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Geologia Geral

Intemperismo e Formação do Solo.

1 – Fatores de formação dos solos;
2 - Tipos de intemperismo e suas reações;

3 - Distribuição dos processos de alteração na 
superfície da Terra.

Solo = produtos friáveis e móveis formados na superfície 
da Terra como resultado da desagregação e 

decomposição das rochas pela ação do intemperismo, 
podem não ser imediatamente erodidos e 

transportados pelos agentes da dinâmica externa 
(vento, gelo e água) para bacias sedimentares 

continentais ou marinhas.

Em funções das condições ambientais, que envolvem a 
rocha parental, clima, organismos vivos (fauna e flora), 

relevo e tempo, os solos podem apresentar 
características e propriedades físicas, químicas e 

físico-químicas diferenciadas.

Solo é a base para atividade humana: atividades 
agrícolas, recursos minerais, construção civil e 

industrias.

Pedogênese = formação do solo por modificações causadas 
nas rochas pelo intemperismo, com importante 

reorganização e transferências dos minerais formadores 
dos solos.

1 – Fatores de formação dos solos

Intemperismo = é o conjunto de modificações de 
ordem física (degradação) e química 

(decomposição) que as rochas sofrem ao aflorar 
na superfície da Terra.

O solo está sujeito aos outros processos do ciclo 
supérgeno – erosão, transporte e sedimentação –
que acabam levando a um aplainamento do relevo.

Fatores de formação dos solos:
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Clima = é o fator que, isoladamente, mais influencia no 
intemperismo. Os dois mais importantes parâmetros 

climáticos, precipitação e temperatura, regulam a natureza 
e a velocidade das reações químicas .

Relevo = regula a velocidade do escoamento superficial das 
águas pluviais e, portanto, controla a quantidade de água 

que se infiltra nos perfis, de cuja eficiência depende a 
eliminação dos componentes solúveis.

Rocha parental = a alteração intempérica das rochas 
depende da natureza dos minerais constituintes, de sua 

textura e estrutura. 

Biosfera = quantidade de matéria orgânica morta no solo que 
se decompõe, liberando ácidos orgânicos e CO2, 

diminuindo o pH das águas de chuva e facilitando as 
reações intempéricas. 
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Tempo = o tempo necessário para intemperizar uma 
determinada rocha depende dos outros fatores, mas quanto 
maior o tempo de exposição das rochas aos demais fatores 

intempéricos, maior sua alteração. 

As modificações provocadas pelos fatores intempéricos são 
caracterizadas por:

Perda de matéria, provocada pela lixiviação;
Adição de matéria, tais como, matéria orgânica, poeiras de 

minerais (atmosfera) e sais trazidos pelos fluxos 
ascendentes;

Translocação de matéria, ou seja, remobilização através de 
fluxos no interior do perfil (movimentação vertical e 

horizontal);
Transformação de matéria, em minerais secundários.

2 – Tipos de intemperismo 
e suas reações

Os processos intempéricos atuam através de mecanismos 
modificadores das propriedades físicas e químicas dos 

minerais e rochas.

Classificação dos tipos de intemperismo:

Intemperismo biológico = quando os organismos vivos ou 
matéria orgânica proveniente de sua decomposição 

participa do processo de intemperismo. 

Intemperismo físico = processos físicos de desagregação 
das rochas, com separação dos grãos minerais antes 

coesos e com sua fragmentação, transformando a rocha 
inalterada em material descontínuo e friável. 

1 – Variação de T ao longo dos dias e noites contração e 
expansão, levando à fragmentação da rocha;

2 – Congelamento da água nas fissuras das rochas;
3 – Cristalização de sais dissolvidos nas águas de infiltração 

em fraturas;
4 – Alívio de pressão origina fraturas que recebem o nome de  

juntas de alívio;
5 – Quebra das rochas pela pressão causada pelo 

crescimento de raízes em suas fraturas. 
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Intemperismo químico = processos químicos alteração da 
rocha, onde a água de chuva, que infrilta e percola as 

rochas, é o principal agente intempérico. Essa água é rica 
em CO2 atm e adquire caráter ácido. 

mineral I + solução de alteração (água) = mineral II + 
solução de lixiviação (água + elementos solúveis)

As reações de intemperismo químico podem ser divididas em:

Hidratação = moléculas de água entram na estrutura mineral, 
formando um novo mineral.

CaSO4 (anidrita) + 2H2O = CaSO4.2H2O (gypso)

Dissolução = minerais que são completamente solubilizados.

CaCO3 (calcita) = Ca2+ + CO3
2-

NaCl (halita) = Na+ + Cl-

Hidrólise = alteração mineral através da interação entre o 
mineral e a água (ocorre na faixa de pH de 5 a 9).

Tipos de hidrólise:

Hidrólise total ou alitização ou ferritização = 100% da Si, Mg, Ca, Na e K 
são eliminados. Ocorre em regiões com alta precipitação (>1500 mm) e 

temperatura (>15ºC).

KAlSi3O8 (feldspato) + H2O = Al(OH)3 (gibbsita) + H4SiO4 + K+ + OH-

Hidrólise parcial ou sialitização = 100% do Mg, Ca, Na e K e somente 
parte da Si são eliminados. Ocorre em regiões com alta precipitação 

(<1500 mm) e temperatura (>15ºC).

KAlSi3O8 (feldspato) + H2O = Al2Si2O5(OH)4 (argila) + H4SiO4 + 
K+ + OH-

Quando originados argilominerais com relação Si:Al de 1:1 (caulinita) fala-se 
em monossialitização e com relação 2:1 (esmectita) de bissialitização
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Acidólise = ambientes frios, não há grande decomposição de 
matéria orgânica e, com isso, o solo tem ph menor 5.

Acidólise total = pH < 3 todos os elementos entram em 
solução e restam apenas os minerais primários mais 

insolúveis como o quartzo.

KAlSi3O8 (feldspato) + 4H+ + 4H2O = 3H4SiO4 + Al3+ + K+

Acidólise parcial = pH entre 3 e 5 todos os elementos entram 
em solução e somente parte do Al permanece no perfil.

KAlSi3O8 (feldspato) + H+ + H2O = Si2AlO10(OH)2 (esmectita = 
argilomineral) + H4SiO4 + Al3+ + K+

Oxidação = Fe2+ e/ou Al3+ são liberados em solução, oxida-se 
e precipita como novo mineral.

Esse processo origina as lateritas, ou seja, formações 
superficiais constituídas por.

2FeSiO3 (piroxênio) + 5H2O + 1/2O2 = 2FeOOH (goethita) + 2H4SiO4

De modo geral, no domínio da hidrólise total (alitização) ou da 
hidrólise que leva à monossialitização, o Al ou Fe é 

individualizado em oxi-hidroxídos (principalmente hematita, 
goethita e bauxita), formando coberturas intempéricas 

denominadas lateritas, comuns em zonas tropicais.

3 – Distribuição dos processos de 
alteração na superfície da Terra

Regiões sem alteração química = 14% da superfície dos 
continentes. Regiões com T < 0ºC (zonas polares) e 
regiões com secura extrema, sem chuva (desertos).

Regiões com alteração química = 86% da superfície dos 
continentes. 

Zona de acidólise total (16%) = zonas frias, com vegetação de 
coníferas;

Zona de alitização (13%) = regiões de domínio tropical 
(precipitação > 1500 mm e vegetação abundante); 

Zona de monossialitização (18%) = Clima tropical sub-úmido 
(precipitação > 500 mm e T > 15ºC);

Zona de bissialitização (39%) = clima temperados e áridos.
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Os depósitos lateríticos brasileiros são de grande 
interesse econômico (30% da produção mineral 

brasileira) e, de acordo com seus processos genéticos, 
podem ser classificados em 2 grupos:

Preservação do mineral primário de interesse e sua 
concentração por acumulação relativa devida à perda 
de matéria do perfil durante a alteração. Depósitos de 

Fe, Nb e P.

Destruição do mineral primário e formação de minerais 
secundários mais ricos que os minerais primários no 

elemento de interesse. Depósitos de Ni, Al e Mn.  


