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REVISÃO: CONCEITOS DE SOLOS 



SOLO 

Palavra oriunda do latim “solum” 
 

 Na língua portuguesa, 
terreno sobre que se constrói ou 

se anda; chão, pavimento. 
 
 

A definição depende de quem utiliza... 
 



SOLO 

 Na agricultura: 
  solo é a camada de terra tratável, que suporta 

as raízes das plantas. 
 



SOLO 

 Na geologia: 
 o solo é somente a capa superficial sobrejacente 

a rocha. 
 



SOLO 

Para o Engenheiro Civil: 
 



SOLO 

Para o Engenheiro Civil: 
 
 os solos são um aglomerado de partículas 

provenientes de decomposição da rocha, 
que podem ser escavados com facilidade, 
sem o emprego de explosivos, e que são 
utilizados como material de construção ou de 
suporte de estruturas. 



SOLO 

 O solo em contato prolongado com a água 
perde totalmente a sua resistência. 

 Incidente dia 22/02/2013 na 
Rodovia dos Imigrantes 



SOLO 

 Pode ser utilizado: 
 em suas condições naturais 
 como material de construção. 



SOLO 

 Em sua condição natural, será usado como 
elemento de suporte de uma estrutura ou como a 
própria estrutura (nem sempre sendo possível 
melhorar suas propriedades de uma forma 
econômica). 



SOLO 
 Como material de construção poderá ser usado, 

principalmente, na construção de aterros para 
finalidades diversas, como sub-bases e bases de 
pavimentos. 

 Sendo possível 
dar ao solo as 
características 
necessárias e 
desejadas em 
cada projeto. 



SOLO 

 Utilização do solo em Engenharia Civil: 



ROCHAS 

 são agregados naturais de um ou diversos 
minerais, podendo eventualmente, ocorrer 
vidro ou matéria orgânica. 



ROCHA 

 Na engenharia: é todo o material que 
necessita de explosivo para seu desmonte. 



ROCHAS 

 As rochas que constituem a crosta terrestre 
estão em equilíbrio. 
 

 Quando entram em contato com a atmosfera 
sofrem a ação de um conjunto de processos 
(físicos, químicos, físico-químicos e 
biológicos) que ocasionam sua destruição. 



INTEMPERISMO 

 É o processo que transforma rochas maciças 
e tenazes em materiais plásticos e friáveis 
(solos). 
 
 
 
 
 

 O intemperismo pode ser físico ou químico. 



INTEMPERISMO FÍSICO 

 O intemperismo físico ou mecânico é o que 
causa a desintegração da rocha através dos 
seguintes processos: 
 variação de temperatura 
 alívio de pressões 
 crescimento de cristais 
 hidratação dos minerais 
 ação coloidal 
 processos físico-biológicos. 



INTEMPERISMO FÍSICO 

  
 

 O intemperismo físico provoca a 
desintegração da rocha, formando 

sedimentos de tamanhos diversos, porém, 
sendo mantida a composição mineralógica 

da rocha mãe. 



INTEMPERISMO QUÍMICO 

 É o processo caracterizado por reações 
químicas entre os minerais constituintes de 
uma rocha e soluções aquosas de diferentes 
teores. 
 
 
 

 Obs: a associação das ações físicas e químicas acelera o processo de 
fragmentação da rocha.... 



INTEMPERISMO QUÍMICO 

 Seus agentes, de acordo com a natureza da 
reação  predominante no processo, são: 
Oxidação 
Carbonatação 
Hidrólise 
Hidratação 
 Troca de bases 



PEDOGÊNESE 
 Os fatores mais importantes nos processos 

de formação dos solos são: 
 
 

 rocha de origem, 
 clima, 
 topografia, 
 vegetação 
 tempo de atuação dos fatores anteriores. 



 O solo quanto à origem podem ser 
classificados em solos: 

 
Residuais 
 Transportados (sedimentares) 
Orgânicos 



SOLOS RESIDUAIS 

 São os solos que estão sobrejacentes às 
rochas que lhes deram origem. 



SOLOS TRANSPORTADOS  

 São os solos que sofreram algum tipo de 
transporte (água, vento, gelo, etc.), portanto 
não estão sobre a rocha que lhes deu origem. 
 

 Em função do tipo de agente de transporte 
classificam-se em: 
 solos aluviais, 
 solos marinhos, 
 solos eólicos, 
 solos glaciais, 
 solos coluviais. 



SOLOS ORGÂNICOS  

 São os solos que se caracterizam por 
apresentarem como constituinte principal, a 
matéria orgânica, proveniente de restos 
vegetais ou animais (solos diatomáceos). 
 

 Camadas sedimentares de argila, areia fina 
e silte com húmus e turfas (grandes teores 
de carbono) são os mais comuns solos 
orgânicos. 


	Mecânica dos Solos
	Revisão: conceitos de solos
	solo
	solo
	solo
	solo
	solo
	solo
	solo
	solo
	solo
	solo
	rochas
	rocha
	rochas
	intemperismo
	Intemperismo físico
	Intemperismo físico
	Intemperismo químico
	Intemperismo químico
	pedogênese
	Slide Number 22
	Solos residuais
	Solos transportados 
	Solos orgânicos 

