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Da Rocha ao Solo tem enfoque ambiental por enfatizar os recursos água e nutrientes. 
É quase sempre difícil saber qual foi o material de origem ; à semelhança do grau do solo
de contribuição do psamito e do basalto na terra roxa, com diferentes graus de mistura, 
infere-se o material de origem a partir do solo.

A rocha de origem dá informações sobre o potencial de fornecer alguns nutrientes, por 
exemplo, teor total de fósforo, de ferro; indicações sobre elementos traços e, em algumas 
circunstâncias, até sobre alguns minerais na fração argila: é o caso da illita (um mineral 
detrítico) e, talvez, da maghemita; e, mais diretamente, sobre os das frações mais 
grosseiras. No entanto, uma rocha rica (basalto) pode originar solos ácidos e pobres em 
nutrientes disponíveis. No Planalto Meridional, as baixas temperaturas aumentam a 
relação lixiviação/intemperismo e os solos, mesmo desenvolvidos de basalto, tendem a 
ser rasos e pobres em nutrientes.

Rochas bem distintas como basalto e tufito, gnaisse leucocrático e granito ou 
granodiorito etc. podem originar solos semelhantes; é impossível, por ora, distinguir um 
Latossolo originado de calcário ou de ardósia do Grupo Bambuí: o solo de calcário é 
formado do resíduo pelítico após a remoção do carbonato. Assim, para preservar as 
valiosas informações petrológicas e enfatizar o critério de premiar a natureza dos solos 
usou-se as expressões pedogranítica, pedomáfica, pedopelítica etc… que talvez possa 
ser lida como, no caso da pedomáfica, rocha que origina solos como se máfica fosse e 
assim por diante.

Dependendo da natureza do solo formado, as rochas são aqui grupadas para fins 
pedológicos e ambientais; nesse agrupamento partiu-se do solo para a rocha. Premiou-
se, por esse critério, o produto final (solo). As diferenças entre os atributos das rochas são 
importantes, mas a convergência nos atributos-chave do solo como teor de ferro, fósforo 
total, teor de argila etc. têm prioridade.

É provável que no futuro se venha a definir melhor essas classes em termos de melhor 
quantificação dos critérios definidores dessas "pedorrochas"… Assim, esse livro é apenas 
um esforço inicial onde há muito que melhorar…
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Capítulo 5 
Minerais, rochas e seu ciclo

5.1 Minerais

A crosta terrestre, composta por minerais e rochas, é a camada mais 
externa da Terra. O mineral tem composição química e arranjo tridimensional 
(estrutura cristalina) definidos; são mais de 2.000 conhecidos, com um ou 
mais elementos químicos. Grafite e diamante são formados por átomos de 
carbono; diferem pela estrutura: no diamante, cada átomo se liga aos outros 
quatro e confere a maior dureza ao mineral; no grafite, cada átomo se liga aos 
outros três, formando camadas sobrepostas facilmente separadas, refletindo-
se na sua baixa resistência.

Mas grafite e diamante indicam mais: o grafite, opaco, lustroso, graxo 
ao tato e de cor preta a cinza-escuro, ocorre como cristais ou flocos, macio 
e untuoso, resistente à maioria dos ácidos e extremamente refratário, com 
muitos usos industriais; na rocha é um indicador de que houve ali presença de 
vida. É isso o que indica o filito ou calcário grafitoso, mesmo pré-cambriano. 
O diamante, dimorfo com o grafite, é a substância mais dura; puro, é incolor; 
transparente, pode ser a mais apreciada das gemas e, por ele, loucuras são 
cometidas; além de usado como jóia pelo seu brilho e reflexão da cor como 
um prisma, tem grande uso industrial pelo seu poder abrasivo (a mais dura 
substância). Ao contrário do grafite, o diamante é formado em rochas sob 
enorme pressão e temperatura a grande profundidade (mais de 100km), com 
temperaturas de cerca de 1050º C e surge em quimberlito, um peridotito 
alcalino, na forma de diques e chaminés ou então do retrabalhamento erosivo 
desse material na forma de aluviões ou depósitos glaciais (Adaptado de http://
blog.poesie.com.br/ di-amantes/como-se-formam-os-diamantes/ 30/07/2017 
e Neuendorf; Mehl; Jackson, 2011).

O mineral pode ser identificado pelas propriedades macroscópicas, como 
estrutura cristalina, cor, dureza, brilho, traço, clivagem (planos de quebra) e 
densidade, entre outras. A união de minerais forma a rocha; mas apesar de 
muitos (mais de 2.000) apenas pequena fração forma rochas (Stokes; Judson, 
1968); desses, 90% são silicatos, ou seja, com silício e oxigênio, podendo 
conter algum elemento metálico. Estes são os principais minerais presentes 
na crosta terrestre.
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Silício e oxigênio arranjam-se em tetraedros, com átomos de oxigênio 
nos vértices e um de silício centralizado (Figura 5.1). Os silicatos são 
classificados em cinco grupos de acordo com o número de átomos de oxigênio 
compartilhados por diferentes tetraedros (0, 1, 2, 3 ou 4): Nesossilicatos (0), 
Sorossilicatos (1), Inossilicatos Simples (2), Ciclossilicatos (2), Inossilicatos 
Duplos (2 e 3), Filossilicatos (3) e Tectossilicatos (4). Essas ligações entre 
tetraedros também podem ocorrer por ligações com cátions. Quanto maior 
o número de átomos de oxigênio compartilhados, maior a resistência do 
mineral à decomposição; no entanto, podem ocorrer ligações até mais fortes 
do que a do oxigênio, como é o caso do zircônio na zirconita, um dos minerais 
mais resistentes. Alguns exemplos de minerais silicatados são apresentados 
na Tabela 5.1.

FIGURA 5.1 – Representação do tetraedro de silício.

TABELA 5.1 – Classificação dos minerais silicatados de maior interesse para os solos.

Silicatos Número de oxigênios 
comuns Exemplos

Nesossilicatos 0 Olivina, granada, zirconita, cianita, sillimanita, 
andaluzita, estaurolita, titanita

Sorossilicatos 1 Epídoto
Inossilicatos simples 2 Piroxênios
Ciclossilicatos 2 Turmalina
Inossilicatos duplos 2-3 Anfibólios
Filossilicatos 3 Micas, argilas silicatadas
Tectossilicatos 4 Feldspatos, quartzo
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Piroxênios (inossilicatos de cadeia simples), anfibólios (inossilicatos 
duplos) e uma das micas (biotita, um filossilicato) são os principais minerais 
máficos, os mais ricos em nutrientes. O nutriente forma no mineral o ponto 
fraco à intemperização; isto é, como regra geral, os minerais mais ricos em 
nutrientes são também os mais frágeis.

O mineral identificado por um nome, p.e., biotita, moscovita, feldspato, 
quartzo, olivina e hornblenda, representa um grupo de minerais com 
propriedades semelhantes.

Essas diferenças, nos minerais de mesmo nome, podem ser importantes 
no que se refere à pedologia. A quantidade de Fe(II) na biotita pode ser maior 
ou menor;  na  biotita  com  mais  Fe(III) a intemperização é muito mais difícil 
(mais será visto sobre isso).

Feldspato também se refere a um grupo de minerais com a mesma 
estrutura, mas com composição química variável. Os feldspatos podem 
ser separados em ortoclásios (KAlSi3O8) e plagioclásios (Tabela 5.2), em 
que albita, Ab (NaAlSi3O8), e anortita, An (CaAl2Si2O8), combinam-se em 
diferentes proporções de Ab100An0 a Ab90An10. O quartzo, SiO2, tem cores 
resultantes das impurezas, sem afetar substancialmente sua natureza cristalina. 
São exemplos a ametista (quartzo roxo, traços de Fe), quartzo rosa (inclusões 
de dumortierita; Fe, Ti, Mn e até P e Al), esfumaçado (Si livre formada por 
radiação), azul (inclusões de Mg-riebeckita ou crocidolita; de dumortierita), 
verde (inclusão de Fe(II), clorita), citrino (inclusão de Fe(III)), leitoso (inclusão 
de gás e, ou, líquido) e hialino (incolor), dentre outros (https://en.wikipedia.
org/wiki/Quartz, 30/07/2017; Neuendorf; Mehl; Jackson, 2011).

Os minerais não-silicatados, por outro lado, apresentam-se em 
quantidades bem menores que os silicatados na crosta terrestre, algo inferior a 
10%. Podem se concentrar excepcionalmente como nas formações ferríferas, 
alguns calcários e Latossolo Perférrico. São minerais não-silicatados: fosfatos 
(apatita - Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)), óxidos (hematita - Fe2O3, magnetita - Fe3O4, 
goethita - FeOOH), sulfetos (pirita - FeS2), sulfatos (gipsita - CaSO4.2H2O), 
haletos (halita - NaCl, fluorita - CaF2), elementos que se apresentam em 
forma cristalizada (ouro - Au, grafite e diamante - C, prata - Ag, enxofre - 
S, etc.) e carbonatos (calcita - CaCO3 e dolomita - CaMg(CO3)2). A calcita, 
em particular, é a principal responsável pela formação de rochas calcárias, 
importantes para a produção de calcário agrícola, usado na agricultura para 
a correção do pH do solo e, ou, fornecer Ca2+ às plantas; no entanto, o solo 
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originado de calcário depende basicamente da impureza dele já que o calcário 
puro (eventualmente todo solúvel) não daria origem a solo algum.

TABELA 5.2 – Composição dos plagioclásios.

Espécie Albita Anortita
Albita, Na(Al2Si3O8) 100 – 90 0 – 10

Oligoclásio 90 – 70 10 – 30
Andesina 70 – 50 30 – 50

Labradorita 50 – 30 50 – 70
Bytownita 30 – 10 70 – 90

Anortita, Ca(Al2Si2O8) 10 – 0 90 – 100

Os minerais modificam-se sob a ação de pressão, temperatura e condições 
químicas. Assim, como os minerais substituem-se ao longo do aumento do 
grau de metamorfismo, de certa forma indicando relações antagônicas quanto 
às suas presenças, existem, no que se refere aos minerais de origem ígnea, 
relações antagônicas e sinérgicas (Tabela 5.3).

Dessas relações (Tabela 5.3) depreende-se que feldspatoides como 
leucita e nefelina ocorrem só na ausência de sílica; não ocorreriam, p.e., no 
granito. Em princípio, um solo desenvolvido de rocha rica em micas não 
deve ser tão propício à sodificação. A zirconita, um mineral também muito 
resistente, tenderia a estar junto do quartzo já que o Zr tende a ocorrer em 
rochas ácidas, ricas em sílica.

A classe dos filossilicatos, a das argilas, é bastante ampla (Tabela 5.4). 
Isso, tudo indica, deve-se a esse arranjo de octaedros e tetraedros que permite 
combinações em 1:1, 2:1 etc., como também substituições isomórficas. O 
mesmo sítio cristalino pode alojar diferentes elementos.

Alguns minerais são bem ricos em elementos traços, particularmente os 
ricos em ferro (Tabela 5.5).

Essa maior riqueza da magnetita em elementos traços reflete-se nos 
solos ao longo de uma litossequência, estudada por Resende (1976) no 
Triângulo Mineiro, Capinópolis.

Tanto nos filossilicatos (Tabela 5.4), em geral muito pobres em nutrientes 
(biotita, uma das exceções), como nos outros silicatos, ocorrem substituições 
isomórficas (Tabela 5.6).
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TABELA 5.3 – Leis a que está sujeita a segregação do magma regendo minerais de origem 
ígnea (leis paragenéticas).

Mineral Antagônica Sinérgica
Qz Lc, Nf
Ms primária Pi, Ol
Ol Qz, Ol
Si Mg[Mi, Af (acidez média) e Pi (básica)
Na Mi Af, Pi
Zr Ácidas
Tt Af
Espinela Ol
Perooslácta Meliníticas
Hb verde Si
Bt, Hb redissolovidos pelo magma nas 

efusivas
Coríndon silicatos de Al
Lc, Nf Ricas em álcalis e pobres em Si
Qz=quartzo, Lc = leucita, Nf = nefelina, Ms = moscovita, Pi = piroxênio, Ol = olivina, Or= 
ortoclásio, Si = sílica, Mi = mica, Af =  anfibólio, Tt = titanita, Hb = hornblenda, BH = biotita

Fonte: Ferreira (1980).

TABELA 5.4 – Classificação dos filossilicatos modificada de Mackenzie, 1975. Para 
simplificar é escrito apenas o que mudou da fórmula anterior. Assim a fórmula do talco é 
parecida com a da pirofilita, apenas com o Mg entrando no lugar do Al.

Carga/
célula

Espécie 
mineralógica ----------------------- Fórmula Ideal -----------------------

X Y Z
--------------------------------- Talco-pirofilitas ---------------------------------

Pirofilita Al4 Si8 O20(OH)
0 Talco Mg6

Minnesotaíta (Fe,Mg)6

----------------------------------- Esmectitas -----------------------------------
Montmorilonita 0,67 M+ (Al3,33 Mg0,67)
Beidelita Al4 Si7,33 Al0,67

Nontronita Fe4

Volkonskoita (Fe, Cr, Al)4 (Si, Al)8

Continua...
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Carga/
célula

Espécie 
mineralógica ----------------------- Fórmula Ideal -----------------------

X Y Z
0,5 – 1,0 ------------------------------------ Saponitas ------------------------------------

Saponita Mg6 (Si7,33 Al0,67)
Sauconita (Mg, Zn)6

Hectorita (Mg, Li)6 (Si, Al)8

------------------------------------ Vermiculitas ------------------------------------
1 – 1,5 Vermiculita dioc. 1,73 M+ (Al, Fe, etc)4 (Si, Al)8

Vermiculita (Mg, Fe, etc)6

------------------------------------ Ilitas ------------------------------------
Ilita (K, H3O)2 (Al, Fe, Mg)4

2,0 Glauconita (Fe, Al, Mg)4

Lediquita (Mg, Fe, Al)6

------------------------------------ Micas ------------------------------------
Moscovita K2 Al4 (Si6Al2) (F)

(Na,Rb, Cs, 
Ca, Ba)

(Mg, Fe+2,Fe+3, 
Mn, Li, Ca, Ti, V)

(Si7Al1)

Paragonita Na2 Al4 (Si6Al2)
Flogopita K2 Mg6

2,0 - 4,0 Biotita (Mg, Fe, Mn)6

Lepidolita (Li, Al)6 (Si, Al)8

Zinvaldita (Li, Fe, Al)6

Margarita Ca2 Al4 (Si4 Al4)
Seiberita Mg4Al2 Si2,5Al5,5

Xantofilita
------------------------------------ Cloretos ------------------------------------

Variável Sudoita Al8 (Si, Al)8

------------------------------------ Caulinitas ------------------------------------
Diquita Al4 Si4 O10(OH)8

Nacrita
0 Caulinita - Tc

Caulinita – Md
Metahaloisita
Haloisita 4H2O

Continua...

TABELA 5.4 – Continuação...
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TABELA 5.5 – Elementos traços em alguns minerais ricos em ferro.

MINERAL
Fe2O3 ΣM

% mMol%
Augita 8,21 7,08

Hornblenda 20,19 9,42
Olivina 8,64 7,48
Biotita 18,68 8,26

Nontronita 13,10 6,09
Glauconita 23,57 1,22
Goethita 88,69 1,42
Hematita 96,67 1,58
Magnetita 74,36 29,60

Fonte: Nalovic e Segalen (1973).

Carga/
célula

Espécie 
mineralógica ----------------------- Fórmula Ideal -----------------------

X Y Z
------------------------------------ Serpentinitas ------------------------------------

Antigorita Mg6

Crisotila
0 Amesita (Mg, Fe)4 Al2(Si2Al2)

Cronstedtita Fe6 Si2Fe2

Bertierina (Fe, Mg, Al)6 Si3Al
------------------------------- Paligorsquita-Sepiolita -------------------------------

0,2 Paligorsquita (Al, Mg)3,5 Si8 O20(OH)2(H2O)4

Sepiolita Mg8 Si12 O30(OH)4(H2O)4

X, Y, Z - como mostra a biotita, p.e., indica posições entrecamadas (K), no octaedro (Mg, Fe, Mg) e no 
tetraedro (Si).

TABELA 5.4 – Continuação...
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TABELA 5.6 – Composição química, substituições isomórficas e comentários sobre alguns 
neso, soro, ciclo e ino-silicatos.

Grupo Composição química, substiuições isomórficas, observações gerais

Olivina

Olivina, A2BX4
A: Mg2+, Ca2+, Fe2+, Mn2

É uma solução sólida entre Fa e Fo; comum nas rochas máficas (basalto, 
gabro, etc.). A Fo, olivina rica em Fe, é relativamente comum no sienito 
que contém quartzo. O basalto com menor teor de olivina, como é o caso 
do basalto da Bacia do Paraná, é chamado toleítico. A relação Mg/Fe, 
da olivina, cresce com a basicidade da rocha. A olivina,  como se pode 
depreender da série de cristalização de Bowen, é muito instável sob 
condições de intemperismo [forsterita(Mg), faialita(Fe), monticellita(Ca, 
Mg), tefroita(Mn)] 

Granada

Granada, R3
viiiR2

viX3
ivO12

Rviii: Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Y3+; (lantanídeos, terras raras), Rvi: Al3+, Cr3+. 
Fe3+, Ti4+;  Xiv: Si4+, Al3+, Fe3+, Ti4+

Comum nos xistos metamórficos; também no pegmatito. Com aumento do 
metamorfismo as variedades ricas em Fe e Mg passam a predominar sobre 
as ricas em Ca e Mn. [grossularia(Ca,Al),  andradita(Ca,Fe), almandita 
(Fe, Al), esperssatita(Mn,Al), piropo(Mg,Al)]

Zirconita

Zirconita, R4+(SiivO4) ou ABX4
A: Zr, Th, Ce,Hf, Y;  B: Si, P;  X: O
É um mineral acessório comum nas rochas plutônicas, principalmente 
as ricas em Na. Contém elementos radioativos. Pela sua resistência, 
sobrevive a mais de um ciclo de alteração e sedimentação ocorrente em 
rochas sedimentares [zirconita(Zr), torita(Th), monazita(CePO4)]

Cianita
Sillimanita
Andalusita

Cianita-sillimanita-andalusita, AlivAlviO(SiO4)
Em rochas metamórficas com altos valores de Al, cianita tem maior 
densidade e é mais estável sob altas pressões em temperaturas relativamente 
baixas. Se a temperatura é maior tem-se andalusita ou sillimanita. A 
sillimanita é comum sob alto metamorfismo [cianita(Ky), sillimanita(Sl), 
andalusita(Ad)]

Estaurolita

Estaurolita, Fe2Al9O6(SiO4)4(O,OH)2
Mg, Co, Zn, Ni, Sr, Mn,
É comum nas rochas com grau de metamorfismo intermediário. Na 
sequência de metamorfismo de sedimentos pelíticos (finos), estaurolita 
vem antes de cianita mas frequentemente ocorrem juntas. Com maior 
metamorfismo ocorre com cianita e almandita ou menos comumente 
com sillimanita e almandita [estaurolita (Fe, Mg); lusaquita (Co), 
magnesioestaurolita (Mg); nordmaquita (Mn); zincoestaurolita (Zn)]

Continua...
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Grupo Composição química, substiuições isomórficas, observações gerais

Titanita

Titanita (esfeno), CaTi(SiO4)(O,OH,F) 
Nb, Cr, Na, Fe, Mn, Y, Ta, Sr; Ti por Sn, Va
É frequentemente a principal fonte de Ti em rochas plutônicas 
intermediárias a ácidas. É particularmente abundante em sienitos 
nefelínicos. Nas rochas metamóficas ocorre principalmente no gnaisse 
e xisto ricos em minerais ferromagnesianos. É comum em algumas 
rochas sedimentares [titanita ou esfeno (Ca,Ti); malayita (Ca, Sn); 
vanadomalaysita (Ca,Va,Ti)] 

Epidoto

Epídoto, (X2
viiiY3

vi)(Si2O7(SiO4)(OH)
Ca substituído por terras raras; Fe3+ , por Al, Mn3+, V3+, Fe2+ ou Mg2+

É um mineral comum nas rochas metamórficas. Sua formação marca 
a terminação do fácies xisto-verde para o fácies epídoto-anfibolito de 
maior grau de metamorfismo. Este mineral tem sido registrado na fração 
grosseira de Latossolos do Brasil [epidoto(Ca,Al,Fe3+); allanita (Ce, 
Ca, Al, Fe. La,Y); androsita (Mn, Ca, La, Ce), clinozoizita (Ca,Al)]

Cordierita

Cordierita, [  ]: Al2(Mg,Fe)2 (Si5AlO18)
K, Na
Em rochas metamórficas; caracteriza estágio inicial de metamorfismo, 
comumente associada com andallusita e biotita, persiste até estágio de 
maior metamorfismo (hornfelses) associando-se com sillimanita, feldspato 
potássico, moscovita, corundum e espinel. Em rochas de metamorfismo 
regional é formada apenas no gnaisse de alto grau de metamorfismo

Turmalina

Turmalina, (Na,Ca)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al,Li)3Al6(OH)4(BO3)3[Si6O18]
K, F, Li, Mn, Cr
Ocorre tipicamente associado com mineral félsico no pegmatito granítico; 
também em rochas metamórficas. Pode, em pequenas quantidades, ser 
formado autigenicamente em arenito ou calcário

Piroxênio

Piroxênio, XVIIIYVIZ2
IVO6

X: Ca2+, Na+;  Y: Mg2+, Fe2+, Mn2+, Ni2+, Li+, Al3+, Ti4+, Fe3+;  Z: Si4+, Al3+, 
Fe3+

A augita possui algum Al na sua estrutura. Entre as duas séries En-Fs e 
Di-Hd são encontrados compostos intermediários (pigeonitas) em rochas 
vulcânicas básicas e hipoabissal (diques e sills). A parte vazia entre as duas 
séries é reduzida em temperaturas mais altas. O ortopiroxênio (hiperstênio) 
é o mineral máfico característico dos charnockitos. É típico de alto grau 
metamórfico (granulito). Ele pode no entanto ocorrer com cordierita sob grau 
intermediário de metamorfismo em rochas argilosas.[diopsídio(Ca,Mg), 
hedenbergita(Ca,Fe), pigeonita(Ca,Mg,Fe) johansenita(Ca,Mn), augita(Ca, 
Mg, Fe, Al), aegirina(Na,Fe), jadeita(Na,Al), spodumeno(Li,Al), enstatita 
(Mg), hiperstênio(Mg,Fe), ferrosilita(Fe)]

TABELA 5.6 – Continuação...

Continua...
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Grupo Composição química, substiuições isomórficas, observações gerais

   Anfibólio

Anfibólios, [  ]1-0X2
VIIIY5

VIZ8
IVO22(OH)

[  ]: K+, Na+;   X: Mg2+, Fe2+, Na+,Ca2+, K+, Ba2+, Li+, Mn2+ ;  Y: Mg2+, Fe2+, 
Fe3+ , Al3+,  Mn2+, Mn3+, Ti4+, Cr3+, Ni2+, Zn2+

Ocorrem mais frequentemente nas rochas plutônicas do que nas vulcânicas. 
A incorporação do grupo OH é favorecida por cristalização sob pressão. A 
hornblenda tem uma composição mais completa do que a correspondente 
piroxênica-augita. A relação Mg/Fe varia de 3:1 no gabro até 5:95 no 
sienito nefélico e granito. Em rochas intermediárias como dioritos a razão 
Mg/Fe é aproximadamente 1:1 e possui conteúdo intermediário de Al 
(cerca de 1:3 Al por fórmula unitária). É um dos mais comuns constituintes 
de rochas com metamorfismo regional. É estável sob amplas condições de 
P, T do fácies xisto- verde (baixo metamorfismo) até fácies granulito (alto 
metamorfismo). junto com os plagioclásios ou anfibólios são, às vezes, os 
únicos constituintes de hornblenda-xistos, Hb-gnaisse e anfibolitos. Estas 
rochas constituem a massa principal do fácies anfibolito. A Hb basáltica 
tem a razão Fe3+/Fe2+ maior e o conteúdo de hidróxido menor que a Hb 
comum [Cummingtonita (Fe>Mg), antofilita (Fe<Mg), tremolita(Ca,Mg), 
actinolita(Ca,Mg,Fe), arfvedsonita(Na,Mg), riebeckita(Na,Fe,Fe), 
glaucofeno (Na, Mg, Fe, Fe), hornblenda(Ca,Na,K,Mg,Fe,Fe)]

Nota: A não ser que seja especificado o contrário, as observações referentes à composição química 
e ocorrência dos minerais nas rochas são baseadas em Deer et al. (1966), Frye (1974) e Mackenzie 
(1975). Nas fórmulas gerais, os algarismos romanos indicam número de coordenação, isto é, números 
de anions envolvendo o cátion. Os elementos que podem entrar nesta fórmula geral estão indicados 
abaixo da fórmula. Nas fórmulas repetitivas apenas o que varia é indicado.

TABELA 5.6 – Continuação...

5.2 Rochas

Rochas, formadas por minerais, podem ser classificadas, quanto à 
gênese, em ígneas, sedimentares e metamórficas.

Muitas rochas podem ser vistas como formadas a partir de depósitos 
detríticos (argila, silte, areia e cascalho), sob diferentes graus de metamorfismo. 
Há também as provenientes de deposições químicas, como os calcários. As 
provenientes diretamente do magma são as ígneas.

As rochas ígneas não têm textura orientada, como as metamórficas e 
algumas sedimentares.

Tanto as rochas sedimentares quanto as metamórficas ou ígneas 
podem transformar-se em rochas metamórficas; o próprio granito pode 
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advir de transformação de rocha metamórfica. Mais recentemente, com o 
aprofundamento dos estudos das placas tectônicas, deriva dos continentes, 
etc., novas luzes vão surgindo a respeito do que acontece nas profundas 
fossas oceânicas. Ali, sedimentos acabam caindo, transformando-se em 
magma: é o completar do ciclo, rocha-solo - sedimento-magma- rocha 
fazem parte de um continuum. Onde começar o estudo é questão de 
gosto.

A rocha sedimentar, originada do desmonte de antigo solo, guarda as 
evidências dos solos originais; a pobreza química é herdada, às vezes. O 
grande depósito Cenozóico chamado de Grupo Barreiras, por exemplo, é 
caracteristicamente muito pobre em minerais facilmente intemperizáveis. Os 
solos dele originados são muito pobres: a herança de antigos solos.

Além desse aspecto de pobreza relativa, as diferenças (Tabela 5.6) em 
estrutura, entre rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, podem muito 
influenciar na velocidade de formação do solo. Esse aspecto será visto 
posteriormente.

O basalto é considerado uma rocha ígnea básica. O granito tem sido 
considerado também uma rocha metamórfica, expressando um maior grau de 
metamorfismo (magmatização, anatexia).

5.2.1 Do argilito69 ao granito

O grupamento das pelíticas, que inclui as que sofreram metamorfismo 
(metapelíticas), é muito amplo, sob o ponto de vista petrológico, mas bastante 
convergente sob o ponto de vista pedológico (veja capítulo 6).

A pelítica com lâmina de calcário, e a marga (calcário impuro ou pelítica 
calcária) são grupadas junto com as pedocalcárias. O Vertissolo do Recôncavo 
Baiano, originado de folhelho calcífero (Jacomine; Cavalcanti; Silva, 1977), 
é como se fosse desenvolvido das impurezas pelíticas do calcário.

Aliás, o calcário puro não dá origem a solo algum. Portanto, estritamente, 
a rocha calcária, sob o ponto de vista pedológico, não inclui calcário puro. 

69Argilito - rocha compactada derivada de folhelho, com maior grau de endurecimento e menos 
claramente laminada e sem sua fissilidade, faltando ainda a clivagem típica de ardósia (Bates;Jackson, 
1987).

Livro_completo_DRAS.indb   107 05/04/2019   15:12:18



108

Da rocha ao solo: Enfoque ambiental

Este seria todo solubilizado. No calcário, sob ponto de vista pedológico, a 
impureza é que é importante: é ela que dá origem ao solo.

Esses fatos ressaltam um ponto importante: a classificação petrológica, 
como tal, deve ser interpretada para fins pedológicos. Os acessórios da 
classificação petrológica podem ser essenciais para a pedologia.

As rochas pelíticas aluminosas fazem parte da sequência, que vai da 
argila ao granito (Figura 5.2).

1-Holoceno(<0,01Ma), 2-Terciário(1-70Ma). 3-Grupo Bambuí(0,6-0,9Ga), 4-Macaúbas(0,95-
1,35Ga), 5-Canastra, 6-São João del Rei, 7-Itacolomi, 8-Minas(1,35-2,7Ga), 9-Espinhaço, 
10-Araxá(0,99-1,3Ga), 11-Andrelândia(0,9-1,3Ga), 12-Lafaiete, 13-Rio das Velhas(1,35-
2,7Ga), 14-Paraíba, 15- Juiz de Fora, 16-Barbacena(2,7Ga), 17-Indiviso(2<8Ga).

FIGURA 5.2 – Relação entre rochas pelíticas e rochas cristalinas (metamórficas e ígneas) 
com indicação das unidades estratigráficas em que ocorrem em Minas Gerais. Há uma grande 
incidência de litologia filítica e de micaxistos nas unidades estratigráficas.
Fonte: Ebert (1958); Branco (1961); Barbosa (1976); Dardenne e Walde (1979); Scholl e Fogaça (1979).

A sequência de metamorfismo, que vai da argila até o granito, é 
apresentada na Tabela 5.7.

As rochas pelíticas (inclui metapelíticas) são as mais comuns; no 
Brasil, em Minas Gerais, por exemplo, há uma grande incidência de filitos e 
micaxistos (Figura 5.2).
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O gnaisse pode ser de origem ígnea, mas o mais xistoso e micáceo e o 
muito silicoso são provavelmente de sedimentos.

argila-argilito (siltito)-folhelho-ardósia-filito-micaxisto-gnaisse-
gnaisse- granítico-granito

Nunca é demais repetir: essa alta incidência de rochas metapelíticas 
pré-cambrianas parece indicar que a pedogênese intensa tenha ocorrido antes 
mesmo de formas de vida mais evoluídas; talvez, sob condições não mais 
comuns ou não tão perceptíveis em tempos atuais. Os grandes depósitos 
ferríferos, acredita-se de origem biológica, dão indicações do poderio das 
formas primitivas de vida em alguns fenômenos.

Como tendência geral, quanto mais velho e metamorfoseado o 
gnaisse, mais leucocrático; o calcário, mais rico em Mg (dolomítico), mas 

TABELA 5.7 – Sequência de metamorfismo do argilito ao granito.

Sedimento ou 
rocha Aspecto Outras observações

-------------------------- Pelíticas (Pelos, Gr: barro argiloso) --------------------------
Argila Inconsolidada
Argilito (siltito) Massiva Litificação por compressão; sedimentar
Folhelho Físsil Formado por compressão; sedimentar
Ardósia Físsil Clivagem ardosiana, lisa
Filito Físsil Clivagem comumente corrugada; sericita e clorita dão 

brilho sedoso
Micaxisto Xistosidade Flocos ou pedaços podem ser tirados com facilidade, 

pelo paralelismo de > 50% dos minerais presentes (micas 
em lâminas; hornblenda, elongada)

------------------------------- Gnaisses e Granitos -------------------------------
Gnaisse Bandamento Bandas de minerais granulares alternados com bandas 

ou lentes de minerais laminares (mica) ou elongados 
(hornblenda); menos de 50% dos minerais têm 
orientação paralela

Gnaisse 
granitóide

Massiva, com 
pequenas 
foliações

Nome genérico para rochas com aspecto granítico, mas 
apresentando algumas foliações

Granito Massiva Formado sem passar pelo estágio magmático; vem de 
processo metamórfico

Fonte: Adaptado de Huang e Meinschein (1979), Popp (1988), Bates e Jackson (1987) e  Agi (1962).
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há exceções. O calcário arqueozoico tende a ser marmóreo, de granulação 
grosseira, dolomítico e não raro com skarnito (rocha cálcio-silicática 
advinda do metamorfismo de contato). Os minerais primários facilmente 
intemperizáveis têm, como constituinte comum, as formas reduzidas de Fe, 
isto é Fe(II).

A oxidação do Fe é um dos processos iniciais do intemperismo, assim, 
talvez essas formas de vida ou até mesmo condições especiais da atmosfera (do 
ambiente, água, temperatura, oxigênio, etc.) tenham ajudado a promover esse 
gigantesco processo de produção de argila, prerrequisito para os metapelitos 
de vários tipos, tão comuns na paisagem brasileira.

Essa filiação pelítica a antigos solos traz a importante consequência 
da pobreza química geral dessas rochas, como pode ser documentada pela 
vegetação campestre que frequentemente se associa a essas litologias, em 
particular nas partes mais elevadas da paisagem, com o contributo da relação 
lixiviação/intemperismo favorável a um maior empobrecimento do solo.

Na Figura 5.2 destaque para o Grupo Macaúbas (PEmb, 4) com tilito, 
filitos conglomeráticos e arenito; um horizonte chave do Proterozoico 
superior, também presente nas formações Bebedouro (BA), Tilito Carandaí 
(MG), conglomerado Samburá (MG) e Ibiá (MG), diamictito de Cristalina ou 
Topázio (GO), Formação Puga e Grupo Jangada (MT, MS), Cabeceira (GO) e 
outros como tilito Nina Rosa, Campo Belo, Jape, Padre Bernardo, Formosa... 
(Oliveira; Leonardos, 1943; Baptista; Braun; Campos, 1984).

5.2.2 Rochas ígneas

Rochas ígneas são as rochas formadas a partir de solidificação de 
material vulcânico, como magma ou lava70, e a partir delas surgem os outros 
dois tipos de rochas.

As rochas ígneas podem ser subdividas em duas categorias: intrusivas 
(plutônicas), quando formadas no interior da crosta terrestre e extrusivas 
(vulcânicas), quando o contrário. As intrusivas se formam por resfriamento 
e consequente solidificação do magma abaixo da superfície, de forma lenta, 
havendo tempo para a formação de cristais individualizados, material 

70Quando o magma atinge a superfície da crosta terrestre, passa a se chamar lava.
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grosseiro, na sua estrutura. Gabro, diorito, granito e pegmatito são exemplos 
de tais rochas.

As extrusivas resultam do rápido resfriamento da lava, dando origem 
a rochas de granulometria fina (de menor tamanho). Nesse caso, numa 
condição extrema, em vez de cristais, há a formação de material vítreo, 
também conhecido por vidro vulcânico (material amorfo). Basalto, andesita, 
obsidiana (vítreo) são exemplos desse segundo tipo de rochas. O tufito, apesar 
de rocha sedimentar (material solidificado a partir de cinzas vulcânicas) tem 
afinidade com rochas ígneas (sofre contribuição vulcanogênica, as cinzas), 
mas como se verá adiante, origina solos indistinguiveis dos de rochas máficas 
como basalto, daí ser grupada como rocha pedomáfica.

A cor das rochas é função dos minerais que as compõem. Quando 
são claras, recebem o nome de félsicas (são ricas em Q =quartzo; A = 
feldspatos alcalinos, como ortoclásio, microclina ...; P = plagioclásio; e 
às vezes F = feldspatoides); quando escuras, são chamadas máficas, mais 
ricas em M = minerais máficos, como olivina, piroxênio, hornblenda. Uma 
classificação mais detalhada considera a quantidade de minerais máficos, 
sendo que uma forma prática de classificá-las macroscopicamente é pela 
cor (Tabela 5.8).

TABELA 5.8 – Classificação das rochas quanto à cor.

Classificação % de minerais escuros1

Leucocrática 0 – 30
Mesocrática 30 – 60

Melanocrática 60 – 90
Hipermelânica 90 – 100

1Minerais escuros: anfibólios (hornblenda, Hb); piroxênios (Pi) e olivinas (Ol). Minerais 
claros: feldspato (Fp); quartzo (Qz); moscovita (Ms) e feldspatóides (nefelina)
Fonte: Antunes, sd. Mais recentemente, melanocrática vai de 60-100% do volume; 
hipermelânica, obsoleto (Neuendorf; Mehl; Jackson, 2011).

A rocha ultramáfica (hipermelânica), com M>0,9 (essa expressão 
fracional, 0,9 partes em 1, é o mesmo que %/100, talvez pudesse ser chamada 
de perunitagem), depende, não mais da cor, mas do teor de olivina (Ol), 
piroxênio (Py) e hornblenda (Hb). Pode ser peridotito (Ol>0,4), piroxenito 
(Ol<0,4, Py>0,5) ou hornblendita (Ol<0,4; Hb>0,5).
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Utilizando o índice de cor (Tabela 5.8), e expressões referentes ao 
tamanho dos grãos (Tabela 5.9), pode-se, adicionando-se alguma informação 
sobre os minerais essenciais, construir uma chave de identificação de rochas 
ígneas.

TABELA 5.9 – Classificação das rochas ígneas quanto ao tamanho dos grãos.

Classificação Descrição
Fanerítica Todos os componentes das rochas são observados à vista desarmada
Porfiróide Numa matriz homogênea encontram-se minerais mais desenvolvidos
Granular Minerais visíveis a olho nu e aproximadamente do mesmo tamanho
Afanítica Componentes não são visíveis à vista desarmada
Fonte: Antunes, sd.

As rochas plutônicas são formadas em camadas mais profundas, com 
lento resfriamento (grãos de 1-5 mm ou mais); em sequência de rapidez de 
resfriamento e redução do tamanho dos cristais: hipoabissal (0,5-1 mm) e 
vítrea (<0,5 mm).

Nessa chave (Figura 5.3), à direita significa sim e à esquerda significa 
não: assim, lendo de baixo para cima, o pegmatito é uma rocha que possui 
megacristais, tem biotita (Bt) e moscovita (Ms), tem quartzo (Qz) e feldspato 
(Fp), é fanerítica (veja Tabela 5.9) e é leucocrática, isto é, tem menos de 30% 
de minerais escuros (Tabela 5.8).

O tamanho dos grãos que compõem as rochas ígneas também 
serve como parâmetro para classificação e ele se relaciona à velocidade 
de alteração das rochas. Quanto maior, mais grosseiro, o material, maior 
será a velocidade de alteração das rochas, pois na remoção de um desses 
componentes grosseiros, mais facilmente intemperizável, expõe-se a rocha 
mais ainda à alteração.

A porcentagem de sílica também é considerada na classificação. Quando 
essa é inferior a 52%, as rochas são básicas; quando entre 52 e 65%, neutras; e 
acima de 65%, ácidas. Isso se reflete nos atributos dos solos formados a partir 
dessas rochas.

Na Serra do Mar os granitos são mais observados nas partes mais altas. 
Na forma de maciços, pontões e blocos rochosos, o granito cria um ambiente 
árido na superfície que dificulta a intemperização.
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FIGURA 5.3 – Chave de identificação de rochas ígneas (Qz = quartzo, Fp = Feldspato alcalino, Bt 
= Biotita, Ms = Moscovita, Pi = Piroxênio, Hb = Hornblenda, Pg = Plagioclásio e OI = Olivina).
Fonte: Adaptado de Antunes, sd.

O gnaisse bandado não resiste tanto ao intemperismo; assim, o 
gnaisse que resiste no Pico da Bandeira é o gnaisse granatífero com juntas 
perpendiculares à xistosidade (Dutra, 1926, seg. Oliveira; Leonardos, 1943).

O granito porfiroidal origina o “Salmourão”, podendo ter fragmentos de 
feldspato (Oliveira; Leonardos, 1943); parece, de certa forma, algo semelhante 
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ao que acontece na formação de Neossolo Regolítico originado de granito no 
Nordeste, onde os cristais e agregados mineralógicos de feldspato e quartzo são 
menores. “Salmourão” era usado para solos de várias classes, tendo em comum 
elevados teores de cascalhos e, ou, areia grossa (Curi; Larach; Kampf, 1993).

Além das considerações anteriores e das relações na Figura 5.3 há 
algumas relações que podem ser úteis (Tabela 5.10).

TABELA 5.10 – Relações entre granulometria, cor e teor de sílica de algumas rochas ígneas.

Extrusiva Afanítica Riolito Dacito Andesito Basalto Komatiíto
Intrusiva Fanerítica Granito Granodiorito Diorito Gabro Peridotito
Índice de cor Rocha félsica Máfica Ultramáfica
Teor de SiO2 Rocha ácida Intermediária Básica Ultrabásica

Principais minerais 
(ordem decrescente 
de ocorrência de cima 
para baixo)

K-feldspato, 
quartzo, 
moscovita, 
biotita

plagioclásio 
(Na>Ca), 
quartzo, 
anfibólio, 
K-feldspato, 
biotita

plagioclásio, 
piroxênio, 
anfibólio, 
biotita

piroxênio, 
plagioclásio 
(Ca>Na), 
olivina, 
anfibólio

olivina, 
piroxênio

Fonte: Adaptado de Szabó, Teixeira e Babinski (2009). 

Na Tabela 5.10 as rochas numa mesma coluna têm composição química 
semelhante e diferem na granulometria. Da esquerda para a direita há um 
aumento de minerais máficos e de nutrientes em geral (exceção do K).

5.2.3 Rochas sedimentares

As partículas do solo, de granulometria variável, são transportadas 
(sedimentos) por água e, às vezes, vento (erosões hídrica e eólica, 
respectivamente), acumulando-se em áreas depressionais da paisagem. 
Nesses locais, com incremento da pressão e redução dos espaços entre eles, ou 
havendo cimentação dessas partículas, são formadas as rochas sedimentares.

Rochas sedimentares, advindas da deposição de camadas estratificadas 
e então consolidadas (diagênese)71, apresentam faixas heterogêneas (Figura 

71Diagênese – Modificações químicas, físicas e mineralógicas nos sedimentos, desde a sua deposição 
até a sua consolidação (Leinz; Leonardos, 1982; Curi et al., 1993).

Livro_completo_DRAS.indb   114 05/04/2019   15:12:20



115

Minerais, rochas e seu ciclo

5.4), diferentemente das rochas ígneas. A estratificação é tida como uma das 
mais importantes características das rochas sedimentares.

FIGURA 5.4 – Rocha sedimentar com estratificações decorrentes da deposição de diferentes 
materiais.

Essas rochas também podem vir do acúmulo ou precipitação 
de determinado mineral. Por exemplo, após evaporação de líquido e 
consolidação do precipitado, como no caso do calcário; também a rocha 
sedimentar pode se formar a partir de restos orgânicos, originando, por 
exemplo, carvão.

Quanto à textura as rochas sedimentares podem ser: clástica e não-
clástica. A primeira, de fragmentos de rochas e de depósitos minerais. 
As formadas por fragmentos de maior tamanho (psefíticas), cascalho 
e areia, terão textura mais grosseira e tenderão a ser mais facilmente 
intemperizáveis, em relação às rochas de textura mais fina (pelítica). Se os 
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sedimentos advém de processos químicos, com a precipitação e posterior 
consolidação, ou originados de material orgânico, apresentam textura não 
clástica.
Sequência de rochas sedimentares clásticas
Pelítica (argilácea, lutácea, lutito, lamito) - psamítica (arenito) - psefítica 
(rudito, conglomerado, brecha)
Psamito limpo (<0,15 de matriz): arenito quartzoso (ortoquartzito) - arenito 
feldspático (arcósio) - arenito lítico (fragmento de rocha)
Psamito sujo (>0,15 de matriz), quartzigrauvaca - grauvaca feldspática - 
grauvaca lítica
Psefito (ortoconglomerado): matriz (material fino) <0,15, maturo, 
oligomíctico72, conglomerado ortoquartzitico
Idem, mas imaturo, petromíctico, conglomerado polimíctico ou 
fanconglomerado
Psefito (paraconglomerado): matriz (material fino) >0,15, argilito 
conglomerado, tilito, tiloide (não glacial)
Imaturo  -   submaturo   -   maturo    -    supermaturo

(decresce argila, aumenta: seleção, arredondamento, energia

O solo originado de um material mais maturo tende a ter maior infiltração, 
facilidade de penetração de raízes, formar melhor aquífero e oferecer grandes 
facilidades à mecanização. No que se refere ao aquífero, o melhor exemplo, 
talvez, seja o depósito de duna que é, talvez, o único material que dá origem a 
solos que praticamente não se encrostam. Isto é, mesmo com o solo descoberto 
não há redução muito grande na taxa de infiltração, pela formação de crosta 
superficial, que aconteceria caso o material de origem fosse areia suja, com 
material fino, imatura.

As rochas psefíticas, com cascalhos (> 2 mm de diâmetro), apresentam 
a sequência:

72Oligomíctico - composta de um único tipo de rocha; por exemplo, conglomerado ortoquartzítico. 
Rochas oligomícticas são características de condições estáveis. As rochas polimícticas, ao contrário, 
têm mais de uma rocha (conglomerado, p.e.) ou mineral; são características de áreas instáveis, como 
nos cinturões orogenéticos (Bates; Jackson,1987).
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Cascalho arredondado → conglomerado → metaconglomerado 
Cascalho arestado → brecha → metabrecha

Além da composição mineralógica, especificada na Figura 5.3, existem 
outras sepa-rações (Murray, 1981).

Calcilutito → calcisiltito → calcarenito → calcirudito,

por exemplo, é uma sequência de rochas de diferentes texturas, mas todas 
tendo material calcário.

Se, em vez de calcário, forem clásticos vulcânicos:

Argilito   tufáceo   →   siltito   tufáceo   →   arenito   tufáceo   →   
piperita   → paraconglomerados vulcânicos.

Os chamados tufitos (tufos ou rochas pirocláticas consolidadas, ricas 
em piroclastos) da região de Patos de Minas - MG, principalmente, são, em 
grande parte, de arenito a argilito tufáceo.

5.2.4 Rochas metamórficas

A rocha metamórfica resulta da transformação de rocha pré-existente 
(ígnea, sedimentar e metamórfica), após sofrer influência de condições 
diferentes daquelas em que a rocha se originou. As altas pressões, temperaturas 
e processos químicos, provocam alterações tanto químicas quanto físicas na 
sua estrutura. Por isso, esse grupo apresenta rochas bastante variadas.

As rochas metamórficas quanto à textura podem ser: foliadas e não-
foliadas. As foliadas têm bandas ou camadas de coloração distinta (gnaisse e 
xisto); as não-foliadas, não apresentam essas bandas (mármore - metamórfica 
originada do calcário, anfibolito, ardósia, etc.).

5.2.5 Distinção entre rochas ígneas, sedimentares e 
metamórficas

A Tabela 5.11 apresenta características e exemplos dos três tipos de 
rochas.
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TABELA 5.11 – Critérios úteis para distinguir rochas ígneas, sedimentares e metamórficas.

Ígnea Sedimentar Metamórfica
--------------------------------- Exemplos típicos ---------------------------------

Granito Ardósia Gnaisse
Gabro Arenito Xisto
Peridotito Calcário Mármore
Basalto Conglomerado Quartzito
Riolito Tilito Filito

--------------------------------- Minerais característicos ---------------------------------
Ortoclásio Quartzo Estaurolita
Pertita Calcita Cianita
Microclíneo Argilas Andaluzita
Plagioclásio Halita Sillimanita
Quartzo Silvita Cordierita
Nefelina Gesso Granada
Leucita Anidrita Zoisita
Hornblenda Glauconita Nolastonita
Augita Opala Tremolita
Biotita Carbonatos Clorita
Moscovita Grafite
Olivina Talco
Material vítreo

--------------------------------- Textura observada a olho nu ---------------------------------
Vítrea, vesicular, 
amigdaloidal, granitóide, 
gábrica, diabásica, porfirítica, 
miarolítica

Mudanças texturais em 
bandas laterais e verticais; 
grãos fragmentais, oolíticos, 
pisolíticos, porosos, 
angulares, subangulares, 
arredondados e selecionados

Cristaloblástica, brechada, 
facoidal, “hornfelsic”, 
cataclástica

--------------------------------- Estruturas comuns de campo ---------------------------------
Juntas colunares, 
intemperismo esferoidal, 
bandamento ocasional, 
foliação, fluxo

Bem estratificada, 
estratificação cruzada, 
rachaduras de barros, 
marcas de ondas, pegadas, 
concreções, septárias, 
acamamento, laminação, 
lentes, fissibilidade

Paralelismo dos grãos, 
bandamento, foliação, 
lineação, xistosidade, 
clivagem secundária 
independente das camadas, 
grãos interlocados, seixos 
distorcidos, cristais, clivagem 
torta, dobras pequenas e falhas

Continua...
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Ígnea Sedimentar Metamórfica
Grãos fortemente 
entrelaçados, afossilíferos

Minerais disseminados, 
soltos, blocos friáveis, 
seixos, cimentos, fossilíferos 
bem preservados ou 
fragmentários, extremamente 
mal selecionados (tilito e till)

Retém traços ou relitos de 
estruturas de rochas ígneas 
ou sedimentares originais; 
fósseis raramente presentes, 
distorcidos

------------------------- Posição geográfica e geológica do afloramento -------------------------
1. Terrenos Pré-Cambrianos Distribuição ampla, 

estratificação e seleção, 
amplitude lateral ampla, 
intercalações com sedimentos 
conhecidos e gradações 
laterais e verticais

Terrenos Pré-Cambrianos 
de gnaisses graníticos, 
migmatíticos e injeções de 
pegmatitos

2. Cinturões orogenéticos Formação mostra diferenças 
regulares e marcadas na 
composição litológica

Montanhas dobradas, 
expostas pela erosão, 
mudanças graduais ou de 
grau de metamorfismo

3. Afloramentos esporádicos Corpos de rochas 
sedimentares com fãs, deltas, 
lençóis, camadas, lentes, 
cunhas, “cordões” e prismas

Auréolas ao redor de 
intrusões ígneas esporádicas; 
rochas podem mostrar arranjo 
em zonas

4. Diques, sills, lacólitos, 
lopólitos, facólitos, estoques, 
batólitos, bordos massivos, 
de forma irregular, “chilled”.
Fonte: Adaptado de Huang (1962).

TABELA 5.11 – Continuação...

O metassomatismo é quando a composição original da rocha é alterada por 
reação com fonte externa; na presença de fluido através da rocha (metassomatismo 
de infiltração); pode também ocorrer grão a grão por difusão nos limites 
(metassomatismo de difusão). Sob condições extremas de temperatura e pressão 
há transformações (metamorfismo). Se a intensidade dessa transformação é muito 
grande (migmatismo), pode-se confundir com rochas igneas.

5.2.6 Ciclo das rochas

As rochas, à semelhança de outros fenômenos, sofrem modificações 
(Figura 5.5).
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Essas começam desde a formação das primeiras rochas, da solidificação 
de magma menos denso que deu origem aos continentes. Essas rochas ígneas 
expostas à ação do intemperismo, modificam-se química e fisicamente. 
Desse modo, partículas de rocha, minerais componentes dela, ou outros 
deles derivados (argilas), são arrastados pela água, gravidade ou pelo 
vento, acumulando-se em depressões ou em obstáculos (caso do depósito 
eólico) até se acumularem em depressões. Nesses locais, sofrem diagênese, 
transformando-se em rochas sedimentares.

Rochas e sedimentos ao se aprofundar nas fossas oceânicas podem 
se fundir transformando-se novamente em magma. Esse magma, ao se 
solidificar, gera uma nova rocha ígnea, reiniciando todo o ciclo. Uma rocha 
pode se transformar noutra se submetida a processos necessários para tal 
transformação, ao longo de milhões de anos, conforme exemplificado na 
Figura 5.5.

O ciclo das rochas pode começar no intemperismo, condicionado pela 
fragilidade da rocha e pelas condições ambientais. Afloramentos de rochas 
na superfície da crosta terrestre em regiões tropicais úmidas, em porções 

FIGURA 5.5 – Esquema mostrando os processos necessários para a transformação (ciclo) 
das rochas.
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não muito íngremes na paisagem, indicam, no geral, que o seu material é 
bastante resistente ao intemperismo, pois, caso contrário, a rocha já teria se 
transformado em solo. As características que influenciam esta velocidade de 
transformação serão destacadas a seguir.

5.2.7 Intemperismo

Um fenômeno natural importante no tocante à origem de solos e ao 
ciclo das rochas é o intemperismo: conjunto de processos químicos, físicos 
e biológicos, que atuam sobre as rochas e minerais expostos na interface 
litosfera-atmosfera, desintegrando-os e decompondo-os quimicamente, 
em direção a um componente cada vez mais estável, em equilíbrio com as 
condições ambientais vigentes. O intemperismo químico é aquele que causa 
alterações na composição química do material. Já o intemperismo físico é o 
que resulta na mudança de tamanho do material sem alterar sua composição 
química. É o que acontece, p.e., com as lâminas de caulinita, pseudomorfos 
de mica, do tamanho de areia e silte no horizonte Cr que se quebram no 
horizonte B, por atuação da expansão-contração das argilas, até tamanho de 
argila.

Temperatura, pressão, umidade e composição do material são fatores que 
influenciam tais fenômenos. Temperaturas altas tendem a provocar a expansão 
dos materiais, enquanto temperaturas baixas, a sua contração. Esses ciclos 
de contração-expansão enfraquecem a estrutura dos minerais, facilitando a 
sua fratura. Quanto mais fraturado o material, maior sua área de exposição 
às condições ambientais e, consequentemente, à ação do intemperismo. 
Materiais menos resistentes são mais facilmente intemperizáveis.

Rochas de qualquer tipo expostas a mudanças de temperatura, umidade, 
pressão, etc. sofrem intemperismo e se tornam mais suscetíveis à fragmentação. 
Ao se fragmentarem gradativamente e ao longo de milhares de anos expõem 
maior área às alterações químicas. As partículas recém-destacadas da estrutura 
das rochas formam um material terroso mais propício à vida por absorver água, 
ceder nutrientes e servir de suporte. Uma mesma rocha pode originar solos 
diferentes, mas a influência da rocha quase sempre se manifesta de uma ou 
outra forma. Rochas de granulometria mais grosseira (mais quartzo) tendem 
a originar solos mais ricos nesse mineral e rochas básicas, ricas em nutrientes, 
dão origem a solos mais argilosos, mas que não são, necessariamente, ricos 
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em nutrientes: isso depende de outras condições. Esse importante fenômeno 
responsável pela gênese do solo e a relação entre grupo de rochas e solos 
originados receberão atenção especial ao longo do texto.

5.2.8 Fácies metamórfico

Estão sendo enfatizadas neste capítulo as relações entre as rochas. 
Começou-se com as sequências de metamorfismo, por exemplo, do argilito 
ao granito (veja item 5.2.1).

Nas sequências que envolvem metamorfismo há algumas alterações. 
Dependendo das condições de pressão e temperatura (fácies metamórfica) e 
da rocha original formam-se conjuntos de minerais, definidores objetivos da 
fácies (Tabela 5.12).

TABELA 5.12 – Fácies e minerais relacionados com o metamorfismo regional, a partir de 
rochas pelíticas e basalto.

Fácies Minerais desenvolvidos de
Pelíticas Basalto

Xisto verde - xisto azul Ms1/, Ch, Qz, Ab Ab, Ep, Ch. Ac
Anfibólito Ms, Bt, Gd, Qz, Pg Af, Pg, Gd, Ep
Granulito Gd, Sl, Pg, Qz, Bt, Pi Ca-Pi, Pg, Gd
Eclogito Gd, Na-Pi, Qz, Ci Na-Pi, Mg-Gd

1/ Ms = moscovita, Ch = clorita, Qz = quartzo, Ab = albita, Ep = epidoto, Ac = actinolita, Bt = biotita, 
Gd = granada, Pg = plagioclásio, Af = anfibólio, Sl = sillimanita, Pi = piroxênio, Ci = cianita.

Fonte: Ernst (1968) e Leet, Judson e Kauffman (1978).

Algumas tendências podem ser percebidas.
Com o aumento do grau de metamorfismo (expresso pelos nomes: 

xisto verde-xisto azul - anfibolito - granulito - eclogito), há as seguintes 
transformações:
Plagioclásio sódico → plagioclásio cálcico
Anfibólio → piroxênio
Granada com Mn → com Fe → com Mg
Al com coordenação VI → Al com coordenação IV
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Assim, com maior grau de metamorfismo, o plagioclásio tende a se 
aproximar da composição da anortita (Tabela 5.2).

Entre os minerais relacionados com as fácies metamórficas há alguns 
que podem ser usados como índices de zonas dessas fácies. Alguns, a biotita, 
por exemplo, podem sobreviver sob muitas fácies; outras têm ocorrência 
mais restrita, podendo definir as zonas. Essas são definidas quando o mineral 
aparece a primeira vez. Cada mineral indicador da zona dá o nome desde que 
surge, com aumento do metamorfismo, até que surja outro mineral indicador. 
A clorita, p.e., dá nome a fácies abaixo de onde ela surge (é como se fosse um 
mineral limite); a biotita, quando surge pela primeira vez, mesmo na presença 
da clorita, vai dar o nome à zona e assim por diante...Com isso, têm sido 
identificadas as seguintes zonas (com seus minerais) em cada fácie:fácie xisto 
verde, clorita (Ch, Ms, Qz); Biotita (Bt, Ch, Ms, Qz); granada (Gd, Bt, Ms, 
Qz); fácie anfibolito, estaurolita (St, Gd, Bt, Ms, Qz); cianita (Ky, Gd, Bt, Ms, 
Qz); sillimanita (Sl, Gd, FK, Bt, Qz, Ms); fácies granulito, feldspato potássi-
co + sillimanita (Cd, Gd, FK, Bt, Sl) e ortopiroxênio (Op, Cd, Gd) (Ruberti; 
Szabó; Machado, 2009).

Considerando os principais tipos de rochas ígneas, sua composição 
aproximada pode ser observada na Tabela 5.13.

Os teores de magnetita (Mt) e de apatita (Ap), em particular, não 
correspondem aos encontrados para os basaltos brasileiros.

5.2.9 Composição, textura e estrutura

A maior ou menor alterabilidade das rochas depende da sua composição 
química, estrutura e textura ou granulometria (Figura 5.6).

Quanto à composição, as rochas ricas em minerais máficos tendem, 
em condições comparáveis, a intemperizar-se mais rapidamente do que as 
félsicas. As rochas máficas tendem a ser escuras; as félsicas, claras.

A textura das rochas se refere à sua aparência em relação aos grãos que 
as compõem, tais como tamanho e formato. As rochas com granulometria 
mais grosseira, de grãos maiores, tendem a intemperizar-se mais rapidamente, 
pois a alteração de um desses grãos já deixa maior área da rocha exposta  ao  
intemperismo.  O mesmo pode se dizer sobre os minerais. Alguns apresentam 
maiores taxas de alteração que outros e por isso são chamados facilmente 
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intemperizáveis. À medida que esses são alterados, abre uma grande brecha à 
intemperização do restante da rocha. É como se fosse feito um grande buraco 
numa muralha, facilitando a entrada de agentes externos, acelerando sua 
alteração.

TABELA 5.13 – Composição aproximada dos principais tipos de rochas ígneas.

Minerais Rio 
Grn

Trq 
Sie

Dac 
GDio

Dac Qz-
Dio

And 
Dio

Bas 
Gab

Ol-
Dia Dia Dun

------------------- % -------------------
Quartzo (Qz) 25 - 21 20 2 - - - -
Ortoclásio e 
micropertita (Or e mpt) 40 72 15 6 3 - - - -

Oligoclásio (Og) 26 12 - - - - - - -
Andesina (As) - - 46 56 64 - - - -
Labradorita (Lb) - - - - 65 63 62 - -
Biotita (Bt) 5 3 3 4 5 1 - 1 -
Anfibólio (Af) 1 7 13 8 12 3 - 1 -
Ortopiroxênio (O-Pi) - - - 1 3 6 - - 2
Clinopiroxênio (C-Pi) - 4 - 3 8 14 21 29 -
Olivina (Ol) - - - - - 7 12 3 95
Magnetita (Mt) 2 2 1 2 2 2 2 2 3
Ilmenita (Il) 1 1 - - - 2 2 2 -
Apatita (Ap) x x x x x - - - -
Esfeno (Es) x x 1 x x - - - -

Rio = riodacito, Grn = granito, Trq = traquito, Sie = sienito, Dac = dacito, Dio = diorito, GDio = 
granodiorito, And = andesito, Bas = basalto, Gab = gabro, Ol-Dia = olivina-diabásio, Dia = diabásio, 
Dun = dunito.

Fonte: Larsen (1942).

Além da composição química ou mineralógica, e do tamanho dos grãos 
dos minerais ou textura, as rochas diferem entre si no arranjo dos minerais. 
Eles podem se dispor aleatoriamente com aspecto isotrópico (homogêneo, 
massivo) ou não (Tabela 5.14).
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FIGURA 5.6 – Esquema mostrando variáveis que influenciam a taxa de alteração das rochas.

TABELA 5.14 – Alguns termos pertinentes ao arranjo dos minerais nas rochas.

Foliada Termo geral para arranjo planar
Bandas Estratos finos ou lâminas paralelas, diferindo em cor, minerais ou 

granulometria (gnaisses)
Xistosidade Orientação subparalela de minerais micáceos dominantes na rocha 

(micaxisto)
Lâmina A menos espessa das camadas num sedimento ou rocha sedimentar, 

diferindo em cor, composição ou granulometria; em geral tem menos de 1,0 
cm de espessura (ardósia, siltitos, arenitos finos)

Camada Conjunto de lâminas
Fissibilidade Propriedade de separar-se facilmente em camadas finas de espessura 

uniforme. Tanto se aplica ao folhelho quanto ao xisto, mas não se aplica ao 
argilito

Massiva Arranjo homogêneo em grandes áreas, mostrando ausência de lâminas, 
foliação, xistosidade (granito, basalto, diabásio); se a rocha apresenta 
camadas, estas têm mais de 10 cm de espessura, não apresentando juntas, 
fissibilidade ou laminação (muitos calcários e alguns siltitos do Grupo 
Bambuí)

Fonte: Adaptado de Bates e Jackson (1987); Agi (1962).

Dos três fatores principais que afetam as taxas de alteração das rochas, 
o arranjo (estrutura) parece ser o mais importante. A ênfase, quase que 
exclusiva, dada pelos livros- textos à composição química, não é harmônica 
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com o que mostra a natureza: blocos frescos de diabásio, próximos à superfície, 
originados de diques73 encaixados em gnaisses (dificilmente alteráveis) 
completamente intemperizados, por exemplo.

Além da composição mineralógica, textura e estrutura74, conforme visto 
num fragmento de rocha, a taxa de alteração das rochas pode ser influenciada 
por outros aspectos estruturais como orientação das camadas das rochas e 
intensidade de fraturamento.

Na região dos Campos das Vertentes (MG), foi observado (Chagas; 
Curi; Duarte, 1997) que a orientação mais verticalizada ou horizontalizada 
das rochas pelíticas determinam, respectivamente, a ocorrência de Latossolos 
Vermelhos (LV) ou Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA) a curtas distâncias 
e em posições semelhantes da paisagem, sob mesmo clima, vegetação 
primitiva e condições de declive. Esse padrão foi interpretado como devido 
à pior drenagem dada pela camada mais horizontalizada, favorecendo a 
formação de goethita, óxido de ferro que dá coloração amarelada ao solo. Já a 
orientação mais inclinada propicia melhor drenagem e ambiente mais oxidante, 
e, consequentemente, condições mais favoráveis à formação de hematita, 
óxido de ferro responsável pela coloração avermelhada do solo. Fenômeno 
semelhante ocorre nas bordas do Grupo Bambuí, por exemplo, próximo à 
Serra da Canastra, onde as rochas pelíticas (metapelíticas) originam solos 
mais profundos e avermelhados do que os da parte mais central, com camadas 
mais horizontalizadas. Apesar de a goethita ser associada a condições de pior 
drenagem, a natureza mostra que não é bem assim; o material pedológico mais 
próximo de hematita exclusiva (com ausência de goethita) é justamente no 
nódulo plíntico, formado também sob condições de drenagem deficiente, só 
que com lençol freático flutuante, talvez por possibilitar a maior concentração 
de átomos de Fe3+ em microlocais, justamente pela alternância de oxirredox: 

73Dique - corpo intrusivo de rocha magmática de forma tabular, discordante (não paralelo com a 
estrutura da rocha encaixante), preenchendo uma fenda (fratura) aberta em outra rocha preexistente 
(Leinz; Amaral, 1969).
74Estrutura e textura - o termo estrutura em geologia tem sido usado com o sentido de aspectos amplos 
como dobramentos, fraturas, falhas..., mais observados no campo; textura tende a ser usada no que se 
refere à granulometria e arraǌo como visto num fragmento de rocha (Leinz; Leonardos, 1982; Bates; 
Jackson, 1987). É talvez aconselhável manter textura com o sentido que é dado na pedologia, referindo-
se à granulometria; e reservar estrutura para todo o restante, quer seja no sentido de ordem superior de 
massas rochosas (macroscópica) ou arraǌo e disposição dos minerais, como xistosidade, laminação, 
etc. Nesse sentido a disposição de camadas e os fraturamentos seriam considerados estrutura.
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reduzindo os átomos de Fe, permitindo a sua difusão e concentração e 
oxidação em determinados locais.

Já que os minerais primários facilmente intemperizáveis são ricos em 
Fe(II) que se oxida com o intemperismo, talvez tudo isso seja comandado 
pela alta concentração relativa de Fe3+ vinda da transformação de uma grande 
oferta de Fe2+, seja chegando por difusão vindo até de certa distância pela 
água ou diretamente do mineral rico em Fe que se decompõe.

No Rio Grande do Sul, próximo a Antônio Prado, o basalto mais 
fragmentado origina solos mais profundos e avermelhados do que os do 
basalto mais inteiriço (menos fragmentado). No entanto, talvez, o exemplo 
mais exuberante desse efeito da estrutura (também macroscópica) é o dos 
pontões e domos graníticos do Rio de Janeiro, por exemplo. Nesse caso, a 
granulometria grosseira quase sempre está relacionada com um menor grau 
de fraturamento (fraturas mais espaçadas) (Hartt, 1975); como são rochas 
massivas, fragilizadas apenas onde há fraturamentos, resistem à intensidade 
das condições tropicais. Além disso, cria-se na superficie da rocha exposta 
um ambiente de aridez local que contribui para a manutenção desses belos 
afloramentos.

As esfoliações e fraturamentos das rochas sempre chamaram a atenção; 
com isso foi colocada ênfase demasiada no chamado intemperismo físico; 
da mesma forma a erosão eólica recebeu muita atenção. Hoje, acredita-se, 
que embora sejam importantes, o intemperismo químico é mais importante 
mesmo sob condições áridas: o atrito pelo vento alisa, lustra as partículas 
(pátina ou verniz do deserto) mas não desagrega tanto as partículas.

5.2.10 Relações rocha-solo: algumas generalizações

Apesar das  limitações  a  respeito  das  relações rocha-solo,  pelas  
influências,  p.e., pedoclimáticas, decisivas em muitos aspectos, algumas 
relações têm sido enfatizadas, como relacionar as terras roxas ao substrato 
basáltico; as terras arenosas e pobres de muitos arenitos e das areias de 
restinga; a pobreza generalizada das rochas meta-pelíticas e quartzíticas das 
áreas de mineração, etc.; a riqueza das áreas mais influenciadas por calcário, 
quer seja associado a impurezas pelíticas, o que é comum entre os calcários, 
ou rochas pelíticas com presença de calcário, ou mesmo como cimento entre 
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os grãos no arenito ou mesmo constituindo camadas finas entremeadas no 
arenito. No entanto, sabe-se, qualquer desses substratos nem sempre origina 
solos da mesma natureza: há solos ricos ou pobres em nutrientes praticamente 
originados de qualquer rocha, há solos desenvolvidos de basalto sob cerrado 
ou sob campos pobres; solos originados de calcário Bambuí indistinguíveis 
dos originados de ardósia; mesmo os solos arenosos de restinga, em algumas 
circunstâncias, com a presença de material calcário advindos de fragmentos 
de conchas, etc. podem ter maior teor de nutrientes; até mesmo o quartzito 
tem sido encontrado formando solo eutrófico em condições subáridas.

Os solos do Estado de São Paulo foram classificados em 22 grupos de 
solos (Setzer, 1949) (Tabela 5.15).

TABELA 5.15 – Os grupos de solos do Estado de São Paulo.

Grupo Nome popular Rocha-matriz

1 salmourão granitos, gnaisses, pegmatitos, migmatitos 
ácidos

Arqueano
2 massapé granitos, gnaisses, pegmatitos, migmatitos 

menos ácidos
3 salmourão xistos e gnaisses: quartzíticos

Série São Roque
4 massapé xistos e gnaisses: micáceos

5 terra clara 
arenosa

arenitos (granulação grosseira e desigual, 
contem micas) Arenito de Furnas

6 terra argilosa argilitos, folhelhos, varvitos, tilitos argilosos

7 terra arenosa arenitos e conglomerados, varvitos e tilitos 
arenosos

Série Itararé-
Tubarão

8 terra silicosa arenitos e sílex: rochas silicificadas

9 terra argilosa folhelhos, pequena contribuição de 
calcário, rochas pouco silicificadas

10 terra calcária calcários, pequena contribuição de 
folhelhos: silicificação incipiente

Série Passa Dois 
(Corumbataí-Irati)

11 terra arenosa arenitos botucatu e piramboia

Série São 
Bento (arenito 
Piramboia, 
Botucatu, Trap)

12 terra roxa de 
campo

arenito botucatu: pequena contribuição 
de diabásios ou basaltitos: meláfiros 
descalcificados

13 terra roxa 
misturada

diabásios e basaltitos com pequena 
contribuição de arenito botucatu: meláfiros

14 terra roxa legítima diabásios, meláfiros calcíferos e basaltitos
Fonte: Setzer (1949).
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Setzer75 coloca bastante ênfase na rocha-matriz e na granulometria geral 
do solo. A expressão argila é usada em 3 grupos; arenosa em 7 (seria 8 se 
incluir silicosa) e 4 classes com as expressões salmourão e massapé aplicadas 
a rochas pré-cambrianas gnaisse-graníticas e xistos.

Não há, nesse trabalho pioneiro, ênfase no perfil ou na maturação do 
próprio solo. Parece estar subentendida certa ênfase no chamado solo normal, 
ou que se julgava fosse.

Há no entanto alguma percepção do solo com B textural ao descrever o 
Salmourão como:

“...são no geral claros, arenosos, rasos, ácidos e pobres em fósforo e 
cálcio, mas quase sempre ricos em potássio... possuem camada argilosa na 
profundidade de 20 a 40cm...”

A ênfase era centrada no material de origem e chega a definir solo como: 
“Detritos meteorizados de rochas decompostas”.

Como ele define meteorização como sendo processo pelo qual esses 
detritos são alterados sob a influência dos fatores climáticos e biológicos...
não fica claro o porque da expressão “rochas decompostas.”

Esse grupamento de Setzer ou dele aperfeiçoado foi usado até o final da 
década de 1950. Em 1960 foi publicado o Levantamento de Reconhecimento 
dos Solos do Estado de São Paulo (Lemos et al., 1960), com ênfase não mais 
no material de origem, mas, sim, no perfil do solo.

Mas como sempre acontece em situações semelhantes os dois 
sistemas começaram a ser usados, mesmo porque muito dos registros a 
respeito dos solos de São Paulo até então, consideravam o grupamento 
antigo.

Havia assim a necessidade de uma correspondência entre as classificações 
antigas, baseada nas informações geológicas e a do Levantamento de 
Reconhecimento dos Solos.

Não havia ênfase para o que chamaríamos hoje de Neossolo Litólico, 
Cambissolo, Argissolo ou Nitossolo; o Latossolo parece estar sendo 
considerado, na maioria das vezes, como a referência do grupo. 

75José Setzer - Engenheiro Químico, trabalhou no Instituto Agronômico de Campinas com Paul 
Vageler, pedólogo alemão; dedicou-se em especial ao que chamou de Geologia do Solo, com ênfase 
nas informações geológicas grupando os solos de São Paulo em 22 grupos ou classes num esboço agro-
geológico.
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Essa correspondência quase sempre oferece muitas dificuldades pelas 
razões já mencionadas: o mesmo material de origem pode dar origem a vários 
solos; aliás, essa foi a grande descoberta de Dokuchaev quando, nas extensas 
e bastante uniformes coberturas eólicas (loess) da Rússia, percebeu que 
havia variação dos solos de acordo com topografia, drenagem, etc. Mesmo 
enfrentando essas dificuldades (França; Demattê, 1970)  um esforço foi feito 
nesse sentido (Tabela 5.16).

TABELA 5.16 – Correspondência aproximada entre a classificação antiga, muito baseada 
nas informações geológicas e a posterior considerando mais a natureza do solo do Estado de 
São Paulo (França; Demattê, 1970).

Massapé
Solo de Campo do Jordão, Latossolo Vermelho-Amarelo Orto,
Latossolo Vermelho-Amarelo fase rasa, Podzólico Vermelho-Amarelo 
Orto

Salmourão Solos Podzolizados com cascalho, Latossolo Vermelho-Amarelo fase rasa

Devoniano Latossolo Vermelho-Amarelo Orto, Podzólico Vermelho-Amarelo fase 
rasa

Glacial
Podzólico Vermelho-Amarelo variação Laras, Latossolo Vermelho-
Escuro Orto,
Latossolo Vermelho-Amarelo fase arenosa

Corumbataí
Podzólico Vermelho-Amarelo variação Piracicaba e variação Laras, 
Latossolo Vermelho Escuro Orto,
Mediterrâneo Vermelho-Amarelo fase arenosa

Arenito do 
Botucatu

Regossolo,
Regossolo intergrade para Podzólico Vermelho-Amarelo e intergrade 
para Latossolo Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Amarelo 
variação Laras,
Latossolo Vermelho-Amarelo fase arenosa

Terra Roxa 
Legítima

Latossolo Roxo,
Terra Roxa Estruturada

Terra Roxa 
Misturada Latossolo Vermelho-Amarelo fase arenosa, Latossolo Roxo

Arenito de Bauru Solo Podzolizado de Lins e Marília - variação Marília e variação Lins, 
Latossolo Vermelho-Amarelo fase arenosa

Terciário

Latossolo Vermelho-Amarelo fase terraço,
Latossolo Vermelho-Amarelo intergrade para Podzólico Vermelho-
Amarelo, Podzólico Vermelho-Amarelo intergrade para Latossolo 
Vermelho-Amarelo

Baixada Aluviais, Hidromórficos, Podzol Hidromórfico
Fonte: França e Demattê (1970).
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Na Tabela 5.16 está sendo usado o sistema de classificação anterior ao 
atual (EMBRAPA/SBCS, 2013).

Nessa Tabela 5.16 há algumas relações interessantes:
1. Em correspondência com a classificação antiga o Latossolo só não está 
presente na unidade Corumbataí e no material da Baixada. Nos dois casos, 
aparentemente, não há tempo para formação do Latossolo e por razões 
distintas: nas Baixadas, o pouco tempo é dado pela continua adição de 
material fluvial através das enchentes; também por remoção, adição no 
meandrar dos rios com retirada e adição de material. No caso da Unidade 
Corumbataí, o tempo é reduzido para formação do Latossolo pela remoção 
erosiva.
2. O massapé76 é usado, em São Paulo, para solos maturos, Latossolo e 
Argissolo, ao contrário do uso mais famoso para os solos vérticos do 
Recôncavo Baiano.
Um terreno negro, que os habitantes conhecem pelo nome de massapê, e cuja 
fertilidade parece inexaurível, é o que principalmente se destina à cultura da 
cana- de-açúcar (Ferndinand Denis).
3. O salmourão não tão famoso e de uso mais limitado, definido como solo 
tendo elevados teores de cascalho e, ou, areia grossa (Curi; Larach; Kampf, 
1993); mas com definição já longínqua; em 1896, Derby dizia:

Os granitos porfiróides são popularmente conhecidos pelo nome olho 
de sapo. Formam, pela decomposição, um solo encaroçado conhecido como 

76Massapé - origem do termo é muito controvertida, do Latim maspétum (folha de laserpício, talo 
de benjoim) a propriedade aderente da terra (massa + pé). Essa interpretação de que o termo vem da 
pegajosidade do solo (massa aderida ao pé) foi de Nascentes e AGC (Houaiss; Villar; Franco, 2001). 
Assim, não parece improvável a interpretação dada pelo Prof. Onofre Brumano Pinto (informação 
pessoal) de que a palavra como usada no Brasil provavelmente vem da consistência dura do solo 
quando seco e que amassa o pé nos encontrões. Nesta interpretação, massapé viria de amassa o pé. Por 
outro lado, há outras interpretações como a de que é termo de origem africana, terreno fértil (Bueno, 
1967). Refere-se a diferentes solos, em diferentes regiões: Vertissolos (terras escuras, pegajosas, 
com grandes rachaduras quando secas) no Recôncavo Baiano; Latossolos Vermelho-Amarelo (solos 
amarelados ou alaraǌados, pofundos, desenvolvidos de gnaisses), em São Paulo, contrastam com o 
salmourão por possuir, este, alto teor de areia grossa, originado, por exemplo, de granito; Latossolo 
Roxo (solos vermelhos profundos desenvolvidos de rochas basálticas), Triângulo Mineiro. Esse é 
um nome usado para solos muito diferentes em várias regiões do País. O mais famoso deles, fértil, 
com argila de atividade alta (capacidade de troca de cátions elevada), Vertissolo originado de folhelho 
calcífero (rocha pedocalcária, veja cap.6) da bacia Cretácea do Recôncavo Baiano, muito usado na 
produção de cana-de-açúcar, nos primeiros anos da nossa história.
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salmourão, que se caracteriza pela presença de fragmentos de feldspatos 
resistentes à decomposição (Derby, 1896, seg. Oliveira; Leonardos, 1943).

Numa definição mais recente, possivelmente inspirada na definição de 
Derby, volta a haver ênfase na presença de algum feldspato.

Solo residuário, formado de pedregulhos, ou areia grossa, parte do 
feldspato que resistiu à decomposição misturado à terra formada das partes 
mais decomponíveis de feldspato e de mica. Variação de salmoirão (Houaiss; 
Villar; Franco, 2001).

Em princípio, exceto sob condições subtropicais, a presença de algum 
vestígio de feldspato provavelmente indicaria solo eutrófico. Parece que o 
conceito atual enfatiza a presença de cascalho e, ou, areia grossa, podendo o 
solo ser eutrófico ou distrófico.
4. Ao comparar a classificação antiga com a moderna (já não tão moderna), 
observa- se que a mesma classe de solo pode ocorrer em mais de uma 
classe antiga, muito ligada à formação geológica. Há, no entanto, algumas 
litologias marcantes sob o ponto de vista pedológico; associação entre 
as terras roxas, Latossolo Vermelho Férrico (Eutroférrico, mais raro, 
e Distroférrico, Latossolo Roxo ou Terra Roxa) e Nitossolo Vermelho 
(Terra Roxa Estruturada) é uma delas. A classe correspondente à Terra 
Roxa Misturada sugere um aspecto interessante: a mistura é definida pelo 
solo; percebe-se pela textura, atração pelo magneto, etc. que há mistura 
das propriedades dada pelo arenito e pelo basalto. Que essa mistura ocorre 
em diferentes proporções, importantes pedologicamente é indicada pela 
própria enumeração de Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho-Amarelo 
fase arenosa. Essa ideia de se inferir a contribuição petrológica pelas 
propriedades do próprio solo, na impossibilidade, muitas vezes, de se ater a 
uma definição mais clara da litologia, é a que inspirou, nesse livro, a criação 
das classes pedolitológicas unindo classes petrológicas bem distintas mas 
com implicações pedológicas semelhantes, como é o caso de basalto e tufito 
ambos podendo originar Latossolos Vermelhos Férricos indistinguíveis. 
No entanto, é sempre importante lembrar, a tendência com a maturação 
do solo é ir pouco a pouco perdendo certas influências litológicas; assim, 
as rochas metapelíticas (ardósia) e calcárias (com impureza pelítica, como 
é comum) do Grupo Bambuí originam solos bem distintos quando pouco 
ou relativamente maturos (Neossolo Litólico, Cambissolo, Nitossolo ou 
Argissolo), mas Latossolos indistinguíveis. Nesse caso, com o solo maturo 
a influência calcária vai se enfraquecendo e a pelítica vai se impondo.
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5. O Arenito Botucatu na sua fácies mais arenosa dá origem a Neossolo 
Quartzarênico e, nesse caso também, sabe-se que foi originado de fácies 
mais arenosa pela textura do solo. O Arenito Bauru parece ter uma areia 
mais suja (mais rica em matriz, parte fina) do que o Botucatu; e pode ser 
particularmente rico em calcário, originando solos férteis muito importantes 
agricolamente.
6. A situação do Terciário é de certa forma, curiosa; geologicamente é 
um material relativamente jovem, mas originando solo maduro. Isso se 
dá por haver no sedimento Terciário características relito de antigos solos 
bem intemperizados, provavelmente Latossolos, que por erosão cederam 
os sedimentos formadores do Terciário atual. Isso, em si não é novidade. 
O sedimento pode imprimir ao solo característica peculiar dada pela sua 
natureza. O exemplo mais importante disso, talvez, é o relativo às várzeas 
amazônicas até à foz no Pará, enriquecidas com sedimentos andinos. Na 
Zona da Mata de Minas, por exemplo, antigos terraços fluviais (não mais 
inundáveis; provavelmente Pleistocênicos77), apesar de solos relativamente 
imaturos (algo intermediários entre Argissolo e Cambissolo ou entre 
Nitossolo e Cambissolo), são distróficos e têm mineralogia caulinítica muito 
bem expressa, sem minerais primários facilmente intemperizáveis, herança 
do manto latossólico original.

Além dessas relações a nível de estado vistas anteriormente há registros 
de relações genéricas entre aspectos fisiográficos, rocha de origem e solos 
para o Brasil (Tabela 5.17)

77Terraço pleistocênico - na região de Viçosa, Zona da Mata, MG, solos acidentados profundos, com 
concordância dos topos, inclusive com alguns pequenos trechos ainda planos (dá para pequeno campo 
de futebol) sugerem ter existido um chapadão. Acredita-se que em determinado tempo esse antigo 
chapadão foi cortado por cânions bem profundos, onde, por colmatagem, formou-se um leito maior 
acima do atual; depois, com novo aprofundamento do leito, virou um terraço, não mais inundável. Com 
o terraço como um nível de base local, sedimentos acumulam-se na base e o solo vai se espessando, em 
detrimento da parte superior que continua perdendo sedimentos; assim, gradativamente vai havendo 
uma redução de declive (da encosta), conforme o  modelo de Davis (o horizonte B do topo é mais 
estreito do que o da parte inferior da encosta); nesse horizonte B mais espesso, há evidência de horizonte 
enterrado sugerindo que deslizamentos vêm de há muito. Foi num desses sub-horizontes enterrados, 
influenciados pelo terraço, como  nível de base,  mas acima dele houve uma  datação de 6.350 anos 
por C14 foi registrada (Agradecemos à Prof. Cristina Helena Ribeiro Rocha Augustin, UFMG, por essa 
datação obtida na Alemanha). Essa datação e a presença de horizonte B textural parecem indicar esse 
terraço como Pleistocênico (>10ka).
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O Latossolo (L), o solo mais velho, pode se originar de qualquer das 
rochas de origem listada, mas apenas nas áreas planas mais elevadas, platôs, e 
áreas acidentadas com horizonte C profundo, com pouco afloramento de rochas.

O Latossolo está ausente nas áreas planas e baixas, nos depósitos 
aluviais, manguezais, restingas ou onde o solo é acidentado, mas o horizonte 
C é pouco profundo.

Tabela 5.17 – Relações entre aspectos fisiográficos e ocorrência de classes de solos

Aspectos Fisiográficos Classes de Solos
--------------------------------- Aspectos gerais do relevo ---------------------------------

Áreas planas e elevadas L*, RQ, NB, C, RL
Áreas planas e baixas RY, G, P, F, S, C
Depósitos aluviais (diques) RY
Depósitos aluviais (brejos) GX, GM, O
Manguezais GJ, GZ, GM, GX, GZ
Restingas RQ, EKg, ESg, ESKg
Platôs litorâneos e amazônicos LA, PA, EKg, ESg, ESKg, RQ
Áreas acidentadas com horizonte C muito profundo L, C
Áreas acidentadas com horizonte C pouco profundo P, C, RL, TC, RR

--------------------------------- Rocha de origem ---------------------------------
Pedomáficas (basalto, diabásio, tufitos...) LVdf, LVef, NV, C, RL, LB, LVJ

Pedopsamítica LVm, LVAm, P, RQ, EKg, ESg, ESKg, 
RL

Pedopelítica LV, C, RL, LVA, P
Cristalina (gnaisses, granitos...) LVA, P, C, RL, TC, RR
Calcário LV, NV, C, RL, M
Ferrífero LVj, FF, C, RL
*Símbolos: L = Latossolo: LA = Latossolo Amarelo, LV = Latossolo Vermelho, LVA = Latossolo 
Vermelho-Amarelo, LB = Latossolo Bruno, m = textura média, df = distroférrico, ef = eutroférrico, 
j = perférrico; P = Argissolo: PA = Argissolo Amarelo, PV = Argissolo Vermelho, PVA = Argissolo 
Vermelho-Amarelo; N = Nitossolo: NB = Nitossolo Bruno, NV = Nitossolo Vermelho; T = 
Luvissolo: TC = Luvissolo Crômico; F = Plintossolo, FF = Plintossolo Plíntico; C = Cambissolo, 
CX = Cambissolo Háplico, j = perférrico; M = Chernossolo, MT = Chernossolo Argilúvico; S = 
Planossolo; G = Gleissolo: GJ = Gleissolo Tiomórfico, GM = Gleissolo Melânico, GX = Gleissolo 
Háplico, GZ = Gleissolo Sálico; R = Neossolo, RY = Neossolo Flúvico, RL = Neossolo Litólico, 
RQ = Neossolo Quartzarênico, RR = Neossolo Regolítico
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O que está envolvido nesses casos é o tempo de exposição da partícula, 
em alguns casos com o adjutório da deficiência de drenagem (manguezais, 
muitas outras áreas planas e baixas); noutros, pela natureza arenosa do material, 
como é o caso da restinga. No caso dos solos acidentados com horizonte 
C pouco espesso, é onde mais claramente tanto pedogênese quanto erosão 
podem ser acelerados. É nessas áreas que os solos costumam ser mais férteis 
a não ser que a rocha de origem seja pobre de natureza, como acontece com 
as áreas de rochas pelíticas (em derredor de Brasília e ao longo da ocorrência 
de rochas ardosianas do Grupo Bambuí).
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Da Rocha ao Solo tem enfoque ambiental por enfatizar os recursos água e nutrientes. 
É quase sempre difícil saber qual foi o material de origem ; à semelhança do grau do solo
de contribuição do psamito e do basalto na terra roxa, com diferentes graus de mistura, 
infere-se o material de origem a partir do solo.

A rocha de origem dá informações sobre o potencial de fornecer alguns nutrientes, por 
exemplo, teor total de fósforo, de ferro; indicações sobre elementos traços e, em algumas 
circunstâncias, até sobre alguns minerais na fração argila: é o caso da illita (um mineral 
detrítico) e, talvez, da maghemita; e, mais diretamente, sobre os das frações mais 
grosseiras. No entanto, uma rocha rica (basalto) pode originar solos ácidos e pobres em 
nutrientes disponíveis. No Planalto Meridional, as baixas temperaturas aumentam a 
relação lixiviação/intemperismo e os solos, mesmo desenvolvidos de basalto, tendem a 
ser rasos e pobres em nutrientes.

Rochas bem distintas como basalto e tufito, gnaisse leucocrático e granito ou 
granodiorito etc. podem originar solos semelhantes; é impossível, por ora, distinguir um 
Latossolo originado de calcário ou de ardósia do Grupo Bambuí: o solo de calcário é 
formado do resíduo pelítico após a remoção do carbonato. Assim, para preservar as 
valiosas informações petrológicas e enfatizar o critério de premiar a natureza dos solos 
usou-se as expressões pedogranítica, pedomáfica, pedopelítica etc… que talvez possa 
ser lida como, no caso da pedomáfica, rocha que origina solos como se máfica fosse e 
assim por diante.

Dependendo da natureza do solo formado, as rochas são aqui grupadas para fins 
pedológicos e ambientais; nesse agrupamento partiu-se do solo para a rocha. Premiou-
se, por esse critério, o produto final (solo). As diferenças entre os atributos das rochas são 
importantes, mas a convergência nos atributos-chave do solo como teor de ferro, fósforo 
total, teor de argila etc. têm prioridade.

É provável que no futuro se venha a definir melhor essas classes em termos de melhor 
quantificação dos critérios definidores dessas "pedorrochas"… Assim, esse livro é apenas 
um esforço inicial onde há muito que melhorar…
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