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1 – Introdução aos Solos 
 
O solo, dependendo dos objetivos e enfoques científicos, tem sido 

interpretado de maneira diversa: produto do intemperismo físico e químico das 
rochas (Geologia); material escavável, que perde sua resistência quando em 
contato com a água (Engenharia Civil); camada superficial de terra arável, 
possuidora de vida microbiana (Agronomia). 

Os conceitos de solos que têm sido mais usados em Geologia e da 
Engenharia provêm da Geologia e Engenharia. Entretanto, considerando que o 
leque das aplicações da Geologia e Engenharia se alargaram consideravelmente 
nos últimos anos, desde as aplicações tradicionais a obra civis até as aplicações às 
questões ambientais e, além disso, a evolução experimentada pelas ciências, 
também no decorrer desse período, não poderíamos deixar de contemplar o acervo 
de conhecimentos desenvolvidos pela ciência responsável pelo estudo de gênese 
dos solos, enquanto produtos da evolução pedogenética. Mesmo porque já são 
muitos os trabalhos e pesquisas, nacionais e estrangeiros, que se dedicam a 
explorar esse acervo para fins de Engenharia, conforme mostrado a seguir. 

Com o advento da Pedologia e Edafologia, ciência que estuda o solo – 
fundamentado inicialmente na Rússia por Dokuchaiev, em 1880 – o solo  passou a 
ser entendido como uma camada viva que recobre a superfície da Terra, em 
evolução permanente, por meio da alteração das rochas e de processos 
pedogenéticos, comandados por agentes físicos, químicos e biológicos. Uma 
definição completa e atualizada de solo foi apresentada por Birkeland (1974): 
“material natural consistindo de camadas ou horizontes de compostos minerais 
e/ou orgânicos com variadas espessuras, diferindo do material original por 
propriedades morfológica, física, química e mineralógica, e por características 
biológicas. Os horizontes do solo são inconsolidados, mas alguns contêm 
suficientes porções de sílica, carbonatos ou óxidos de ferro para cimentá-los”. 

A diferenciação vertical entre os horizontes, que definem o perfil do solo, tem 
sido utilizada como principal critério de classificação e mapeamento do solo. Esta 
diferenciação também se verifica lateralmente, ao longo das vertentes, sendo 
fundamental considera – lá nos estudos das relações genéticas entre o solo e os 
demais elementos que constituem o meio natural: o substrato geológico, o relevo, a 
vegetação, o comportamento hídrico e, conseqüentemente, interpretar os 
processos de dinâmica superficial (erosão, escorregamento, colapso) e os 
fenômenos e comportamentos do meio físico relacionados com as diferentes 
formas de interferência da ação humana. Portanto, os solos ocorrem na paisagem 
compondo unidades ou compartimentos delimitáveis por meio da distinção de 
características morfológicas (cor, textura, estrutura, consistência, cerosidade, 
nódulos, concreções, etc.) dos horizontes pedológicos, observáveis no campo, e 
características físicas e químicas, determinadas por meio de ensaios laboratoriais e 
in situ. A espessura dos horizontes e a transição vertical e lateral entre estes são 
atributos igualmente importantes, utilizados na caracterização, classificação e 
mapeamento dos solos. 

Conforme já assinalado, esta apostila apresenta o solo do ponto de vista da 
Pedologia (Curie et al., 1993), de maneira a alargar as perspectivas das 
abordagens da Geologia de Engenharia sobre esta unidade do meio físico, tão 
importante para as obras de Engenharia e o uso do solo em geral. Por outro lado, 
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não abrange os maciços que apresentam intensa alteração. Tais materiais 
conformam bolsões ou zonas alteradas, por ação do intemperismo em 
profundidade, através de falhamentos, disques e outras estruturas, podendo incluir 
também rochas que foram submetidas a processos de alteração hidrotermal. 

A utilização de dados pedológicos para fins não-agrícolas é pratica 
consagrada em outros paises (Aitchison, 1973; Allemeier, 1973; Bauer, 1973; Wells, 
1973; Gidigasu, 1976; Atlan e Feller, 1980). No Brasil, Medina (1961) (e Nogami, 
1963, 1973, 1985) foram os pioneiros, introduzindo métodos de abordagem, 
aplicados a projetos rodoviários. 

Estes autores brasileiros serviram de referencia a inúmeros outros 
pesquisadores que ampliaram a utilização da Pedologia para diferentes finalidades 
da Geologia de Engenharia, destacando-se, entre outros: Barroso et at. (1981); 
Barroso (1986); Dias et al. (1984); Dias e Gehling (1985); Dias (1985); Dias e 
Gonzáles (1985); Polivanov (1984); Salomão (1981,1985); Santos e Salomão 
(1981); Saad et al. (1984); Ponçano et al. (1987); Dias (1987); Antunes et al. (1987); 
Antunes (1989); Pastore et al. (1990); Kertzman e Salomão (1990); Palmieri e 
Olmos (1996); Cardoso et al.(1996). Os trabalhos elaborados pelos autores citados 
apresentam contribuições voltadas às correlações entre as características 
pedológicas e o comportamento geotécnico dos solos, bem como às metodologias 
de interpretação pedológica utilizadas na elaboração de cartas de planejamento da 
ocupação urbana (cartas geotécnicas) e cartas de risco à erosão. 
 

2 – Fatores de Formação dos Solos 
 

Estudos sobre solos demonstram que sua origem e evolução sofrem a 
influência de cinco fatores: 

• Clima, condicionando principalmente a ação da água da chuva e da 
temperatura; 

• Materiais de origem, condicionando a circulação interna da água e a 
composição e conteúdo mineral; 

• Organismos, vegetais e animais, interferindo no microclima, formando 
elementos orgânicos e minerais, e modificando as características físicas e 
químicas. 

• Relevo, interferindo na dinâmica da água, no microclima e nos processos de 
erosão e sedimentação; 

• Tempo, transcorrido sob ação dos demais fatores. 
 

 Buckman e Brady (1960), considerando a importância dos fatores de 
formação, definem o solo como “corpos dinâmicos naturais que possuem 
características decorrentes das influencias combinadas de clima e atividades 
bióticas, modificadas pela topografia, que atua sobre os materiais originários, ao 
longo de certo período de tempo”. 

Simplificadamente pode-se afirmar que o desenvolvimento do solo inicia-se 
com o intemperismo, representado pelos fenômenos físicos e químicos que, 
agindo sobre a rocha, conduzem à formação de resíduos não-consolidados 
comumente conhecidos por regolitos saprolítico que constituem o substrato 
pedogenético, material originário do solo, do ponto de vista pedológico. Este 
material, proveniente da desagregação da rocha, poderá permanecer no local em 
que se desenvolveu, ou ser transportado para outro. Sendo submetido por tempo 
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relativamente longo aos processos pedogenéticos, esse material residual ou 
transportado, passa a desenvolver um verdadeiro solo, do ponto de vista 
pedológico. Em certas condições, o solo assim formado poderá ser trabalhado por 
processos de dinâmica superficial, fornecendo material que, transportado e 
depositado em outro local, passará a constituir um novo substrato pedogenético. 

Vale lembrar que, do ponto de vista da Engenharia, mesmo o substrato 
pedogenético é considerado solo, se tiver um comportamento como aquele acima 
conceituado (Vargas, 1978). Outros autores usam o conceito de materiais 
inconsolidados (Souza e Zuquette, 1991). 
       

Assim, pode-se identificar a existência de duas grandes categorias de 
substrato pedogenético: 

• Residual ou autóctone , formado no local, diretamente da desagregação da 
rocha subjacente ao perfil do solo; 

• Transportado  ou alóctone  que, dependendo do agente responsável pelo 
transporte dos materiais resultantes do intemperismo, pode receber as 
seguintes denominações, como substrato pedogenético: 
Coluvionar: ação da gravidade; 
Aluvionar: ação de águas correntes; 
Glacial: ação das geleiras; 
Eólico: ação do vento. 

 
Portanto, estas denominações, aplicadas ao substrato pedogenético, são 

apropriadas apenas para se referirem à formação e disposição dos materiais 
originários, embora sejam, por alguns autores, aplicados aos solos que se 
desenvolveram por intemperismo, a partir desses depósitos, por exemplo, solos 
glaciais, aluviais, eólicos, residuais. “Entretanto, tais agrupamentos são muito 
generalizados, por haver grande diversidade no âmbito de cada grupo de solos” 
(Buckman e Brady, 1960). 

2.1 - Rocha 
A natureza da rocha-matriz, sua composição mineracológica q química, e o 

estado original de fraturamento, exercem influencia capital sobre as características 
do solo da qual se origina. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o desenvolvimento do solo está 
diretamente condicionado à circulação interna da água, tendo em vista o papel 
imprescindível que esta desempenha nas alterações físicas e químicas, envolvidas 
no processo de alteração, e o seu importante papel de transporte de soluções. 
Neste caso, a permeabilidade da rocha subjacente, condicionada pela natureza 
petrográfica, estado de alteração e fraturamento, é fator de suma importância na 
evolução do solo. 

Muitas propriedades físicas e químicas são determinadas pelo conteúdo 
mineral. Rochas compostas por minerais ricos em sílica como, por exemplo, o 
quartzo, produz solos de textura arenosa, enquanto aquelas com significativa 
porcentagem de minerais ferromagnesianos (biotita, olivina, piroxênio) e feldspato, 
oferecem condições para o desenvolvimento de solos argilosos. Em muitos casos, 
a própria rocha-matriz poderá conter minerais argilosos e, neste caso, produzir 
solos com o mesmo tipo de argilomineral. Em outros casos, diferentes tipos de 
argilominerais podem se originar dependendo, principalmente, da composição 
mineralógica da rocha-matriz: argilominerais do tipo illita originam-se com 
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freqüência do intemperismo de minerais micáceos ricos em potássio, ao passo que 
a origem das esmectita se deve ao intemperismo de minerais ricos em cálcio e 
magnésio. O silício e o alumínio constituem elementos indispensáveis para a 
formação dos argilominerais. O ferro e o manganês têm parte ativada no processo 
de oxi-redução e são os elementos fundamentais na coloração do solo. O potássio 
e o sódio causam a dispersão do colóide argiloso, enquanto o cálcio e o magnésio 
têm alto poder floculante, assegurando a estabilidade do solo. 

Com relação à composição mineralógica da rocha-matriz, é importante 
também destacar a maior ou menor facilidade de alteração química apresentada 
pelos diferentes minerais. Assim, os plagioclásios se alteram com maior facilidade 
que os ortoclásios e microlínios; a biotita se altera mais rapidamente que a 
muscovita; a hornblenda é menos resistente que os piroxênios em geral. Outro 
importante fator é o conteúdo em elementos alcalinos e alcalino-terrosos, como 
cálcio, magnésio, sódio e potássio. Rochas com carência ou ausência destes 
elementos reproduzem, com mais facilidade, solos com pH acido como, por 
exemplo, os solos comumente conhecidos por lateríticos, que apresentam pequena 
proporção de bases (elementos alcalinos e alcalino-terrosos) em relação ao 
conteúdo em óxidos de ferro e de alumínio. 

Em muitos casos, “a composição mineralógica e química da rocha matriz 
não só determinam a eficácia das forças de intemperismo, como também controlam, 
ocasional e parcialmente, a vegetação natural” (Buckman e Brady, 1960). Assim, 
em terrenos calcários, é comum encontrar espécies vegetais cujas folhas 
apresentam teores relativamente elevados de cátions metálicos ou bases. Estas 
folhas, quando caem sobre o terreno, são decompostas e incorporadas ao solo, 
repondo as eventuais perdas dos elementos alcalinos e dificultando a sua 
acidificação e lixiviação. 

Em resumo, o tempo necessário para que um solo se desenvolva está 
bastante relacionado à constituição mineralógica do substrato rochoso, 
especialmente segundo a facilidade, mais ou menos relevante, com que a água 
atravessa a cobertura pedológica, reaja com os constituintes minerais da rocha e 
renove os elementos liberados pela alteração. 

2.2 - Clima 
O fator climático atua diretamente na formação do solo, por meio da 

alteração dos minerais do substrato, ou indiretamente, por meio de vegetação. A 
importância do clima na formação do solo levou à concepção do critério de 
zonalidade climática adotada pelas primeiras classificações pedológicas, sendo 
mantido até hoje por numerosos especialistas. 

Pode-se dizer que, em geral, os aspectos climáticos mais importantes no 
desenvolvimento pedogenético são representados pela temperatura e precipitação 
pluviométrica. 

A influencia da temperatura mostra-se bastante evidente quando se aplica a 
Lei de Vant’Hoff, segundo a qual, para cada aumento de 10°C de temperatura, a 
velocidade de uma reação química temperado apresentam solos substancialmente 
menos profundos que as regiões tropicais, onde é comum encontrar solos com 
vários metros de profundidade.  

Outro aspecto ilustrativo quanto à influencia da temperatura no 
desenvolvimento pedogenético é a interferência na produção e acumulação de 
matéria orgânica. Solos encontrados em regiões tropicais e intertropicais são, em 
geral, pobres em matéria orgânica, ao contrario dos encontrados em regiões de 
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clima temperado e frio. A temperatura do meio ambiente interfere diretamente na 
proliferação de microorganismos responsáveis pela destruição da matéria orgânica. 
Assim, em regiões de clima quente, observam-se condições favoráveis à vida 
microbiana no solo, que não permite o acúmulo de matéria orgânica e 
desenvolvimento de húmus. Para que haja concentração de matéria orgânica em 
solos tropicais, há necessidade de aporte muito grande de restos vegetais, como o 
observado em locais de ocorrência florestal, ou em terrenos de agradação, como 
várzeas, onde se acumula matéria orgânica. 

Quanto à influencia das precipitações pluviométricas no desenvolvimento 
pedogenético, deve-se considerar não apenas a ação da água no processo de 
alteração química dos minerais mais, também, o seu importante papel na promoção 
do movimento de soluções e do processo de lixiviação do solo. Pode-se, assim, 
dizer que a maturação (ou o clímax do solo) é mais facilmente atingida em regiões 
de elevada pluviosidade onde se observa: elevada concentração hidrogenionica no 
solo, com conseqüente aumento da alteração química por hidrólise; condições 
facilitadas de transporte de solução no interior do solo; possibilidade de remoção de 
elementos solúveis e de acumulação dos elementos insolúveis em determinadas 
posições do perfil. Entretanto, em regiões onde a precipitação pluviométrica é 
escassa, a lixiviação se reduz consideravelmente, promovendo um enriquecimento 
de sais solúveis como carbonatos, sulfatos e cloretos, dificultando o 
aprofundamento da alteração. Observa-se, assim, maior tendência para solos 
salinos e pouco profundos. 

Existe, dessa forma, certas tendências de evolução pedológica 
condicionadas, especialmente, pelo clima regional e local, destacando-se as 
seguintes: 

• Podzolização:  fenômeno característicos de regiões de clima temperado, 
condicionado por acúmulo de matéria orgânica, produção de ácidos húmicos, 
dispersão de sesquióxidos de ferro e alumínio e enriquecimento de sílica que, 
em certos casos, constitui mais de 80% da fração mineral dos horizontes 
superiores; 

• Laterização: fenômeno característico de regiões de clima tropical e 
intertropical (quente e úmido), condicionado pela lixiviação de bases e sílica 
produzidas por hidrólise, acumulação de sesquióxidos de ferro e alumínio e 
produção de argilominerais do grupo caolinítico; 

• Salinização: fenômeno característico de regiões de clima árido ou semi-
árido, condicionado pela concentração de bases de forma de sais, que se 
precipitam nos horizontes superiores; 

• Gleização: fenômeno também conhecido por hidromorfia , característico de 
locais saturados em água (microclima úmido e/ou terrenos mal-drenados), 
onde cátions metálicos, especialmente o ferro, se mantêm na forma reduzida, 
favorecendo sua lixiviação, normalmente acompanhada pela remoção de 
argilominerais. 

     2.3 - Relevo 
A influencia do relevo na formação do solo manifesta-se, 

fundamentalmente, pela sua interferência na dinâmica da água e nos processos 
de erosão e sedimentação. Deve-se, entretanto, nestes casos, considerar 
também as características dos terrenos relacionados à percolação das águas 
superficiais e subsuperficiais. 
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Assim, áreas com relevo pouco movimentado (topografia suave) e com 
minerais (solos e/ou rochas) permeáveis, facilitam a infiltração das águas 
pluviais, superando as taxas de escoamento superficial e subsuperficial. Neste 
caso, os processos pedogenéticos atuam com maior vigor em profundidade, 
alterando as rochas e removendo, com relativa facilidade, os elementos 
químicos solúveis. As perdas do solo por erosão são menos significativas. Os 
solos tendem a ser profundos e muitos lixiviados. 

Caso o terreno seja pouco permeável, grande parte das águas pluviais 
não se infiltra , saturando, nos períodos de chuvas, os materiais de cobertura. 
Fenômenos químicos de redução de cátions metálicos podem se manifestar, 
reproduzindo solos conhecidos por hidromórficos, ou solos concentrados em 
sais, caso haja aporte de elementos solúveis provenientes de setores de 
montante das vertentes. 

Porém, em áreas com relevo muito movimentado (topografia declivosa), 
grande parte das águas de chuva é perdida em escoamentos laterais, 
favorecendo os processos erosivos e retardando o aprofundamento da 
pedogênese. Neste caso, os solos formados são pouco desenvolvidos e 
normalmente rasos. 

Em regiões de clima úmido, como observado em grande parte do 
território brasileiro, é muito comum a formação dos solos influenciados pela 
circulação das águas pluviais e do lençol freático. A ocorrência de solos 
lateríticos concrecionários pode, em muitos casos, ser explicada pela 
cimentação de elementos texturais por óxidos de ferro que provêm da remoção 
de horizontes vizinhos, a montante, ou diretamente do complexo de alteração 
da rocha. Portanto, o fenômeno de formação de concreções e/ou de couraças 
ferruginosas está, neste caso, diretamente ligado à evolução geomorfológica da 
paisagem, condicionado pelo relevo ou condicionando a sua formação. 

Solos laterizados não-concrecionários, como os latossolos e podzólicos 
encontram-se em grande parte do território brasileiro como, por exemplo, no 
estado de São Paulo, em associações e, neste caso, apresentam nítida relação 
com o relevo. Os latossolos ocorrem em superfícies aplainadas ou ligeiramente 
onduladas e bem drenadas, tendo em vista a necessária homogeneização 
textural entre os horizontes superiores (A e B) e a lixiviação do horizonte B. Por 
outro lado, os podzólicos ocorrem em posições topográficas mais declivosas, 
onde é favorecida a acumulação de argila migrada no horizonte B, resultando 
em contraste textural com o horizonte A superior. É oportuno acrescentar que, 
solos classificados como latossolos podem, em alguns casos, ser encontrados 
em relevos mais acidentados, desenvolvidos a partir de depósitos coluviais, 
enquanto que os podzólicos podem ser encontrados em relevos de topografia 
suave, desde que o terreno seja mal drenado, dificultando a remoção de argilas.   

     2.4 - Organismos 
A influência da vegetação na formação do solo se manifesta, de maneira 

direta, pelo fornecimento de resíduos orgânicos e elementos minerais e, 
indiretamente, modificando o microclima e protegendo o solo contra a erosão. 

Os restos vegetais, acumulados na superfície do solo, passam 
progressivamente por transformações físico-químicos sob estreita dependência 
do clima, produzindo o húmus.  A produção, acumulação e migração do húmus 
representam aspectos fundamentais de desenvolvimento pedogenético. 
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Num estágio inicial de evolução do solo, a participação dos organismos 
vivos se manifesta, principalmente, pela atividade de espécies inferiores, como 
bactérias, fungos e liquens, que contribuem na alteração de certos minerais. A 
atividade destes microrganismos continua durante todo o processo evolutivo do 
solo, determinando a decomposição de restos vegetais e animais, que se 
encontram depositados no solo, permitindo a produção de anidrido carbônico e 
de ácidos orgânicos. Estas substâncias passam, então, a desempenhar 
fundamental papel na aceleração da decomposição dos minerais. 

Dependendo da espécie vegetal, podem-se esperar efeitos diversos da 
pedogênese. Por exemplo, em regiões de floresta, a produção do húmus se 
verifica em grande intensidade devido à abundância de restos vegetais, 
especialmente de folhas, que caem na superfície de terreno, decompondo-se e 
transformando-se em húmus, repondo continuamente o conteúdo orgânico do 
solo. Por outro lado, em regiões de vegetação herbácea (cerrados), notam-se 
pequenas concentrações de matéria orgânica nas camadas superficiais do 
solo, tendo em vista o pequeno aporte de restos vegetais verificado pela baixa 
densidade vegetal. 

Espécies vegetais, constituídas por raízes profundas, e seres vivos que 
se instalam no interior do solo, como minhocas, formigas e cupins, contribuem 
de maneira decisiva para o aprofundamento e a evolução do solo: desenvolvem 
a sua porosidade, tornando-o mais permeável à circulação de água e dos gases, 
fundamentais nos processos pedogenéticos; promovem a estruturação do solo, 
tornando-o mais estável ante os processos de degradação e mais permeável; 
contribuem para a alteração do substrato rochoso e absorvem ou transportam 
notável quantidade de elementos das zonas profundas, repondo-os em 
posições superiores do perfil. 

      2.5 - Tempo 
Entendendo-se o solo como um sistema dinâmico, em continuo 

desenvolvimento, é evidente que as suas características se relacionam com o 
estado mais ou menos avançado de sua evolução. Entretanto, o tempo 
necessário para que um solo atinja determinado estágio evolutivo depende da 
influência dos demais fatores relacionados à sua formação. 

Assim, os processos de alteração das rochas e de lixiviação ocorrerão 
com maior rapidez em substratos mais permeáveis e ricos em minerais 
facilmente intemperizados pela ação da água. As regiões de um clima quente e 
úmido e com densa cobertura vegetal desenvolvem o solo em menor período de 
tempo que as regiões de clima seco, com escassa vegetação. 

É importante observar que a superfícies topográficas, interpretadas como 
mais antigas, em relação a outras de uma mesma região, não apresentam, 
necessariamente, solos pedogeneticamente mais evoluídos ou mesmo mais 
espessos, pois a evolução pedológica depende sempre da conjugação dos 
fatores de formação. A análise isolada de um fator pode, fatalmente, levar a 
grandes equívocos com relação ao tempo de formação do solo. 

Deve-se, portanto, procurar relacionar a idade dos solos à velocidade de 
sua pedogênese sendo, para isso, fundamental conhecer a influencia local de 
cada fator e dos processos responsáveis pelo seu desenvolvimento. Entretanto, 
o conhecimento da história evolutiva dos solos é, em certos casos, tarefa muito 
difícil, pois existem problemas de intensidade, retrogressão, inércia e 
transformação, concernente ao desenvolvimento do solo, próprios de cada local. 
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É o caso, por exemplo, de solos enterrados ou superpostos e de solos 
resultantes da transformação pedológica de outros solos. Estes casos, apesar 
de sua complexidade, podem, desde que adequadamente interpretados, 
apresentar indicações seguras para a conclusão da idade relativa de 
desenvolvimento pedogenético de uma dada região. 

      

     3 - Processos Pedogenéticos 
    Sob a influência conjunta dos fatores responsáveis pela formação do solo, 

determinados fenômenos se manifestam simultaneamente, em diferentes 
intensidades, constituindo os processos pedogenéticos. 

Simonson (1959) considera a existência de cinco processos: adições, 
perdas, transformações, remanejamentos mecânicos e transportes seletivos, 
cada qual compreendendo uma série de mecanismos característicos. A 
predominância de um processo sobre o outro depende do meio ambiente 
considerado. Portanto, qualquer modificação ambiental, como a que vem 
acontecendo com a ocupação antrópica, provoca imediatas alterações no curso 
da pedogênese. 

A atuação combinada dos processos se verifica segundo dois estágios 
que se superpõem: formação do substrato pedogenético e diferenciação dos 
horizontes (Simonson, 1959). 

 
 

3.1- Formação do substrato pedogenético 
A formação do substrato pedogenético desenvolve-se por meio de 

intemperismo, alteração física e química das rochas, que, em certos casos, é 
seguido pelo transporte e sedimentação dos materiais intemperizados. 

As rochas expostas à superfície da Terra são submetidas a condição 
ambientais bem diferentes daquelas onde se formaram, entrando em contato com 
novos processos físicos e químicos, que diferem em muito das condições originais. 
Em resposta a estas mudanças, os processos de intemperismo físico criam micro e 
macrofaturas nas rochas, originando cavidades que vão facilitar e acelerar a 
infiltração de soluções aquosas e a ação de organismos de organismos vivos 
(animais e vegetais). Inicia-se, assim, uma serie de reações químicas (hidrólise, 
hidratação, dissolução, carbonatação, oxidação e redução) cuja predominância 
varia em função das condições ambientais e da composição mineralógica das 
rochas. 

Dessa forma, os minerais se alteram, originando detritos que vão se 
acumulando desde que as condições de relevo permitam. Os minerais, que 
compõe a camada detrítica, continuam liberando substâncias químicas, à medida 
que os processos de decomposição evoluem. Algumas destas substâncias são 
transformadas em compostos químicos solúveis em água, sendo removidos do 
sistema com a continuidade da percolação de novas soluções aquosas, como é o 
caso dos álcalis (Ca²+, Mg²+, Na+, K+). Outras substâncias, cuja solubilidade 
depende do pH das soluções, podem permanecer no local, precipitando-se sob a 
forma de óxidos e/ou hidróxidos, ou combinando-se para formar os argilominerais, 
denominados minerais secundários.  
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   3.1.1 - Intemperismo físico 
O intemperismo físico atua pela desintegração física e mecânica das 

rochas, promovendo um aumento da superfície especifica das partículas minerais, 
sem modificação na sua estrutura cristalina. Sua atuação acentua-se em função 
das mudanças bruscas de temperatura, por ação do congelamento das águas e 
por ação radicular de determinadas espécies vegetais. 

As rochas, por serem formadas por minerais com diferentes coeficientes de 
expansão, submetidas a ciclos de aquecimento, pela radiação solar, resfriamento, 
são origem a tensões diferenciadas que conduzem ao fissuramento e às 
desagregações. Este fenômeno deve-se também a diferenças de condutividade 
calórica, observadas na superfície da rocha, em relação à sua massa interna, 
mais protegida. Neste caso, aquecimentos e resfriamentos diferenciais tendem a 
ocasionar tensões laterais, que poderão contribuir para o fenômeno do 
desprendimento, das camadas superficiais da rocha, fenômeno denominado 
esfoliação,  muito comum em rochas graníticas de regiões de clima tropical.  

O congelamento das águas contidas no interior das rochas, especialmente 
em rochas porosas, fraturadas e/ou fissuradas, promove significativo aumento de 
volume, de 9%, produzindo pressão equivalente a 15 t/cm², ou melhor, 1.500 MPa 
(Principi, 1964), capaz de ampliar as fraturas e fragmentar a rocha. Este 
fenômeno, comum em regiões de clima frio, pode ser observado no Sul e Sudeste 
brasileiros, no período de inverno, onde, durante a noite, se observa 
congelamento da água retida no interior das rochas, seguido de degelo durante o 
dia. 

Não se pode ignorar a importante ação desagregadora promovida pelas 
espécies vegetais de raízes profundas que, ao penetrar nos vazios existentes nas 
rochas, provocam a ampliação de fendas e, por vezes, deslocamento de blocos 
rochosos e desagregação. Segundo Buckman e Brady (1960), “tais influencias, 
como também as exercidas pelos animais, assumem maior importância na 
transformação dos materiais originários, quando comparadas com os efeitos 
físicos da água, do gelo, do vento, e das variações de temperatura”. 

 

3.1.2 - Intemperismo químico 
O intemperismo químico tem como condição fundamental, a presença da 

água e temperatura, favorável ao desenvolvimento das reações, transformando os 
minerais primários, da rocha original, em mineral secundário, que passam a 
construir um complexo de alteração. 

 Entre os vários processos de alteração química das rochas, a hidrólise é, 
sem duvida, o mais importante. Esta importância se revela, principalmente, em 
regiões de clima tropical e subtropical, como é o caso do nosso país. A hidrólise 
atua, principalmente, em rochas cristalinas pela reação de íons H+ e OH-; 
dissociados da água, com os íons de elementos minerais. Sua ação varia, 
consideravelmente, segundo as condições do meio, principalmente do clima. O íon 
H+ é capaz de substituir outros cátions, como K+, Na+, Ca+, Mg+, sendo o processo 
acelerado pela presença de CO2 dissolvido na água e pelo aumento da 
temperatura, enquanto o íon OH- pode substituir outro ânion. A título de exemplo, 
ilustra-se, a seguir, a hidrólise de um feldspato potássico (microclínio): 

 
KAlSi3O8 + H2O � HAlSi3O8 + K+ OH-                                                 (6.1) 
2 HAlSi3O8 + 14 H2O � Al2O3 . 3 H2O + H4SiO4                  (6.2) 
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     Nota-se, na reação inicial por hidrólise do feldspato, a liberação do potássio, 
solúvel em água, podendo ser absorvidos pelas plantas ou lixiviado. Na 
continuidade da hidrólise, libera-se acido silícico (H4SiO4), também solúvel, que 
poderá ser lentamente removido pela água de circulação, ou recombinado com 
outros elementos dando origem a minerais secundários (argilas, principalmente). 
Nota-se, ainda, além da hidrólise, reação de hidratação de oxido de alumínio, 
formando oxido hidratado de alumínio (Al2O3. 3H2O), normalmente insolúvel, que 
dá origem a minerais do tipo gibsita. 
Pelo exemplo apresentado, diz-se que ocorreu a hidrólise total do mineral do 
feldspato, caracterizado pela liberação completa dos constituintes minerais (sílica, 
alumínio, bases, etc.), fato comum em regiões de clima tropical, permitindo a 
concentração de hidróxidos de alumínio. Este processo de alteração é denominado 
alitização  por Harassowitz (1926 em Melfi e Pedro, 1977).  
      Além da hidrólise total, conhece-se, também, a hidrólise parcial, que não destrói 
totalmente a rede cristalina inicial dos minerais, sendo característica de regiões de 
clima temperado. Neste caso, a remoção da sílica do meio é incompleta, permitindo 
que parte da sílica liberada reaja com o alumínio, formando argilominerais 
(hidrossilicatos aluminosos). Este processo é denominado sialitização. Neste caso, 
a eliminação dos cátions básicos pode ser mais ou menos elevada (Melfi e Pedro, 
1977). Podem ocorrer duas condições, dependendo dos minerais em alteração e 
das condições do meio (drenagem, principalmente): 

• Eliminação bastante pronunciada dos cátions básicos, permitindo a 
formação de argilominerais do tipo 1:1 (caulinita); 

• Eliminação parcial dos cátions básicos, permitindo a formação de 
argilominerais do tipo 2:1 (esmectita). 

      O primeiro caso foi denominado por Pedro (1966) monossialitização  e o 
segundo bissialitização . 
      Além da hidrolise, a água promove três outras reações que, normalmente, se 
processam na natureza de forma simultânea: hidratação, dissolução e 
carbonatação. 

 A hidratação consiste na combinação da água com outros compostos 
químicos, como o observado no exemplo apresentado da hidrólise do feldspato 
potássico, no qual a água combinou-se com o óxido de alumínio formando óxido 
hidratado de alumínio. Uma mesma substância pode dar origem a diferentes 
minerais hidratados, dependendo do número de moléculas de águas ligadas a ela. 
Assim, com a hidratação de óxido de alumínio (Al2 O3), pode-se obter o diásporo 
(Al2 O3. H2O) ou a hidrargilita.  

(Al2O3. 3H2O). Com a hidratação da hematita (Fe2 O3), pode-se criar a 
goetita (Fe2O3. H2O) ou a limonita (Fe2O3. nH2O). 

Estes diferentes minerais, constituídos por óxidos de ferro, ocorrem com 
muita freqüência nos solos brasileiros. A cor amarela dos horizontes pedológicos 
está, muitas vezes, relacionada à goetita e à limonita , em geral, quando os 
terrenos são mal-drenados e mesmo saturados em água. Nos terrenos bem-
drenados é mais comum a ocorrência de hematita, que confere aos solos a cor 
vermelha. 

O fenômeno de dissolução por ação da água deve-se à sua impregnação 
com gás carbônico e outras substancias acidas, em especial os ácidos de natureza 
orgânica. Este fenômeno ocorre com freqüência, porem com diferentes 
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intensidades, dependendo principalmente do conteúdo de gás carbônico, acidez 
das soluções e da natureza dos minerais submetidos à alteração.  

Existem minerais que se dissolvem com muita facilidade, como os cloretos, 
seguidos dos sulfatos e carbonatos, enquanto outros, como os silicatos de ferro e 
alumínio, são praticamente insolúveis nas condições normais da natureza. 

A carbonatação é um fenômeno específico de transformação de óxidos em 
carbonatos ou destes em bicarbonatos, por ação do anidrido carbônico, sobretudo 
quando dissolvido na água, conforme a seguinte reação: 
 

CaCO3+CO2+H2O � Ca (HCO3)2                                                  (6.3) 
 

Os bicarbonatos de cálcio, liberando gás carbônico e água, se transformam 
novamente em calcita, que se precipita como o observado na formação de grutas 
calcárias. 

Nos processos de intemperismo químico de minerais metálicos, 
especialmente de ferro e manganês, fenômenos de oxidação e redução  se 
destacam em importância. Nestes casos, o oxigênio atua como agente de 
decomposição das rochas, conforme ilustra a reação química de transformação do 
mineral de pirita que, por oxidação do sulfeto de ferro, transforma-se em sulfato 
ferroso: 
 

   
 2 FeS2+ 7 O2+ 2 H2O � 2 FeSO4 + 2 H2SO4                                (6.4) 

 
O fenômeno de oxidação pode, com freqüência, ser observado em 

horizontes pedológicos situados em zonas de oxidação ou ambientes bem-
drenados e aerados. Grande parte do oxido de ferro, na forma de hematita, 
encontrada nos solos, se deve ao fenômeno de oxidação. Entretanto, em 
ambientes mal-drenados, geralmente situados em porções inferiores do perfil de 
solo, ou em presença de água estagnada e matéria  orgânica, como o observado 
em áreas de várzea, onde não se dispõe de oxigênio dissolvido, observa-se o 
fenômeno de redução de ferro e manganês, possibilitando, por exemplo, a 
transformação do sulfato ferroso em sulfeto. 

Finalmente, nesta breve abordagem sobre o intemperismo químico, não 
pode deixar de mencionar a ação biológica que promove importantes reações de 
transformação de minerais, pela produção de gás carbônico e ácidos orgânicos, 
resultantes da atividade vital dos seres vivos que habitam o solo e da 
decomposição da matéria orgânica. Esta ação se manifesta diretamente sobre as 
rochas pelo desenvolvimento de espécies vegetais inferiores (liquens e fungos) ou 
sobre um solo, onde resíduos vegetais e animais entram em decomposição e 
misturam-se à fração mineral, por ações de organismos vivos, permitindo, assim, a 
diferenciação de horizontes pedológicos.  

Além desta ação indireta, promovendo e acelerando as reações químicas de 
transformação dos minerais em materiais constituintes do solo, os organismos 
vivos, inclusive animais e vegetais superiores, movimentam e aglutinam as 
partículas do solo, estabilizando os seus agregados estruturais, e promovendo a 
mistura dos constituintes no interior dos horizontes pedológicos e entre os 
horizontes adjacentes. 
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3.2 - Diferenciação dos horizontes 
À medida que os processos físicos e químicos, denominados processos 

intempéricos, vão atuando, a camada de detritos vai se tornando mais espessa e 
se diferenciando em subcamadas morfologicamente distintas. Esta diferenciação 
realiza-se por meio da incorporação da matéria orgânica e da migração da matéria 
mineral e orgânica e no interior do solo. 

O processo de incorporação da matéria orgânica envolve desde a 
transformação dos restos vegetais e animais em produtos solúveis (sobretudo 
húmus) e produtos insolúveis (lignina, celulose e hemicelulose), até a incorporação 
propriamente dita desses produtos na fração mineral do solo. 

Os movimentos da matéria no solo dependem, fundamentalmente, da água 
gravitacional (migração descendente) e ascencional (migração ascendente). A 
migração descendente realiza-se por certos mecanismos, que dependem do tipo de 
elemento mobilizado (Duchaufour, 1977): 

• Lixiviação: migração de substâncias solúveis, principalmente sob a forma 
de sais; 

• Queluviação:  migração de certos elementos, como o ferro e o alumínio, sob 
a forma de complexos organometálicos ou quelatos; 

• Lessivage:  migração de partículas em suspensão, especialmente 
argilominerais. 
A migração ascendente é bem mais rara que a descendente, ocorrendo por 

meio de fenômeno de capilaridade, ação indireta da vegetação e pela ascensão do 
lençol freático. No primeiro caso, sais solúveis são transportados das partes 
inferiores para a superfície do perfil, onde precipitam, pela elevação capilar da água 
retida nos micro e macroporos do solo; no segundo, espécies vegetais de raízes 
profundas, absorvendo elementos nutritivos das partes inferiores do perfil, 
mobilizam estes elementos para a superfície do terreno, que se incorporam no solo 
para pela humificação; no terceiro caso, dependendo do funcionamento hídrico 
local, a ascensão do lençol freático pode transportar elementos solúveis e 
partículas em suspensão que se precipitam nas camadas superiores do perfil. 
 

4 - Perfil de Solo 
Entende-se por perfil de solo a seção vertical de um terreno constituída por 

uma seqüência de horizontes ou camadas, bem definidas por suas características 
morfológicas, físicas, químicas, mineralógicas e biológicas. 

Para a engenharia civil, mais especificadamente no campo da Geotécnica, a 
acamada superficial, constituída essencialmente por minerais secundários ou 
transformados, como os argilominerais, óxidos e hidróxidos de ferro, manganês, 
titânio, e alguns casos de alumínio, recebe o nome de solo maduro. A camada 
subsuperficial, que ainda guarda características herdadas da rocha de origem, é 
denominada solo residual jovem, solo saprolítico ou saprólito, abaixo do qual 
está a rocha alterada, onde os minerais exibem sinais evidentes de alteração com 
perdas de brilho e cor. A esta seção vertical, os geotécnicos chamam de perfil de 
intemperismo.  

Em pedologia, o estudo dos solos visa conhecer sua gênese, classificação e 
distribuição geográfica, nos vários ambientes encontrados na superfície terrestre, 
de maneira a aplicar esse conhecimento a diferentes finalidades. Neste caso, os 
solos devem ser estudados, não somente por meio dos seus perfis verticais, mas 
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também pelo entendimento das variações, mudanças ou transformações laterais 
dos horizontes. 

Os horizontes que compõem os perfis de solo, quando refletem a ação da 
pedogênese, são denominados horizontes pedogenéticos; quando não refletem 
esta ação, convém denomina-los de camadas. Os horizontes e as camadas são em 
Pedologia, distinguidos pelas letras maiúsculas: O, H, A, E, B, C, F e R. Os 
principais horizontes se formarem são: O, H, e A, bastando a presença de um deles 
para caracterizar um perfil de solo, sob o ponto de vista pedológico, 
independentemente de sua espessura, da natureza do material do qual se formou, 
se é residual ou transportado. Portanto, os perfis de solo tanto podem ser 
desenvolvidos diretamente dos detritos provenientes da decomposição da rocha 
subjacente ou de quaisquer coberturas detríticas que capeiam estas rochas, não 
importando de que fontes tenham sido originadas. 

As figuras 6.1 e 6.2 apresentam perfis esquemáticos de solos, muito comuns 
em formações geológicas cristalinas e areníticas, ilustrando a representação sob o 
enfoque da Pedologia e da Geotécnica. 

 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.1 Perfis esquemáticos de diferentes solos em substrato de granito, com nomenclatura 
pedológica e geotécnica. 
 
 

As características dos principais horizontes e camadas que formam os perfis 
do solo são resumidamente descritas a seguir. 
 



Curso Técnico de Geomensura                                                             Geociências 
 

 
CEFET-SC 
 

15 

O: horizonte ou camada orgânica superficial constituído por detritos vegetais 
e substancias húmicas acumuladas na superfície, em ambientes onde não há 
impedimento à drenagem. Ocorre, em geral, em áreas de florestas, distinguindo-se 
do horizonte mineral subjacente, pela coloração mais escura, e pelo conteúdo em 
matéria orgânica. Procura-se fixar, para horizonte O, o mínimo de 20% de matéria 
orgânica; 

 
H: horizonte ou camada orgânica, resultante do acúmulo de resíduos e 

substâncias húmicas, em ambientes com água estagnada permanente ou por 
períodos prolongados. Ocorre em áreas de várzeas alagadiças ou depressões 
pantanosas, banhadas, brejos, etc. o horizonte H, por ocorrer em meio mal-drenado, 
saturado em água durante boa parte do ano, apresenta acúmulo não só de matéria 
orgânica, mas também de siltes, argilas e cátions básicos, provenientes das 
porções de montante e vertente, favorecendo a formação de minerais expansivos e 
acúmulo de ferro na forma reduzida; 

 
A: horizonte mineral superficial ou subjacente ao horizonte ou camada O ou 

H, com incorporação de matéria orgânica mineralizada.É o horizonte de maior 
atividade biológica, apresentado coloração escurecida pela presença de matéria 
orgânica. Existem vários tipos de horizonte A, dependendo dos ambientes em que 
são formados, uns mais pobres em matéria orgânica e outros com maiores teores 
de compostos orgânicos; 

 
E: horizonte mineral, situado geralmente abaixo do horizonte A, do qual se 

diferencia pela cor mais clara, resultante da remoção de argilominerais, compostos 
de ferro, alumínio e/ou matéria orgânica, com conseqüentes concentrações 
correspondentes de minerais resistentes, como quartzo, em geral na fração areia 
silte; 

 
B: horizonte mineral, subsuperficial situado sob o horizonte A ou E. É 

considerado o horizonte diagnostico mais importante na diferenciação de classes 
de solo, resultando de “transformações relativamente acentuadas do mineral 
originário e/ou ganho de constituintes minerais e/ou orgânicos migrados de outros 
horizontes” (Oliveira et al., 1992); 

 
C: horizonte ou camada mineral, relativamente pouco afetado pelos 

processos pedogenéticos, formado a partir da decomposição de rochas ígneas, 
metamórficas ou sedimentares ou, ainda, de sedimentos de natureza mineralógica 
e textural diversas. Em Pedologia constitui o que se denomina material de origem 
dos solos, ou substratos pedogenéticos. 

 
F: horizonte ou camada de material mineral consolidado, ocorrendo sob os 

horizontes A, E ou B. É rico em compostos de ferro ou ferro e alumínio e pobre em 
compostos orgânicos. É conhecido como canga, couraça, grés-do-Pará, pedra-
canga, etc.;  

 
R: camada de material consolidado, correspondente ao substrato rochoso, 

constituído por rocha alterada ou sã. 
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Fig. 1.2 Perfis esquemáticos de diferentes solos em substrato de arenito, com nomenclatura 
pedológica e geotécnica.  
 

5 - Classes de Solos e Características Geotécnicas  
Aqui é apresentada uma síntese das principais características pedológicas e 

de comportamento geotécnico dos solos mais encontrados no Brasil. Para maior 
facilidade de interpretação, as classes de solos serão reunidas em três grupos: 
solos minerais não-hidromórficos, solos hidromórficos minerais e outros solos, 
considerando os seguintes parâmetros geotécnicos mais facilmente deduziveis dos 
trabalhos de levantamentos pedológicos: textura, espessura das camadas ou 
horizontes, posição do lençol freático, topografia do terreno, suscetibilidade à 
inundação e/ou efeito das marés, aptidão natural dos solos, erodibilidade, 
qualidade como matérias de empréstimo ou de jazidas, condições para instalação 
de fossas sépticas, capacidade de suporte, drenabilidade/condutividade hidráulica, 
atividade química. 
 

5.1- Solos minerais não-hidromórficos 
Compreende solos desenvolvidos na zona de oxidação do terreno, em 

ótimas condições de drenagem, pouco afetados pelo lençol d’água subterrânea. 
Podem se desenvolver a partir da Pedogênese de rochas de diferentes naturezas 
(ígneas, metamórficas e sedimentares) ou de coberturas aluvionares e coluvionares. 
Incluem-se neste grupo: 

• Solos com horizonte B latossólico: Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo 
Vermelho-Amarelo, Latossolo Amarelo, Latossolo Roxo, Latossolo Ferrifero, 
Latossolo Bruno, Latossolo Variação Una; 
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• Solos com horizonte B textural:  Podzólico Vermelho-Escuro, Podzólico 
Vermelho-Amarelo, Terra Roxa Estruturada, Podzólico Bruno-Acizentado, 
Brunizem Avermelhado; 

• Solos com horizonte B câmbico ou incipiente: Cambissolo; 
• Solos rasos, sem horizonte B: Litossolo.  

 

5.1.1 - Solos com horizonte B latossólico  
Os solos com horizonte B latossólico ou latossolos apresentam seqüência 

de horizonte A-B-C, com pouca diferenciação textural entre os horizontes A e B. O 
horizonte B é, em geral, muito espesso, nunca inferior a 50 cm, homogêneo, com 
estrutura, em geral, do tipo granular, microagregada ou maciço-porosa. Não 
apresentam minerais primários facilmente intemperizáveis e a fração argila, com 
alto grau de floculação, é constituída predominantemente por óxidos de ferro 
(hematita, goetita), óxidos de alumínio (gibsita) e argilominerais do grupo 1:1 
(caolinita). Apresenta baixa relação sílica/sesquióxidos de ferro e alumínio. O 
horizonte C é, em geral, espesso, refletindo as características texturais e 
mineralógicas do material de origem. 

Os latossolos tendem a ocorrer em relevos suaves, de vertentes pouco 
declivosas. No entanto, ocorrências destes solos têm sido observadas em outras 
unidades de relevo, especialmente em terrenos de rochas cristalinas, como as de 
Latossolo Vermelho-Amarelo nas regiões serranas do Sul e Sudeste do Brasil. É 
comum a associação dos latossolos com os Podzólico, dispondo-se, os primeiros, 
nas porções menos declivosas das vertentes e, os segundos, nas porcos mais 
declivosas. Esta tendência em se dispor em topografias suavizadas do relevo  
deve-se ao fato dos latossolos desenvolverem-se, especialmente, por ação das 
águas de infiltração, que promovem a alteração dos minerais presentes no 
substrato pedogenéticos e a remoção, por lixiviação, de substancias solúveis 
(principalmente bases e sílica), deixando in situ substancias menos solúveis 
(especialmente ferro e alumínio) na forma oxidada, condições favoráveis para a 
formação de argilominerais do grupo caolinítico. É evidente o importante papel do 
substrato e das condições físico-químicos do meio, de maneira a permitir a 
percolação da água e a alteração hidrolítica dos minerais constituintes. 

Algumas das características de interesse geotécnico dos solos com 
horizonte B latossólico podem ser apresentadas: 

• Horizonte A geotecnicamente desprezível pela reduzida espessura, em 
relação ao B; 

• Textura dos horizontes B e C varia com a natureza mineralógica das rochas, 
fontes do material de origem; 

• Horizonte B é geotecnicamente conhecido por solo maduro; 
• Horizonte B pode constituir fonte natural de materiais para aterro e núcleos 

argilosos impermeáveis; 
• Horizonte B apresenta alta porosidade; 
• Fração argila do horizonte B é constituída por misturas de argilominerais do 

grupo da caolinita e óxidos/hidróxidos de ferro e de alumínio, podendo haver 
predominância de argilominerais ou de componentes de ferro e de alumínio; 

• Lençol freático profundo, situado abaixo do horizonte B, em geral próximo ao 
contato do horizonte C com a rocha subjacente; 
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• Horizonte C é geotecnicamente denominado solo residual jovem ou solo 
saprolítico, exceto quando originado por colúvios e capeamento ou 
coberturas sedimentares diversas; 

• Horizonte C, quando formado pela decomposição de rochas quartzo-
feldspáticas, forma ocorrência de saibro;   

• Horizonte C apresenta comportamento geotécnico variável em função das 
características mineralógicas/estruturais das rochas de origem; 

• No conjunto, os latossolos apresentam baixa erodibilidade. Entretanto, 
quando submetidos à concentração d´água proveniente da ocupação 
antrópica, podem desenvolver ravinas profundas e, quando interceptado o 
lençol freático, boçorocas. 

 
 

5.1.2 - Solos com horizonte B textural 
Os solos com horizonte B textura, como os Podzólico, terra roxa  e 

brunizem apresentam seqüência de horizontes A-B-C, com diferenciação nítida 
entre eles, principalmente entre os horizontes superiores, sendo o horizonte A 
aquele com textura mais arenosa. O horizonte B é concentrado em argilas e, em 
geral apresenta cerosidade, isto é, película coloidal com aspecto brilhante quando 
úmido que se localiza nas paredes dos agregados estruturais ou dos macroporos. 
A espessura do horizonte A pode, em alguns casos, superar 1m. O horizonte B 
textural, ao contrario do horizonte B latossólico, é muito heterogêneo, com 
suborizontes facilmente delimitáveis e estrutura, geralmente, em forma de blocos 
ou prismática. O horizonte C apresenta características semelhantes às observadas 
nos latossolos, isto é, relacionadas ao material original. A fração argila do horizonte 
B apresenta, na maioria dos casos, baixo grau de floculação, podendo ser ativa ou 
inativa, dependendo dos argilominerais predominantes, em geral, ricos em caolinita 
na sua parte superior e illita e, em certos casos, esmectita, nas porções inferiores, 
próximas ao horizonte C. 

Normalmente, no Brasil, podem ser observadas duas situações 
geomorfológicas de domínio de solos com horizonte B textural: 

• Relevos movimentados de serras, morros e colinas com topos estreitos, 
desenvolvidos, sobretudo por processos de iluviação de argila no horizonte 
B, proveniente do horizonte superior, eluvial, e/ou por migração lateral das 
porções de montante da vertente. Nestas condições, é comum a associação 
com latossolos, principalmente em relevo colinoso, onde latossolos se 
desenvolvem no topo das colinas, e Podzólicos em porções inferiores mais 
declivosas da vertente; 

• Relevos aplainados, constituindo superfícies tabulares do Grupo Barreiras, 
no litoral do Nordeste brasileiro, Espírito Santo e Rio de Janeiro; ou 
superfícies deprimidas, muito dissecadas, constituídas por rochas cristalinas, 
comuns tanto no agreste e semi-árido nordestino, como em regiões úmidas 
da Amazônia. Nestes casos, a baixa drenabilidade do terreno é fator comum, 
dificultando e remoção de elementos solúveis e facilitando a concentração, 
em superfície, de argila. 

 
Parte dos solos com horizonte B textural apresenta forte condicionante 

litológico. Trata-se de litologias com elevado conteúdo em bases, como rochas 
carbonáticas e certas rochas alcalinas e ferromagnesianas. 
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Algumas das características de interesse geotécnico, encontradas em solos 
com horizonte B textural, são a seguir relacionadas:  

 
 

• Horizonte A relativamente espesso, em geral essencialmente arenoso; 
• Textura do horizonte B, em geral, argilosa, e do horizonte C, variável em 

função da composição mineral e textural da rocha subjacente; 
• Horizonte B geotecnicamente denominado solo maduro e horizonte C, solo 

residual jovem ou solo saprolítico; 
• Horizonte B apresenta: moderada a baixa permeabilidade, baixa 

compressibilidade, expansividade nula a moderada, fácil a moderada 
escavabilidade, moderada a alta erodibilidade, moderada resistência ao 
desmoronamento, dependendo da quantidade e disposição de fendas 
abertas por concentração; 

• Presença comum de lençol suspenso temporário, situado nos limites dos 
horizontes A e B e lençol inferior abaixo do horizonte B, em geral próximo ao 
contato do horizonte C com a rocha subjacente; 

•  Horizonte C apresenta comportamento geotécnico variável, em função da 
composição mineralógico-estrutural das rochas de origem, apresentando, 
em geral, fácil escavação, alta erodibilidade, baixa resistência a 
desmoronamentos em taludes artificiais, principalmente quando proveniente 
de rochas ricas em mica; 

• Solos com horizonte B textural apresentam alta suscetibilidade à erosão por 
ravinas e boçorocas, a partir de pequenas concentrações de águas pluviais 
e/ou servidas. 

 

5.1.3 - Solos com horizonte B câmbico ou incipiente   
Estes solos, conhecidos como cambissolos apresentam seqüência de 

horizonte A-B-C, com horizonte B pedologicamente pouco evoluído, marcado pela 
presença de minerais herdados do material original, pouco intemperizados. O 
horizonte B câmbico ou incipiente pode ser pouco espesso, característico de 
cambissolos em áreas de relevo muito movimentado, ou com espessura 
relativamente grande, superior a 1m, em topografias pouco declivosas, 
apresentando, em geral, teores elevados de silte. Quando provenientes de rochas 
cristalinas, possuem grande quantidade de fragmentos e seixos, provenientes de 
rochas originais. A estrutura do horizonte B é, em geral, em forma de blocos e 
prismática. A cerosidade, quando presente, é pouco expressiva. O horizonte C 
guarda as características da decomposição mineral e textural da rocha-matriz. 

Os cambissolos podem ocorrer em paisagens representadas pelas mais 
variadas formas de relevo, sendo, contudo, mais comuns em superfícies 
topográficas bem acidentadas. 

As características de interesse geotécnico dos solos com horizonte B 
câmbico são muito variáveis, dependendo muito das características mineralógicas 
e texturais de seus materiais de origem e dos tipos de relevo em que ocorrem. 
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5.1.4 - Solos rasos, sem horizonte B. 
Os solos rasos, sem horizonte B, apresentam seqüência de horizontes A-C 

ou horizonte A em contato direto com a rocha, sendo, portanto, solos poucos 
evoluídos e rasos. 

As áreas de ocorrência dos Solos Litólicos assemelham-se às áreas 
descritas para os solos com o horizonte B textural e com horizonte B câmbico, 
ocorrendo, com muita freqüência, associados a afloramentos de rochas. 

Por serem rasos, em geral com profundidade não superior a 0,50 m, são 
geotecnicamente desprezíveis, porem bons indicadores de locais favoráveis à 
exploração de pedreiras. 

 
 

5.2 - Solos hidromórficos minerais 
Estes solos ocupam os terrenos baixos (áreas de agradação) ou pequenos 

anfiteatros elevados que se constituem em cabeceiras de drenagem, sendo 
formados a partir de capeamentos ou coberturas detríticas sobre rochas cristalinas, 
ou de depósitos sedimentares de natureza texturais e mineralógicas diversas, 
referidas ao Quaternário. Os solos Hidromórficos são desenvolvidos bem 
próximos à zona saturada ou na própria zona saturada e, portanto, em condições 
de excesso de umidade, em que o lençol freático está próximo à superfície do 
terreno, podendo aflorar nos períodos mais chuvosos. Este ambiente é favorável à 
transformação do ferro férrico em ferroso (redução). 

A característica pedológica comum aos Solos Hidromórficos é a presença 
de horizonte glei , marcado pela coloração própria do ferro na forma reduzida 
(cinza, esverdeada, azulada), formando mosqueado (manchas) em intensidade 
variada. 

O grupo de Solos Hidromórficos abrange várias classes, diferenciadas por 
características especificas. Para um melhor entendimento das características 
geotécnicas destes solos, as classes pedológicas são a seguir descritas, 
considerando-se a natureza textural do material de origem, seu local de formação, 
a natureza química da água, superficial, e a posição do lençol freático em relação à 
superfície do terreno. 
      

5.2.1- Materiais arenosos  
Os solos Hidromórficos, desenvolvidos a partir de materiais arenosos, dão 

origem, em geral, a solos com horizonte B podzol,  como o Podzol, Podzol 
Hidromórficos e Areia Quartzosa Hidromórfica . Estes são solos que apresentam 
seqüências de horizontes A-E-B-C e A-C e são formados a partir de sedimentos 
areno-quartzosos, inconsolidados, de diversas origens, ocorrendo em planícies, 
cordões litorâneas, dunas estabilizadas, depressões arenosas quaternárias, 
planícies marinhas, fluviomarinhas e fluviolacustres, na faixa litorânea ou próxima 
ao litoral. Estes solos podem ocorrer, também, em tabuleiros costeiros. 

Destacam-se, a seguir, algumas das características de interesse geotécnico 
dos Solos Hidromórficos provenientes de materiais arenosos: 

• Lençol freático próximo à superfície, com aspecto ferruginoso e/ou 
contaminado por compostos orgânicos (Podzol); 

• Horizonte A e E essencialmente arenosos; 
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• Horizontes Bs (horizonte B de acumulação de ferro) fortemente cimentado 
por compostos de ferro, constituído uma camada mais resistente que os 
horizontes suprajacentes e subjacentes, interferindo na drenagem destes 
solos; 

• Tornam-se impróprios para instalação de fossas de infiltração, quando 
ocorrem em aéreas onde o lençol se localiza próximo à superfície do terreno 
(Podzol Hidromórficos e Areia Quartzosa Hidromórfica). 

 

5.2.2 - Materiais areno-argilosos ou argilo-arenoso s 
Estes materiais, provenientes tanto de sedimentos aluvionares, como de 

alteração, dão origem a solos denominados Glei Cinzento, Planossolo e 
Planossolo Solódico, com seqüência de horizontes de A-E-B-C, contraste textural 
abrupto entre os horizontes A/E com o B (exceto o Glei Cinzento). O horizonte B 
pode apresentar forte indicio de redução do ferro (hidromorfia), com estrutura bem 
desenvolvida, em forma de blocos ou prismática, normalmente adensados, 
praticamente sem macroporos, favorecendo a concentração de água. A fração 
argila é de baixo grau de floculação, podendo apresentar, entre seus constituintes, 
illita, esmectita e camadas mistas, responsáveis por fenômenos de expansividade e 
contração. 

Estes solos ocorrem em superfícies aplainadas, em geral rebaixadas, em 
terraços aluviais, pediplanos e fundo de vales, locais favoráveis à saturação em 
água, durante boa parte do ano, tanto no semi-árido nordestino, como em regiões 
úmidas, nas regiões Sul e Sudeste, e no Pantanal Mato-grossense. Em todos os 
casos, sua origem deve-se fundamentalmente à drenagem imperfeita, que dificulta 
o processo de lixiviação, possibilitando o acúmulo de sais solúveis e argila. No caso 
dos planossolos, quando o sódio é o elemento salino predominante, o solo recebe 
a denominação Planossolo Solódico. 

A seguir são relacionadas algumas das características de interesse 
geotécnico dos Solos Hidromórficos de materiais areno-argilosos ou argilo-
arenosos: 

• Lençol freático próximo à superfície podendo, em certos locais, apresentar 
alto conteúdo salino; 

• Horizonte A e E essencialmente arenosos; 
• Horizonte B pode apresentar forte resistência à escavação devido ao 

ressecamento que sofre nos períodos mais secos, pelo rebaixamento natural 
do lençol freático; 

• Horizonte B pode ter a sua fração argila constituída por argila expansiva; 
• Inadequados para instalação de fossas de infiltração. 

 

5.2.3 - Materiais argilosos 
Os materiais argilosos, provenientes de sedimentos de diferentes 

procedências, dão origem a solos do tipo Glei como o Glei Húmico, Glei Pouco 
Húmico, Glei Salino Tiomórfico. Estes solos apresentam seqüência de horizontes 
A-C, com o horizonte A concentrado em matéria orgânica, e o horizonte C com 
hidromorfismo acentuado, com coloração cinzenta característica (ferro reduzido)e, 
por vezes, misturada com coloração avermelhada e amarelada (ferro oxidado). O 
horizonte C pode se mostrar fortemente fendilhado, quando seco. 
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Ocorrem em áreas mal-drenadas, onde o lençol freático fica elevado durante 
a maior parte do ano, sujeitas a enchentes periódicas decorrentes dos cursos de 
água ou pelo avanço das marés (Glei Salino e Glei Salino Tiomórfico). Distribuem-
se em várzeas, em planícies marinhas, fluviomarinhas e fluviolacustres marinhas, 
em áreas próximas à orla marítima. 

Algumas das características de interesse geotécnico dos Solos 
Hidromórficos de materiais argilosos são destacadas a seguir: 

• Lençol freático próximo a superfície; 
• Textura argilosa dos horizontes A e C; 
• Impróprios como materiais de aterro compactado; 
• Condições precárias de fundação, principalmente em áreas ocupadas por 

Glei Salinos e Glei Tiomórficos, considerados como solos moles; 
• Ocorrem em áreas inundáveis nos períodos chuvosos ou são afetados pelas 

marés (Glei Salino e Glei Tiomórfico); 
• Má qualidade de água subterrânea, em geral concentrada em sais; 
• Condições inadequadas para instalação de fossas de infiltração; 
• Baixa drenabilidade; 
• Áreas de agradação. 

5.3 - Outros Solos  
  

5.3.1 - Areias Quartzosas 
As areais Quartzosas apresentam seqüência de horizontes A-C, sendo 

essencialmente arenosos e profundos, constituídos por grãos de quartzo. O 
horizonte A pode conter elevada concentração de matéria orgânica. 

Ocorrem em áreas de topografia suave, como planícies marinhas, 
fluviomarinhas e aluviais, como produto da pedogênese de sedimentos, e em 
colinas e morrotes, como produto da alteração de rochas predominantes 
quartzosas. 

Algumas das características de interesse geotécnico das Areais Quartzosas 
são as seguintes: 

• Lençol freático profundo, abaixo do horizonte C; 
• Textura arenosa, tanto no horizonte A, como no C; 
• Impróprias para aterros compactados, a não ser quando misturados com 

material argiloso, mas podendo ser exploradas como areia; 
• Horizonte A e C apresentam alta permeabilidade, baixa compressibilidade, 

expansividade nula, boa capacidade de carga e suporte, fácil escavabilidade; 
• Variável suscetibilidade à erosão, em função da declividade, baixa em 

planícies e alta em colinas e morrotes; pequenas concentração de águas 
pluviais e/ou servidas podem provocar grandes ravinas e, quando 
interceptado o lençol freático, boçorocas. 

 

5.3.2 - Vertissolos  
Os vertissolos apresentam seqüência de horizontes. A-C, com fácil distinção 

entre eles, pela cor e/ou textura mais arenosa do horizonte A. Sua característica 
maçante é a textura argilosa do horizonte C, com teores expressivos de 
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argilominerais expansivos, que se expandem quando úmidas e se contraem 
quando secos, permitindo o desenvolvimento de fendas e superfícies de fricção. 

Ocorrem em áreas deprimidas, com topografia praticamente plana, 
associados a material de origem derivados de rochas carbonáticas, magnesianas e 
outras rochas que produzem, quando alteradas, grandes quantidades de cátions 
alcalinos e alcalinos terrosos, em condições de meio de drenagem confinada. 

Algumas das características de interesse geotécnico dos vertissolos são os 
seguintes: 

• Lençol de água profundo, abaixo do horizonte C; 
• Textura argilosa nos horizontes A e C; 
• Impróprios para aterros e fundações; 
• Baixa permeabilidade, principalmente no horizonte C; 
• Alta compressibilidade; 
• Expansividade alta; 
• Fácil escavabilidade; 
• Baixa resistência a desmoronamentos; 
• Baixa suscetibilidade à erosão, por ocorrerem em terrenos praticamente 

planos. 

5.3.3 - Solos Orgânicos 
Os solos orgânicos são constituídos essencialmente por compostos 

orgânicos, originados pela progressiva acumulação de detritos vegetais, em 
ambientes palustres. As condições permanentes de encharcamento retardam a 
decomposição bioquímica destes detritos, propiciando o seu acúmulo. Apresentam 
superficialmente, nos primeiros 40 cm, um horizonte turfoso de cor preta, resultante 
da transformação de produtos orgânicos. Pedaços de troncos e fragmentos de 
raízes podem ser encontrados na massa de solo. 

Apresentam espessuras variadas em um mesmo ambiente, sendo comum 
ocorrerem sobre uma camada mineral de cor cinza, de textura comumente argilosa. 
Alguns destes solos, quando formados em regiões litorâneas, podem conter 
compostos de enxofre, associados ou não a ambiente salino. 

Ocorrem nas posições mais baixas e mal drenadas das várzeas, sujeitas a 
inundações, geralmente associados a solos hidromórficos minerais (Glei Húmico e 
Glei Pouco Húmico).  

Algumas das características de interesse geotécnico dos solos orgânicos 
são as seguintes: 

• Lençol freático praticamente aflorante; 
• Alta compressibilidade e baixa resistência; 
• Impróprios para instalação de fossas de infiltração. 

 

6 - Mapas Pedológicos 
  

6.1 - Elaboração dos mapas pedológicos  
A execução dos trabalhos de levantamento de solos abrange, de maneira geral, 
trabalhos de gabinete, de campo e de laboratório. 

Os trabalhos de gabinete incluem um levantamento de dados disponíveis, 
pertinentes à área de estudo, tais como bases topográficas, fotografias aéreas, 
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imagens orbitais e material bibliográfico contendo informações sobre geologia, 
relevo, clima, vegetação e outros dados de interesse. Estes dados permitem a 
elaboração de um roteiro detalhado para trabalhos iniciais de campo, 
estabelecendo-se os critérios a serem utilizados, no que se refere aos parâmetros e 
às características que devem ser consideradas na identificação e caracterização de 
padrões naturais e antrópicos, identificados na fotointerpretação preliminar.   

As atividades de campo incluem inicialmente a confecção de uma legenda 
preliminar, que abrange o reconhecimento geral da área, visando identificar e 
distinguir as várias unidades pedológicas e como se distribuem na paisagem. 
Durante esta etapa, deve ser observada a correlação existente entre as classes de 
solos e as condições ambientais, representadas pelo relevo (declividade e tipo de 
vertente), material de origem (litologia), clima, condições de drenagem, tipos de 
erosão, cobertura vegetal e uso do solo. Durante esta fase podem ser coletadas 
algumas amostras de solos para averiguações em laboratório. 

Após esta etapa de trabalho, volta-se ao gabinete, para o estabelecimento 
da legenda de identificação dos solos, compreendendo as descrições e os critérios 
de fotointerpretação que serão usados para a delimitação espacial das unidades de 
mapeamento de solos de áreas em estudo. 

A seguir, retorna-se ao campo para fazer as correções e os ajustes 
necessários aos trabalhos de gabinete. Esta operação é repetida quantas vezes 
forem necessárias. É no trabalho de campo que são feitas as descrições 
morfológicas e a coleta das amostras de solos que ocorrem nas áreas. Para isto, 
ou são abertas trincheiras ou se aproveitam cortes existentes, procede-se à 
identificação e às descrições morfológicas dos horizontes de cada perfil. Estas 
amostras são armazenadas em sacos plásticos (aproximadamente 3kg), 
devidamente etiquetados e enviados ao laboratório. São também coletadas 
amostras de rochas para posteriores correlações com os materiais de origem dos 
solos. 

Os trabalhos de laboratório incluem as análises químicas, físicas e 
mineralógicas de cada horizonte, bem como análises petrográficas das amostras 
de rochas coletadas. Os resultados são plotados em tabelas, como parte de texto 
explicativo que acompanha os mapas de solos. 

No escritório, de posse dos dados analíticos, são feitas as devidas 
interpretações destes dados, as verificações e as revisões dos trabalhos de 
fotointerpretação; a definição da legenda final de solos, na escala estabelecida. 
Finalmente, é elaborado o relatório final, que constitui o texto explicativo de todas 
as fases dos trabalhos, inclusive as metodologias de gabinete, laboratório e campo 
utilizadas, bem como descrições resumidas do meio físico, além das descrições 
morfológicas dos perfis de solo e suas respectivas analises laboratoriais.  

Desta forma, os trabalhos de levantamento de solos são colocados à 
disposição da comunidade, na forma de um boletim, contendo o texto explicativo e 
um mapa de solos, com as respectivas legendas referentes às classes de solos, 
mapeadas. Existem vários tipos de mapas de solos, publicados em diferentes 
escalas, em função dos objetivos previamente definidos. 
        

6.2 - Utilização dos levantamentos de solos em Geol ogia de 
Engenharia 

Os trabalhos de levantamento de solos no Brasil formam inicialmente 
executados pela Comissão de Solos do Ministério da Agricultura e, posteriormente, 
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pelo serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos de Empresa 
Brasiléia de Pesquisa Agropecuária do Ministério da Agricultura, atualmente Centro 
Nacional de Pesquisa de Solos (CNPS-EMBRAPA), sediada no Rio de Janeiro. 

Estes trabalhos, abrangendo mapas pedológicos e respectivos textos 
explicativos, representam considerável acervo de dados analíticos e descrições 
morfológicas de perfis de solo, acrescidas de informações referentes ao substrato 
geológico, relevo, clima, vegetação e uso do solo (Olmos, 1983). 

Estas informações, contidas nos trabalhos pedológicos, quando devidamente 
interpretadas, podem fornecer importantes subsídios para a Geologia de 
Engenharia, destacando-se o uso do solo para a ocupação urbana e rural, seleção 
de áreas para irrigação, seleção áreas para estudos de jazidas naturais de 
materiais de construção, interpretação da potencialidade dos processos da 
dinâmica superficial (erosão, escorregamentos, colapso, subsidência, etc.) as 
informações contidas nos trabalhos de levantamento de solos contêm informações 
fundamentais para a elaboração de cartas voltadas ao planejamento urbano e 
territorial, como as cartas geotécnicas e de capacidade de uso de terras, que têm 
como principal objetivo o uso racional do meio físico e a definição de ambientes. 

Além dos exemplos relacionados, os trabalhos de levantamento de solos, 
fornecem dados indicadores para a pesquisa de materiais naturais de construção, 
como pedra, areia, saibro, argila, uma vez que certas unidades pedológicas podem 
servir de referências para essas pesquisas, por exemplo, os solos litólicos que, 
comumente, ocorrem associados a afloramentos de rocha, além de serem pouco 
desenvolvidos, tendo apenas o horizonte A de poucos centímetros sobre o 
substrato rochoso. Em contrapartida, os latossolos apresentam, em geral, horizonte 
B bastante espesso, e como a fração argila deste horizonte é de baixa atividade, 
podem se constituir áreas de empréstimo para aterros compactados. É oportuno 
acrescentar que a fração argila dos horizontes B destes solos pode ser formada 
predominantemente por argilominerais do grupo da caolinita ou por 
óxidos/hidróxidos de ferro e alumínio ou pela mistura destes componentes em 
varias proporções. Os solos com horizonte B textural (podzólicos), quando 
desenvolvidos de rochas cristalinas quartzo/feldspaticas, em relevos pouco 
acidentados, podem ser indicadores de prováveis jazidas de saibro. O mesmo 
pode-se estender para os solos com horizonte B latossólico, quando formados em 
ambiente semelhante. Os solos pertencentes às classes de Areias Quartzosas e 
Aluviais podem ser indicadores de prováveis fontes de areia. 

O boletim, que faz parte dos trabalhos de levantamento de solos, contém 
dados químicos que podem servir de indicadores de provável composição dos 
solos. Os boletins apresentam também valores de Ki (relação molecular SiO2/Al2O3), 
indicativos de estádio de intemperização. Valores de Ki próximos de 2,0 indicam a 
predominância de argilominerais do tipo 1:1, na fração argila, e valores de Ki 
inferiores a 1,0 podem indicar a presença acentuada de óxidos/hidróxidos de ferro 
e alumínio, como hematita, goetita e gibsita. Os valores de T, relativos à 
capacitação de troca catiônica  (CTC) também podem servir de referencia para 
indicar a atividade das frações argila de varias classes de solos, existindo certa 
correlação entre as atividades dos solos consideradas sob o ponto de vista 
pedológico e geotécnico (Polivanov, 1984). 

No planejamento urbano, os trabalhos de levantamento de solos mostram-se 
interessantes, pois as unidades pedológicas podem ser relacionadas com unidades 
geotécnicas para este fim. Assim, por exemplo, os solos classificados como litólicos, 
ocorrem, em geral, em ambientes de relevo muito acidentados, muitas vezes 
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associados a cambissolo e podzólicos. Neste caso, a ocorrência destes solos 
indica áreas pouco adequadas para ocupação de meio físico. As unidades 
pedológicas representadas pelos solos hidromórficos minerais (Glei Húmico, Glei 
Pouco Húmico, Glei Salino e Glei Tiomórfico) e hidromórficos orgânicos indicam 
ambientes onde os respectivos lençóis freáticos estão bem próximos á superfície 
do terreno, podendo ultrapassá-la nos períodos mais chuvosos, trazendo como 
conseqüência problemas para ocupação urbana destas áreas. Convêm destacar 
que a ocorrência dos solos classificados por Glei Salino e Glei Tiomórfico indica a 
presença de horizonte “compreensíveis”, conhecidos pelos geotécnicos como 
argilas orgânicas moles ou, simplesmente, solos moles (Massad, 1985). Um bom 
exemplo a ser citado é o trabalho desenvolvido por Antunes et al. (1987), 
envolvendo o planejamento do uso do solo da zona oeste do município do Rio de 
Janeiro, com base no Levantamento semi-detalhado dos Solos do Município de Rio 
de Janeiro, na escala 1:50.000 (Embrapa, 1980). 

Nos estudos voltados a projetos de obras civis como, por exemplo, estradas, 
os levantamentos de solos contêm informações que podem ser úteis, contribuindo 
para a concepção do traçado mais viável, em termos técnicos e econômicos, 
sugerindo a indicação de locais de ocorrência de materiais de construção e a 
previsão de fenômenos geológico-geotécnicos, como a erosão e os 
escorregamentos, tanto em taludes naturais, como artificiais. 

Na utilização dos mapas pedológicos é necessário consultar o boletim que 
acompanha este mapa. É neste boletim que estão às informações sobre o meio 
físico, como tipos de relevo, litologias, clima, cobertura vegetal, descrições 
detalhadas das classes de solos, bem como os tipos de ambientes onde estão 
situadas, localização dos perfis do solo, bem como as descrições de seus 
horizontes, com os respectivos dados analíticos. Ressalta-se que as informações 
contidas nestes trabalhos não substituem as investigações geotécnicas rotineiras, 
mas podem constituir importante referencial para a sua otimização e eficácia.           
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