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RESUMO 

 

Objetivo deste trabalho é estudar influência das reações químicas características do intemperismo químico 
nas propriedades, geomorfologia e composição dos solos. Desenvolve-se a realização de um estudo 
minucioso acerca do solo com amostras de formação característica que serão submetidas a processos de 
caráter químico em laboratório. O estudo preocupa-se com o processo de modificação do solo através de 
adsorção de H2O, CO2 e O2 por suas partículas ou minerais constituintes e se este processo implicará tais 
mudanças de modo significativo em sua configuração original. Para esta análise, utilizam-se solos de 
diferentes horizontes, em especial o latossolo, amostras de solo do horizonte B que é rico em minerais que 
compõem a estruturação química da rocha mãe (rocha que da origem ao solo). Essas amostras de solo, 
antes e após o processo reativo, serão submetidas a ensaios de caracterização do solo e análises químicas 
e físicas a serem realizados em laboratório específico para obtenção de dados com maior grau de 
relevância conforme Manual de Métodos de Análises de solo da EMBRAPA. Com o auxílio dos ensaios 
realizados e em posse dos resultados, irá ser realizadas comparações entre solo inalterado, solo preliminar 
coletado em campo, e solo alterado através dos processos de ensaios e reações entre solo e reações 
químicas no decorrer das etapas do projeto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Adsorção; Latossolo; Minerais; Pedogênese. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da ciência do solo em 1880, tendo como berço a União 

Soviética, permitiu compreender a complexidade deste elemento que funciona de maneira 

conjunta com diversos fatores como: morfologia, composição mineralógica, relevo, clima, 

temperatura, vegetação, tempo, entre outros fatores, e com isso mantêm-se em constante 

dinamicidade e evolução. Embora as ciências do solo possuam tempo considerável de 

existência, os estudos no território nacional brasileiro tiveram seu desenvolvimento de 

maneira tardia em comparação ao modelo inicial de 1880, vieram a ser desenvolvidas de 

maneira autoral e hierárquica a partir de 1970 pelo Sistema Brasileiro de Classificação de 
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solos (SIBCS), quando verificou-se que o sistema americano que vinha sendo utilizado 

não abrangia os solos do território nacional. 

O presente projeto de iniciação científica aborda especificamente o processo de 

intemperismo químico, as reações de dissolução, hidratação, oxidação, carbonatação, 

complexação e hidrólise, as formas de ocorrência dessas reações e, a partir disso poder 

replicá-las e reagi-las em amostras de solo coletadas em campo. Serão realizadas 

verificações de possíveis modificações de propriedades físico-químicas do solo após todo 

processo de reação, com o auxílio de definições da pedôgenese1, geologia, química 

ambiental, orgânica e inorgânica. Compreender a dinamicidade do solo e suas 

particularidades para, possivelmente modificá-la, será o passo principal a ser dado com o 

desenvolvimento deste projeto. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Faz-se uso do método de pesquisa experimental para a realização das reações 

características do intemperismo2 bem como, análises de caráter químico do solo 

conforme Manual de Métodos Análise de Solo da EMBRAPA, e a pesquisa bibliográfica 

para o desenvolvimento conceitual. 

O mapa de solos é o primeiro recurso de que dispõe o usuário para localizar sua 

área, identificar os solos ali existentes e reportarem-se ao texto explicativo para 

compreensão da natureza dos solos (EMBRAPA-SPI, 1995). De forma ordenada, utilizou-

se dados de levantamentos pedológicos que forneceram informações sobre as 

características físicas, químicas e mineralógicas das amostras de solo coletadas. 

Coletaram-se seis amostras de solos em situações distintas, para a primeira coleta, 

retirou-se um perfil de solo com seus horizontes completos (A, B e C), uma amostra de 

um segundo perfil, somente do horizonte A, e uma amostra de um terceiro perfil, somente 

do horizonte B. Essas amostras serão utilizadas em procedimentos de laboratório e 

submetidas a ensaios de caracterização. 

 
1 Origem do solo e esta relacionada aos intemperismo químico e físico. 
2 Conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e a decomposição das 
rochas. 
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Os métodos utilizados para a análise granulométrica3 e capacidade catiônica4, são 

respectivamente, Método do Decímetro e do KCl 1N. Nos casos de determinação de 

caráter físico (limite de liquidez e plasticidade), as atividades laboratoriais serão 

desenvolvidas no laboratório do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 

(DER), em última análise, pretende-se utilizar as equações de isotermas de Freundlich 

(1909) para estimar a capacidade de adsorção das reações pelas partículas do solo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir do processo de coleta de solo em campo e estudos a respeito do perfil de 

alteração do solo, observar e compreender a determinação de horizontes verificou-se que 

o latossolo5, apresenta-se como o solo ideal para uma análise da cristalografia e 

mineralogia, que não será o foco do presente projeto, mas traz consigo informações da 

composição química definida do solo. Dessa forma, estima-se que este horizonte terá 

maior representatividade nas interações entre os compostos das reações químicas e o 

solo durante a realização das atividades realizadas em laboratório.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto conclui-se que o processo de intemperismo é diversificado e, assim como 

traz influência para a formação do solo, também sofre influência dos agentes externos e 

naturais que resultam em como a molécula de água irá reagir com o solo, a chamada 

solução de alteração, a água é o agente reativo nas reações intempéricas. Com isso, o 

processo de intemperismo é caracterizado conforme a região morfoclimática, o que 

explica a diversificação de comportamentos e características táteis visuais, em uma 

análise simplista, dos solos brasileiros. Conforme o processo intempérico intensifica a sua 

influência na morfologia e gênese do solo, mais distante este solo estará das 

propriedades do material que o originou (rocha mãe) o que permite a visualização e 

entendimento dos horizontes do solo (O, A, B, C, D) e o quanto cada perfil se diferencia 

do leito rochoso que o originou bem como suas características e propriedades físico-

químicas e mineralógicas. 
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