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Reconhecer os conceitos básicos da 
hidrografia 

Avaliar as transformações causadas pela 
hidrografia 

Compreender o que é a estrutura de uma 
rede geográfica
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Formação dos solos

Basicamente, os solos formam-se a partir
do processo de decomposição das rochas de
origem, chamadas de rochas mãe. Isso significa
dizer que, no início, não existiam solos na Terra,
mas apenas grandes e variados grupos rochosos
que foram lentamente desgastados pelo clima,
pela ação da água e dos ventos e também pelos
seres vivos, sobretudos as plantas.

Com isso, essa lenta desagregação
proporcionou a formação de sedimentos, que se
mantêm aglomerados e compõem os solos. O
processo de origem e constituição dos solos é
chamado de pedogênese.
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Classificação dos solos

Os solos são recursos naturais que se formaram depois de milhões de anos em
constituição como resultado da decomposição das rochas por ações do
intemperismo. Podem ser classificados conforme a origem e conforme a
influência da vegetação e do relevo.
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Classificação quanto à origem:

• 1. Eluviais: quando os solos se formam por rochas encontradas no mesmo
local da formação, ou seja, quando a rocha que se decompôs e se alterou
para a formação do solo se encontra no mesmo local do solo;
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2. Aluviais: quando os solos foram formados por rochas localizadas em outros
lugares. Graças à ação das águas e dos ventos, os sedimentos foram
transportados para outro local.
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Classificação quanto à influência externa

Quanto à influência externa, existe outra forma de classificação dos solos,
também chamada de classificação zonal:

Zonais

Intrazonais

Azonais:
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1. Zonais: são maduros, bem delineados e profundos.

1.1. Latossolos: São solos pouco férteis, presentes geralmente em climas
quentes e úmidos, com profundidades superiores a 2m;
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1.2. Podzóis: São solos férteis, graças à acumulação de minérios, húmus e
matéria orgânica, e são próprios de climas frios e temperados;
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1.3. Solos de pradarias: São ricos em cálcio e matérias orgânicas, por isso,
são extremamente férteis. Estão presentes em regiões subúmidas de clima
temperados;
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1.4. Desérticos: Solos caracterizados por serem pouco profundos e pouco
férteis. Próprios de regiões desérticas.
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