
Ciclo das Rochas e 
Formação dos Solos



Conjunto de transformações do material rochoso no 

qual rochas são geradas, “recicladas”, destruídas e 

alteradas devido à dinâmica interna e externa da 

Terra!





CICLO DAS ROCHAS

Rochas sedimentares que fiquem 
sujeitas ao peso das rochas 

suprajacentes (peso dos estratos que lhe estão 

por cima) , vão afundando e aquecendo 
progressivamente! Se os valores de 

pressão e temperatura ultrapassarem 
os limites da diagénese entramos no 

domínio do metamorfismo e irão 
ocorrer alterações nos minerais e na 
textura da rocha (no estado sólido) - ela 

transformar-se-á numa rocha 
metamórfica!



CICLO DAS ROCHAS

Se os valores de pressão, e principalmente 
de temperatura, continuarem a aumentar, 

a rocha irá fundir (domínio do 
magmatismo)! Do arrefecimento desse 
magma acabarão por formar-se rochas 

magmáticas (extrusivas ou intrusivas, 

dependendo da velocidade de arrefecimento).
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CICLO DAS ROCHAS

Magmatismo e metamorfismo são processos de dinâmica interna

A partir dos 10-12 km de profundidade e dos 300 – 350 ºC  as rochas sedimentares já 

começam a sofrer metamorfismo …!!! 

As rochas sedimentares antes de serem convertidas em magmáticas primeiros pelo 

domínio do metamorfismo, pois o aumento da temperatura é crescente e progressivo!



Qualquer rocha, se exposta à superfície 
(por erosão ou movimentações tectónicas) ficará 

expostas aos agentes atmosféricos: formar-
se-ão detritos, sedimentos e … rochas 

sedimentares!
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Intemperismo
Decomposição/desintegração  agentes atmosféricos e/ou biológicos

Diagênese
Compactação  pressão de massas sobrepostas / aglutinação

Metamorfismo
Transformação  temperatura e pressão

Migmatização

Transformação Fusão

Processos de transformação



Solos
Solo é a superfície inconsolidada

Constituído por camadas que diferem pela natureza física, química, 
mineralógica e biológica 

Desenvolve-se pela influência do clima e da atividade biológica 

As características do solo são adquiridas lentamente à medida que os processos 
evoluem e as propriedades dinâmicas do solo são gradativas 

A água mantém os processos intempéricos e favorece o surgimento de micro-
organismos
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Processos físicos - acarretam fragmentação e desagregação das rochas

 Variação de temperatura diária (insolação) e sazonal (climática) → Minerais 
de coloração e coeficientes de dilatação distintos. 

 Alívio de pressões / Alívio do peso de rochas erodidas

 Expansão e fendilhamento

 Crescimento de cristais nos poros ou fendas

 Congelamento e/ou cristalização de sais.

 Ação física → tensões internas por aumento de volume de certos minerais. 
Ex: esfoliação de folhelhos. 

Formação dos Solos
Intemperismo físico (degradação)



Água de infiltração + substâncias dissolvidas (solução ácida + gás carbônico + 
colóides) + clima.

Oxidação

◦ Processo inicial e mais comum nos íons de Ferro (Fe++ e Fe+++)

◦ Coloração avermelhada e amarelada. Ambientes oxidantes.

Redução

◦ Processo inverso à oxidação. O íon Fe++ mantém-se na forma estável. 

Hidratação  Adição de moléculas de água na estrutura dos cristais

Hidrólise ação da água  Quebra e substituição de minerais por íons H+

Carbonatação adição de carbono

Dissolução

Formação dos Solos
Intemperismo químico (decomposição)



 Crescimento de raízes
 Ação de animais escavadores
 Ação antrópica
 Decomposição das rochas provocada por:
 bactérias,
 fungos

Formação dos Solos
Intemperismo biológico



 Intemperismo químico → climas quentes e úmidos → mais importante e mais 
profundo

 Intemperismo físico → climas quentes e secos e climas frios e secos

Atuação conjunta do intemperismo físico e químico =

FORMAÇÃO DOS SOLOS!!!

PERFIS DE INTEMPERISMO!

Formação dos Solos



Provém do produto final da rocha sã intemperizada pelo 
processo químico, permanecendo “in situ”

Grande relação com a rocha de origem. 

Solos Residuais



Perfil de solo residual



 solo residual + ação transportadora:

Solos Sedimentares
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Solos Sedimentares



Tálus





Formação dos Solos



Horizontes

De modo geral, o perfil de um terreno é 
formado por:

Horizonte O – orgânico

Horizonte A, B, C – minerais

Cada horizonte do perfil do solo tem uma cor, 
profundidade, quantidade de MO, 
características físicas e químicas diferenciadas



Formação dos Solos

ELUVIAÇÃO:
Empobrecimento pelo 
transporte

ILUVIAÇÃO:
Acumulação de 
materiais





Formação dos Solos
ADIÇÃO: Tudo que é adicionado ao solo que não seja proveniente de seu material de origem. 

Agentes de adição: chuva, ar, vegetação.

TRANSLOCAÇÃO: Todo o transporte que é feito no solo e que provoca acumulações e 

modificações visíveis. Principal agente é a água.

TRANSFORMAÇÃO: Toda modificação química, física ou biológica dos constituintes do solo.

REMOÇÃO: Constituintes que deixam o solo.



Processos pedogenéticos de 
transformação de solos
Processos pedogenéticos + fatores genéticos = tipos de solos

Principais processos pedogenéticos: 
◦ podzolização, 

◦ laterização, 

◦ calcificação, 

◦ gleização e 

◦ salinização
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Solos Lateríticos



Fonte: http://www.portaldetecnologia.com.br/tags/lateriticos/


