda de seus avós. Numa bela tarde de
domingo, após o almoço, com a família reunida na varanda da casa, chega o seu primo
Júnior, com um pedaço de rocha na mão, e fala: “Esta é uma rocha sedimentar. Eu a
peguei lá no alto do morro.” Você acha que a rocha encontrada por Júnior pode ser
uma rocha sedimentar?

Como será que, a partir das rochas, são gerados os diferentes tipos de solo?
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Água mole em pedra dura... mas só água?

Numa bela tarde de
domingo, João e seu
filho José saíram para
pescar. Depois de várias
horas sentados em uma
rocha na beira do rio,
José pergunta:

“Não sei filho.
Mas eu sei quem pode
nos ajudar com
esta dúvida.”

“Pai, como o solo
é formado?”

“Olá, pessoal!
Em que posso ajudar?”

“Estamos com uma
dúvida. Como o solo
é formado?”

“Estão vendo esta rocha
em que estamos sentados?
Ela será nosso ponto
de partida.”

Intemperismo

Sob o nosso ponto de vista, as rochas são razoavelmente imutáveis. Elas podem,

Conjunto de
transformações que
as rochas sofrem ao
aflorarem na superfície
terrestre, controlado por
agentes como a água, a
temperatura, o vento etc.

talvez, se quebrar com a ajuda do homem, mas, se pudéssemos acelerar o tempo,
poderíamos perceber que existem alguns fatores naturais responsáveis pela modificação das rochas. Durante milhares de anos as rochas vêm sofrendo “desgaste”
pelo intemperismo.
Existem três tipos de intemperismo: o intemperismo físico, o intemperismo químico e
o intemperismo biológico. Vamos ver o quanto conhecemos de cada um deles?

A chuva, a variação de temperatura, o vento e outros fatores podem causar modificações na rocha. Por exemplo, a variação de temperatura faz com que a rocha mude
seu volume, dilatando-se no calor ou contraindo-se no frio. Se isso ocorre diversas
vezes, pequenas rachaduras acabam sendo formadas na rocha. Quanto mais dilatações
e contrações a rocha sofrer, mais rachaduras teremos, e mais profundas.

Atenção!
Está difícil assimilar essa história de dilatar e encolher causando marcas, fissuras
na rocha? Podemos lembrar o que acontece com a nossa pele. Quando engordamos
e emagrecemos várias vezes, nossa pele também fica marcada: com estrias!

Essas rachaduras servem de abrigo para a água ficar acumulada. Se essa água que fica
retida for submetida a temperaturas baixas (próximas de 0o C), ocorrerá aumento de
volume, intensificando ainda mais as rachaduras.

Figura 1.5: Esquema sobre fissuras em uma rocha, formadas pelo intemperismo físico.
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Intemperismo físico – rochas também têm estrias!
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Saiba mais...

Ao contrário das outras substâncias, a água aumenta de volume quando está sendo
resfriada. Esse aumento ocorre de 4º C até quando ela congela, isso a 0º C nas
condições normais de temperatura e pressão.

Mais cedo ou mais tarde, essa quantidade crescente de rachaduras irá promover a
fragmentação da rocha. Esses pedaços cada vez menores irão formar, ao final do
processo, o solo.
Tais efeitos são típicos do intemperismo físico, já que são conseqüência de variações
como:
• mudança de estado físico da água;
• ação do calor irradiado pelo Sol na forma de luz;
• alterações no volume da rocha.

Saiba mais...

Existem diversas maneiras pelas quais o calor pode ir de um lugar ao outro. As formas
de transferência de calor são:
1. Condução: quando você esquenta a ponta de um garfo de metal, em pouco
tempo o cabo também vai estar quente. O calor é conduzido da ponta até o
cabo, pelo metal.
2. Convecção: a água que ferve em uma panela não ferve toda por igual. A parte
mais próxima ao fundo esquenta primeiro e sobe, criando correntes de água
quente que sobe e fria que desce e vai, em seguida, ser aquecida.
3. Irradiação: a água contida nos alimentos recebe radiação no forno microondas.
É assim que a comida fica quentinha. Outro exemplo seria o calor irradiado do
Sol até o nosso planeta!

Dan Shirley
Fonte: www.sxc.hu

Figura 1.6: O calor nas formas que encontramos no dia-a-dia.

Intemperismo químico
A água atua na estrutura química dos elementos que formam a rocha, causando
ruptura de ligações entre elementos e enfraquecendo a estrutura química da rocha.
A ruptura se dá à medida que elementos são trocados por outros. Os elementos de carga
positiva (cátions) ou negativa (ânions) são trocados por outros cátions ou ânions com
força de ligação menor. Essa força de ligação pode ser comparada com a atração de um
prego de ferro por um ímã. Para ímãs diferentes, o prego fica retido com força diferente;
sentimos a força quando tentamos retirar o prego do ímã. No solo, ocorrem efeitos
semelhantes, em que elementos diferentes se atraem com forças diferentes.
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Uma comparação semelhante pode ser feita com o material utilizado para construir
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paredes. Imagine você que tentamos demolir uma parede constituída de tijolos
de barro e que ela tem boa resistência a choques externos. O que aconteceria se
trocássemos alguns tijolos de barro por tijolos de isopor? Você conseguiria demolir a
parede com mais facilidade agora, não é?
Fato semelhante ocorre no solo quando elementos pertencentes a uma molécula
são trocados por outros, gerando fraqueza na estrutura da molécula, que se rompe
mais facilmente. Esses efeitos são típicos do intemperismo químico, já que são
conseqüência de alterações nas estruturas das moléculas que compõem a rocha.

Saiba mais...
Você já ouviu falar da chuva ácida? Ela ocorre segundo o mesmo princípio que
vimos no texto. Se tivermos muito gás carbônico (CO2) no ar, a água da chuva
(H2O) reage com ele, criando ácido carbônico.

Constantin Jurcut

Craig Birrell

Ramzi Hashisho

H2O + CO2 => H2CO3

Fonte: www.sxc.hu

Figura 1.7: A fumaça não apenas afeta a beleza do céu e nossos pulmões: estátuas são corroídas, lentamente destruídas pela chuva ácida.

Essa reação nas gotas de chuva cria a chuva ácida. A acidez não é capaz de nos ferir,
já que o ácido carbônico é um ácido fraco. No entanto, algumas estátuas podem
sofrer desgaste, pois são rochas, assim como as que estamos vendo na aula.

Intemperismo biológico
Uma vez que as rachaduras são formadas, há a possibilidade de acúmulo de pequenos
volumes de água. Essa umidade dá suporte para o desenvolvimento de pequenas
formas de vida na rocha, como os liquens.

Liquens

As algas que fazem parte dos liquens geram matéria orgânica através da fotossíntese.

Associações simbióticas
entre fungos e algas. São
seres pioneiros em uma
sucessão biológica.
Ou seja, em geral, são os
primeiros organismos a
colonizar um lugar onde
não existiam outros seres
vivos, como uma rocha
que acabou de aflorar,
por exemplo.

Os fungos dessa associação quebram essa matéria orgânica novamente para nutrientes mais básicos e outros compostos como os ácidos orgânicos. Os ácidos
orgânicos atuarão na degradação das rochas e os nutrientes darão ainda mais suporte
para novas formas de vida. Os liquens, portanto, geram matéria orgânica que, ao ser
decomposta pelos microorganismos, produzirá ácidos orgânicos.
A ação desses ácidos, assim como a de outros organismos, intensificará a degradação
da rocha. As condições de vida sobre a rocha se tornam cada vez melhores, o que,
por sua vez, aumenta a própria degradação dela por parte dos novos organismos.
Assim, os processos se reforçam mutuamente. Esses fatores são somados às ações,
principalmente, da água, da temperatura e da luz. Além disso, a matéria orgânica
produzida serve de substrato (juntamente com a fina poeira desprendida da rocha)

Substrato

para o desenvolvimento de vegetais cada vez maiores.

Pode ser entendido
como “qualquer objeto,
ou material, sobre o
qual um organismo
cresce, ou ao qual está
fixado: substância, ou
estrato, subjacente a esse
organismo”. No caso, a
matéria orgânica serve
de base ao surgimento
de vegetais. Portanto,
é um substrato para o
crescimento deles.

Com a diversificação dos vegetais que se desenvolvem sobre a rocha modificada,
surgem animais em busca de abrigo e alimento. Tanto a quantidade crescente de
matéria orgânica acumulada quanto a ação mecânica dos animais e das raízes das plantas
alteram a rocha, promovendo sua quebra até gerar o solo. É o intemperismo biológico.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 1.8: As fissuras da rocha podem acumular umidade e nutriente, permitindo a colonização dos liquens.

Interações
Os intemperismos químico e biológico interagem bastante, reforçando seus efeitos
mutuamente. Como? Bem, a decomposição da matéria orgânica presente na água
retida nas rochas produz ácidos orgânicos que aceleram ainda mais a degradação
química da rocha.
Começa a ser formada uma fina camada de poucos milímetros de material orgânico e
mineral sobre a rocha, permitindo o desenvolvimento de plantas superiores, iniciando-se assim a diversificação das espécies no local. Com o passar dos anos, essa
camada se torna cada vez mais profunda, formando horizontes no solo.

Acabamos de aprender bastante sobre a formação dos solos. O processo é chamado
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pedogênese, nome que vem do grego. As partes que o compõem são pedón, que
significa “solo”, e genésis, “origem”. A pedogênese é, portanto, o estudo do processo
de formação dos solos.

Atividade

2

Atende ao Objetivo 2

Enumere os eventos que constituem a pedogênese:
( ) Pequenos vegetais e animais colonizam fissuras úmidas da rocha, aumentando
sua deterioração.
( ) A rocha se torna exposta aos diversos agentes do intemperismo.
( ) Substâncias químicas acumuladas na rocha tornam a água acumulada ácida,
acelerando o processo de degradação da rocha.
( ) A água se dilata e contrai, aumentando pequenas rachaduras da rocha.
Todas as rochas podem passar por essa seqüência de eventos. Isso significa que
os solos são todos iguais, já que são formados pelos mesmos eventos? Discuta
com seus colegas e seu tutor no pólo.

Perfil e horizontes
Os solos possuem características como cor, textura, estrutura etc. Elas são adquiridas
graças à ação do intemperismo e nos permitem diferenciar os horizontes dentro de
um perfil.

Perfil de solo é um
corte vertical feito
no solo, desde a sua
superfície até o material
original ou rocha matriz
que lhe deu origem,
com o fim de estudá-lo
física e quimicamente,
classificando-o.

e-Tec Brasil – Agropecuária
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Multimídia

Fonte: www.cprm.gov.br

A análise de perfis de solo é essencial para diversas atividades. Visite o
endereço http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Algodao/
AlgodaoIrrigado_2ed/solos.html e veja a interação dos tipos de perfis no
cultivo de um vegetal.

Os horizontes são porções do solo, aproximadamente paralelas à superfície, que
sofreram a atuação dos processos de formação, de tal modo que é possível distinguirmos em camadas.
Horizonte 1

Horizonte 2

Horizonte 3

Vamos ver a classificação de alguns horizontes:
O – (letra “O”) – horizonte ou camada superficial de cobertura: de constituição
orgânica, sobreposto a alguns horizontes minerais.
A – horizonte mineral, superficial ou em seqüência ao horizonte ou camada O: de
concentração de matéria orgânica, ou de componentes minerais perdidos ou
decompostos (ferro, alumínio e argila).
B – horizonte subsuperficial de acumulação de argila, Fe, Al etc.
C – horizonte ou camada mineral de material não-consolidado, relativamente
pouco afetado por processos pedogenéticos, sem ou com pouca expressão de
propriedades identificadoras de qualquer outro horizonte principal.
Horizonte O
Horizonte A
Horizonte B
Horizonte C
Horizonte C

A diferenciação dos horizontes sofre inﬂuência do relevo, podendo ocorrer transporte
de material de um local para outro. Em relevos mais inclinados ocorre movimento de
material (solo) das partes mais altas para as mais baixas da paisagem, inﬂuenciando
a formação dos horizontes e a profundidade do perfil.
Nas partes mais altas da paisagem ocorre a retirada de solo, expondo camadas menos
intemperizadas que passarão a ser degradadas mais rapidamente do que a condição
anterior. Já nas mais baixas ocorrerá deposição de solo retirado das partes mais altas,
afetando a formação de solos tanto nas partes mais altas como nas partes mais baixas
da paisagem.
Em locais de relevo montanhoso e escarpado essa inﬂuência é facilmente perceptível.

21
Aula 1 – Onde o horizonte toca o chão – Introdução aos solos

Essas camadas, ou horizontes, possuem características e nomenclaturas específicas.

Saiba mais...

A seguir estão dois conceitos para você adicionar ao seu vocabulário:
Relevo montanhoso: formas da paisagem constituídas por morros e montanhas,
apresentando desnivelamentos grandes e declives de 45 até 75%. A porcentagem
significa que ao andar 100 metros na horizontal o terreno tem uma queda de 75
metros na vertical. Na imagem a seguir, vemos o Aconcagua, a mais alta montanha
das Américas.
Raquel Teixeira
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 1.9: Uma montanha. Compare como a linha branca marca a inclinação do terreno.

Relevo escarpado: superfícies muito íngremes, com mais de 75% de declividade. Dê
uma espiada na Chapada Diamantina!

Figura 1.10: Uma escarpa. Compare como a linha branca marca uma inclinação muito íngreme
quando comparada com a inclinação mostrada na montanha.

Atividade

3

Atende ao Objetivo 3

Veja a conversa de Antônio com um ajudante do sítio de seu avô:
Ô, Antônio! Um dia eu estava fazendo uma cerca e percebi que conforme eu furava
o chão iam aparecendo umas camadas de cor diferente. O solo se torna diferente
conforme a profundidade? Esta diferença em profundidade tem nome?

O que você acha? Ajude Antônio a esclarecer a dúvida. Formule uma resposta com
base nos conceitos de perfil e horizontes de solo que você estudou.
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Resumindo...
• As rochas são materiais naturais formados pela associação de minerais
que, após sofrerem intenso desgaste, darão origem aos solos.
• As rochas magmáticas são originadas pelo resfriamento do magma.
• Rochas metamórficas vêm da transformação de rochas preexistentes.
• O transporte e o acúmulo de fragmentos de rochas magmáticas ou
metamórficas em locais mais baixos da paisagem geram as rochas
sedimentares.
• As rochas são degradadas por três tipos de intemperismo: físico, químico
e biológico.
• O intemperismo leva a transformações químicas e físicas nas rochas,
controladas por fatores como água, vento etc.
• Perfil é uma seção vertical do solo, mas conhecida como barranco.
• Horizonte são camadas horizontais dispostas mais ou menos paralelamente nos perfis, sendo identificadas por letras: A, B, C etc.

Respostas das Atividades

Atividade 1
As rochas sedimentares se formam após a sedimentação de materiais como feldspato,
micas e quartzo trazidos de locais mais elevados da paisagem. Após a sedimentação, eles
passam a sofrer a ação das condições físicas e químicas do novo ambiente. Neste caso,
temos duas possibilidades. A primeira: a rocha encontrada por Júnior possivelmente não
é uma rocha sedimentar, pois se encontra numa área elevada da paisagem. A segunda:
a rocha é sedimentar, o que indica que a área onde ela foi encontrada era uma planície
muito tempo atrás, recebendo sedimento de outras áreas.

Após a rocha estar exposta aos agentes físicos, químicos e biológicos, é comum
termos como primeira ação o intemperismo físico da água. Nesse momento, a rocha
apresenta fissuras tão pequenas que não podem ser colonizadas por seres vivos
pioneiros, tampouco acumulam água suficiente para ter seu pH alterado. Uma vez
que as sucessivas dilatações e contrações da água, provocadas pelo congelamento e
pelo descongelamento, aumentam as fissuras, seres vivos conseguem se instalar. Suas
raízes e outras estruturas de fixação aumentam mecanicamente a degradação. Além
disso, as substâncias químicas que produzem ao longo de sua vida e as produzidas
com o seu apodrecimento após a morte tornam ácida a água ali acumulada. Assim, a
seqüência mais comum é do intemperismo físico, como o da água, o biológico, e, em
seguida, o químico, auxiliado pelo intemperismo biológico.
(3, 1, 4, 2)

Atividade 3
Ao observarmos uma variação do solo na vertical, estamos tratando de um perfil
(mais conhecido como barranco) que pode ser composto de camadas dispostas mais
ou menos paralelamente umas às outras, de características diferentes, denominadas
horizontes.
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Atividade 2

