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Formação e tipos de solo

Resumo

O solo possui importância fundamental por nos prover alimento e está relacionado a diversos processos 
como o crescimento de toda a vegetação. Ele é um corpo dinâmico que se altera junto com a evolução da 
terra. Os solos são formados a partir de um processo chamado pedogênese, pela da transformação de 
alguma rocha de origem, o que condiciona sua qualidade mineralogica. O solo portanto é produto da 
transformação das rochas, a partir do intemperismo. As áreas mais úmidas, nas quais predomina o 
intemperismo químico pela ação da água, aceleram esse processo e costumam ter solos mais profundos.  
Cada nível ou camada do solo que vai se formando damos o nome de horizontes.

Para analisar o solo, entender sua origem e idade, é comum que se trace um perfil de solo, um recorte que 
ajuda a visualizar os horizntes, como na imagem abaixo. 
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A primeira camada chamamos de horizonte O, de ôrganico, a camada mais superficial composta por 
material orgânico da superfície. A materia orgânica, os restos de materiais que vem da superficie podem 
enriquecer o solo. Ao mesmo tempo, é a camada mais exposta, que sofre mais com a erosão e com os 
fatores externos. Assim como o horizonte A, que ainda tem muita matéria orgânica decomposta ou em 
decomposição é também sofre com as atividades agrícolas. Ja o horizonte B permite analisar o solo por 
não ter tanta influência externa diretamente, tende a ser um solo mais puro com poucos ou nenhum 
fragmento da rocha mãe. Ele revela a transformação inicial. O horizonte C ocasionalmente pode ser 
chamado de saprolito, e está mais próximo da rocha mãe, sendo um intermediário entre a rocha de origem e 
o material de fato intemperizado.

O Brasil possui muitos solos por ser um país com predominância de clima úmido, fator que acelera o 
intemperismo químico e a transformação das rochas. A formação dos solos passa portanto por diversos 
fatores. Além do clima, podemos citar o relevo, poisuanto mais plano, mais fácil o intemperismo ocorrer, 
sendo relevos muito ingremes mais dificeis de serem intemperizados. O material de origem também é muito 
imporante, uma vez que as rochas tem diversas composições mineralógicas, associadas a sua origem de 
formação. Depois de intemperizadas, o solo carregara parte dessa composição, o que determina o seu nível 
de acidez, de fertilidade, a quantidade de ferro e demais características. 

Outra característica importante é a classificando quanto ao tamanho dos grãos. Os solos arenosos, de silte 
ou de argila possuem diferentes tamanhos dos grãos, que influenciam também no nivel de infiltração da 
água, de acordo com a agregação dessas partículas. Os solos arenosos tem grãos um pouco maiores, solos 
de silte grãos intermediários e os solos argilosos tem grãos muito pequenos e são mais agregados. Sobre a 
cor dos solos, os solos mais avermelhados tendem a possuir maior concentração de ferro, enquanto solos 
mais escuros possuem mais matéria orgânica.

Processos e dinâmicas do solo

1. Adição
A chegada de novos materiais ao solo é chamada de adição. Ela pode ser considerada uma 
sedimentação, ou a própria ação do homem adicionando fatores que melhorem as características 
daquele solo. 
2. Remoção
Ao observar um solo, ele pode ter sofrido algum tipo de remoção. Um bom exemplo disso é a erosão, 
que pode retirar camadas superiores do solo.
3. Transformação
O solo pode se transformar, sem que haja transporte. Pode ocorrer sem necessariamente alterar o seu 
local. O próprio solo pode ser modificado e intemperizado, sendo dessa forma alterado. 
4. Translocação 
O transporte dentro do próprio solo, quando o material de uma camada superior vai para camadas 
inferiores, ou vice e versa. 



Geografia

3

Alguns exemplos de solos brasileiros

Latossolo; solo bastante profundo, desenvolvido, demonstra que é um solo mais antigo. 
Solos aluviais; estão relacionados a beira de rios, na área onde o rio ocupa apenas em épocas de cheia, 
acumulando material orgânico e nutrientes, sendo úmido e fértil.
Massapê; tem características de solo aluvial, também é importante para agricultura, se encontra em vales e 
em beiras de rio e se associa a produção de alimentos no nordeste.
Terra roxa; A partir de derrames vulcanicos antigos, se destaca nesse sentido a bacia do Paraná, onde 
existe uma grande quantidade de solo com características oriundas de derrame vulcânico. Se associa aos 
solos basálticos e é bastante fértil. A economia cafeeira contou bastante com esse tipo de solo, onde era 
possível plantar até mesmo em regiões ingremes pela sua capacidade de sustentação. 
Laterítico; A laterização é o processo no qual se forma uma camada chamada de laterita. A lixiviação é o 
processo no qual a água da chuva lava e leva os elementos do solo para as camadas mais interiores dele, 
empobrecendo-o. Porem o material nao é homogêneo, então quando ocorre a lixiviação em solos com muito 
ferro ou alumínio, estes predominam nas camadas superiores. Para corrigir isso, utiliza-se o processo de 
calagem, adicionando calcário que reduz a acidez, melhorando a qualidade para uso e plantio. 
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Exercícios

1. A denominada revolução verde favoreceu a criação e a disseminação de novas sementes e práticas 
agrícolas que permitiram um aumento na produção agrícola, em países menos desenvolvidos, 
durante as décadas de sessenta e setenta do século passado. 

O intemperismo pode ser entendido como um conjunto de modificações de ordem física (desagregação e 
fragmentação mecânica), química (decomposição dos minerais primários) e biológica (influência de raízes, 
matéria e ácidos orgânicos) que transformam rochas na superfície da Terra em materiais friáveis e solos. 
Considerando-se as relações entre clima, intemperismo e solos, é correto afirmar que

a) a moderna ciência do solo refuta a existência de solos iguais em climas iguais, a partir de rochas 
diferentes.

b) reações químicas como hidratação, hidrólise, oxidação, que constituem o processo de 
decomposição dos minerais e rochas, são influenciadas, em sua velocidade e intensidade, pelas 
variações do clima.

c) a intensidade dos agentes destrutivos dos minerais e rochas, cujas forças constituem as várias 
modalidades de intemperismo, independe de fatores climáticos.

d) crostas ferruginosas são formadas em solos de regiões desérticas, devido ao intenso processo de 
lixiviação.

2. Ao considerar a influência da infiltração da água no solo e o escoamento superficial em topos e 
encostas, é correto afirmar que

a) a maior infiltração e o menor escoamento superficial retardam o processo de intemperismo físico e 
aceleram a erosão

b) a maior infiltração e o menor escoamento superficial retardam o processo de intemperismo físico e 
aceleram a erosão

c) a menor infiltração e o maior escoamento superficial aceleram o intemperismo físico e químico e 
retardam o processo de erosão.

d) a infiltração e o escoamento superficial aceleram, respectivamente, os processos de intemperismo 
químico e de erosão.

3. As variações de temperatura ao longo dos dias e noites nas diferentes estações do ano causam 
expansão e contração térmica nos materiais rochosos, levando à fragmentação dos grãos minerais. 
Além disso, os minerais, com diferentes coeficientes de dilatação térmica, comportam-se de forma 
diferenciada às variações de temperatura, o que provoca deslocamento relativo entre os cristais, 
rompendo a coesão inicial entre os grãos.
Todos os processos que causam desagregação das rochas, com separação dos grãos minerais 



Geografia

5

antes coesos e com sua fragmentação, transformando a rocha inalterada em material descontínuo 
e friável, constituem o processo de
a) Intemperismo físico
b) Laterização
c) Lixiviação
d) Formação de voçorocas
e) Ravinamento

4. Entende-se por “intemperismo” o conjunto de diversas ações pelas quais o resultado final é a 
formação do solo. As alternativas abaixo indicam os diversos processos que formam o 
solo, EXCETO:

a) Processo de aquecimento das rochas durante o dia e seu resfriamento durante a noite gera a 
dilatação e contração dos minerais das rochas, quebrando-as em pedaços menores.

b) Processo de decomposição química dos minerais das rochas, provocada pela ação da água, gases e 
ácidos. Ocorre principalmente em regiões úmidas.

c) As bactérias, os fungos, as algas, os liquens e os musgos exercem um tipo de ação, a biológica, na 
medida em que produzem nitratos, ácidos orgânicos, gás carbônico e outras substâncias que, 
incorporadas à água, também decompõem a rocha.

d) Intensidade do carregamento de sedimentos provocados pela ação hídrica. 

5. Ao processo de formação dos solos na superfície da terra dá-se a denominação de

a) Intemperismo

b) Morfogênese 

c) Pedogênese

d) Tectogênese

6. Os solos são o produto da desagregação das rochas pelos processos físicos, químicos e biológicos, 
sendo constituídos, do ponto de vista pedológico, por matéria mineral, ar, água, matéria orgânica e 
atividade biológica. Os latossolos são solos 

a) Pouvo evoluídos, com ausência de horizonte B.
b) Altamente evoluídos e ricos em argilominerais.
c) Essencialmente orgânicos.
d) Derivados de rochas calcárias. 

7. Em um debate sobre a expansão do agronegócio na Região Centro-Oeste, um agricultor afirmou: -
 Eu não compro terra; eu compro clima! Considerando-se a frase em destaque, é correto afirmar que 
o agricultor
a) depende de condições estáveis, como a qualidade dos solos, mas não tem como interferir nas 

condições ambientais constantes, como a chuva e a temperatura.
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b) pode atuar sobre os fatores que definem as condições climáticas, como, por exemplo, alterar os 
efeitos da latitude, mas não tem como modificar as propriedades dos solos.

c) pode modificar as propriedades do solo mediante o emprego de insumos químicos, mas é 
dependente das condições climáticas, como, por exemplo, do regime de chuvas.

d) não tem como mudar a influência do relevo e do solo sobre a atividade agrícola, mas pode 
alterar a influência da altitude sobre o ciclo de crescimento das plantas.

e) pode interferir nas condições naturais, tanto adequando o clima às necessidades do cultivo 
quanto ajustando a fertilidade do solo às exigências de nutrientes da planta.

8. Atente ao seguinte excerto: “Os solos são corpos naturais da superfície terrestre que ocupam áreas 
e expressam características (cor, textura, estrutura etc.) da ação combinada dos fatores associados 
aos mecanismos e processos de formação do solo”.

Palmieri, F. e Larach, J. O I. Pedologia e Geomorfologia. Pág. 70. In. Geomorfologia e Meio Ambiente. Guerra, 
A. J. T. e Cunha, S. B. da. Rio de Janeiro. 1996. Bertrand Brasil.

Considerando o excerto acima e os conceitos de formação do solo, é correto afirmar que solo pedológico é 
formado

a) por uma camada de sedimentos silicosos de origem distrófica que recobre a superfície terrestre.
b) por sedimentos alíticos distróficos com elevada acidez, fator que favorece a sua fertilidade natural.
c) por material mineral pouco espesso, com boa presença se sódio geralmente derivado de rochas do 

cristalino.
d) por um conjunto de fatores, dentre os quais encontra-se a ação integrada do clima e dos 

organismos sobre o material de origem.

9. O processo de desertificação de uma área consiste em uma diminuição progressiva nos índices de 
umidade e no empobrecimento dos solos arenosos, que se tornam inviáveis para a agricultura. A 
esse respeito, analise as seguintes afirmativas:

I. O uso inadequado do solo, os desmatamentos, as sucessivas queimadas, monocultura e 
sobrepastoreio são atividades que ocasionam a desertificação.

II. No Brasil, o processo de desertificação vem ocorrendo basicamente em certas áreas do Nordeste 
e do Rio Grande do Sul.

III. O abandono de uma área agrícola, que fica vários anos sem ser cultivada, inicia o processo de 
desertificação.

IV. O processo de desertificação de uma área não se explica por mudanças locais e sim pelo 
aquecimento global da atmosfera da Terra.

São corretas as seguintes afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
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d) II e IV.
e) I e IV.

10.

O esquema representa o fenômeno responsável pelo desenvolvimento dos horizontes pedológicos. Esse 
fenômeno ocorre devido à atuação do

a) Intemperismo
b) Metamorfismo
c) Magmatismo 
d) Vulcanismo
e) Tectonismo 

Gabarito

1. B. O clima é um importante agente que acelera as reações químicas, sobretudo pela interação da água 
com o mateiral intemperizado.

2. D. O escoamento superficial é quando a água escorre pela superfície do solo, erodindo-o quanto maior 
for o nível de exposição do solo, ou seja, com a vegetação suprimida, mais exposto a erosão ele está. 
Já a infiltração é quando a água entra no solo.

3. A. O intemperismo físico é o processo de desagregação mecânica de fragmentos rochosos.
4. D. A questão pede a alternativa incorreta. A única alternativa que não fala sobre um processo de 

transformação do solo é a alternativa d, que fala sobre carregamento, ou seja, erosão e sedimentação. 
5. A. Chama-se pedogênese o processo de formação de solos. 



Geografia

8

6. B. Chama-se latossolo os solos muito evoluidos e profundos, mais antigos que ja sofreram com o 
intemperismo. 

7. C. O clima interfere diretamente no plantio e nos processos do solo. Por exemplo, plantar em locais 
com excessivo regime de chuvas ou muito seco pode ser maléfico para a produção de alimentos 
mesmo quando há melhoramento do solo. 

8. D. O solo se forma a partir de vários elementos, como o clima, a ação de agentes biológicos que 
ajudam a decomposição, e o intemperismo químico com a ação da água alterando a rocha mãe. 

9. A. Não necessariamente abandonar uma área causa desertificação, uma vez que se o clima for úmido 
e a área tiver vegetação em volta pode se reproduzir várias espécieis. 

10. A. O intemperismo se destaca como agente da pedogênese, uma vez que a transformação do material 
de origem é que gera o solo. 

a)
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11.


