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SOLOS 
 
 
O termo "solo" vem do latim "solum", e é a porção da superfície terrestre onde se anda e 
se constrói, etc. Material da crosta terrestre, não consolidado, que ordinariamente se 
distingue das rochas, de cuja decomposição em geral provém, por serem suas partículas 
desagregáveis pela simples agitação dentro da água (definição do dicionário Aurélio). 
 
No âmbito da engenharia rodoviária, considera-se solo todo tipo de material orgânico ou 
inorgânico, inconsolidado ou parcialmente cimentado, encontrado na superfície da terra. 
Em outras palavras, considera-se como solo qualquer material que possa ser escavado 
com pá, picareta, escavadeiras, em necessidade de explosivos. (DNER, 1996) 
 
Segundo VARGAS (1978), para a finalidade específica da engenharia civil, o termo solo 
poderia ser definido, considerando-o como todo material da crosta terrestre que não 
oferecesse resistência intransponível à escavação mecânica e que perdesse totalmente 
toda resistência, quando em contato prolongado com a água.  Este ter um é aplicado a 
materiais da crosta terrestre que servem de suporte, são arrimados, escavados ou 
perfurados e utilizados nas obras de engenharia civil. Tais materiais, por sua vez, reagem 
sob as fundações e atuam sobre os arrimos e coberturas, deformam se e resistem a 
esforços nos aterros e taludes, influenciando as obras segundo suas propriedades e 
comportamento. 
 
Para NOGAMI et al (2000) os solos são materiais naturais não consolidados, constituídos 
de grãos separáveis por processos mecânicos e hidráulicos, de fácil dispersão em água 
e que podem ser escavados com equipamentos comuns de terraplenagem (pá 
carregadeira, motoescavotransportadora, etc). O solo ainda terá estrutura artificial quando 
transportado e/ou compactado mecanicamente, como em aterros, barragens de terra, 
reforços do subleito de pavimentos, etc. 
 
 
1 - Origem e composição 
 
Todo o solo tem sua origem imediata ou remota na decomposição das rochas pela ação 
das intempéries. A formação originária dos solos depende de pelo menos cinco fatores: 
1-a natureza da rocha madre; 2-o clima da região; 3-o agente intempérico de transporte; 
4-a topografia da região; 5- os processos orgânicos. 
 
Sob este ponto de vista, segundo VARGAS (1978), os solos seriam divididos em quatro 
grandes grupos:1-residuais; 2-transportados; 3-orgânicos; 4-Pedogênicos. 
 
 
2 - Solos Residuais 
 
São aqueles provenientes da decomposição e alteração das rochas “in situ”. Sua 
composição depende do tipo e da composição mineralógica da rocha original que lhe 
deu origem. Todos os tipos de rocha formam solo residual. São bastante comuns no 
Brasil, principalmente na região Centro-Sul, em função do clima. (DNER,1996). 
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O quadro 01 mostra alguns exemplos de formação de solos provenientes da 
decomposição de rochas. 

Quadro 01 - Decomposição de rochas (DNER, 1996) 
 

Tipo de rocha Composição mineral Tipo de solos Composição 
Basalto Plagioclásio 

Piroxênios 
Argiloso 

(pouca areia) 
Argila 

Quartzito Quartzo Arenoso Quartzo 
Filito Micas (sericita) Argiloso Argila 

Granito Quartzo 
Feldspato 

Mica 

Areno-argiloso 
(micáceo) 

Quartzo e a argila 
(micáceo) 

Calcário calcita  Argila 
 
 
São subdivididos em horizontes e se organizam da superfície para o fundo. A transição 
entre um horizonte e o outro é gradativa de modo que a separação entre eles pode ser 
arbitrária. Não existe um contato ou limite direto e brusco entre o solo e a rocha que 
originou.  Em geral tem-se o seguinte esquema, mostrado na figura 04: 
 

 
Figura 04 - Perfil resultante da decomposição e rochas (DNER, 1996) 

 
-Solo residual maduro: é o solo que perdeu toda a estrutura original da rocha madre e 
tornou-se relativamente homogêneo. Não se consegue observar restos da estrutura da 
rocha nem de seus minerais. 
 
-Solo de alteração de rocha (Saprolitos): já mostra alguns elementos da rocha madre, 
mantendo a estrutura original inclusive veios intrusivos, fissuras, xistosidade e camadas, 
mas perdeu totalmente a consistência. Pode ser confundido com a rocha alterada, porém 
ao ser pressionado pelos dedos esboroa-se completamente. 
 
- Rocha alterada: lembra a rocha madre no aspecto. É o horizonte em que a alteração 
progrediu, preservando parte da estrutura e dos seus minerais. Sua dureza ou resistência 
é inferior à da rocha madre. 
 
- Rocha sã: é a rocha inalterada. 
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3 - Solos transportados 
 
São solos sedimentados por um agente transportador.  Formam geralmente depósitos 
mais inconsolidados e fofos que os solos residuais e tem profundidades variáveis. De um 
modo geral são menos homogêneos que os solos residuais.  Ocorrem somente em áreas 
mais restritas enquanto que os residuais são mais comuns e de ocorrência generalizada. 
(DNER, 1996) 
 
De acordo com a capacidade do agente transportador podem exibir grandes variações 
laterais e verticais na sua composição. De acordo com o agente transportador temos os 
seguintes tipos: aluviais, coluviais, sedimentos e eólicos. 
 
Os solos de aluvião são aqueles transportados pelas águas e depositados quando a 
corrente sofre uma diminuição da velocidade. Quando o transporte é feito por grandes 
volumes de água formam-se os terraços aluvionais das margens e as planícies recentes 
dos deltas dos grandes rios. A princípio são carregados os detritos das erosões. Os 
primeiros a serem depositados são os grandes blocos e depois os pedregulhos. Ao se 
perder a velocidade, também vai se perdendo a capacidade de carrear os sedimentos e 
então os rios passam a depositar as camadas de areia e em seguida os grãos de menor 
diâmetro formandos leitos de areia fina e silte. Por fim, somente os microcristais de argila 
permanecem em suspensão na água e sua sedimentação se dará por floculação. 
(VARGAS,1978) 
 
A variação do regime do rio possibilita o aparecimento de depósitos de aluviões bastante 
heterogêneos segundo a granulometria do material.  As águas dos rios em seu caminho 
para o mar transportam os detritos de erosão e os sedimentam em camadas, na ordem 
decrescente de seus diâmetros. Em princípio sedimentam-se as camadas de pedregulho, 
depois de areias e siltes e por fim às camadas de argila. Os cascalhos encontrados ao 
longo do rio Paraná e usados como agregado natural para concreto são exemplos de 
solos de aluvião assim como a argila cerâmica do rio Tietê em São Paulo. (DNER, 1996). 
 
Os solos Coluviais são aqueles cujo agente transportador é a gravidade, que faz cair 
massas de solo e rochas ao longo dos taludes. Também são conhecidos por depósitos 
de talus. Ocorrem via de regra ao pé de escavações e encostas. Sua composição 
depende do tipo de rocha existente nas partes mais elevadas. Estes solos normalmente 
são desaconselháveis para projetos de engenharia, pois são materiais inconsolidados, 
permeáveis e sujeitos a escorregamentos. (DNER, 1996). 
 
Os depósitos assim constituídos são formados por grãos de tamanho muito variável, 
inclusive blocos de rocha. Os grãos de argila são levados pelas enxurradas e carregados 
pelas ribeiras que descem a serra. Porém nem todo transporte coluvial é tão violento, 
pois podemos encontrar locais de topografia suavemente ondulada que é o resultado da 
erosão do topo dos morros e cuja deposição coluvial se deu nos vales. (VARGAS, 1978). 
 
A figura 05 mostra exemplos de depósitos de talus 
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Figura 05 - Depósitos de Tálus (DNER, 1996) 
 
 
Os sedimentos são incluídos na classe dos solos coluviais por serem solos constituídos 
por camadas, recentes ou antigas, que não estejam ainda consolidados. 
 
Os solos Eólicos são aqueles transportados pelo vento. Seus dois tipos mais comuns são 
as dunas (encontradas nas praias litorâneas) e os depósitos “loess” (não identificados no 
Brasil).  Os ventos sopram sobre as areis e as carreiam, indo depositar seus grãos mais 
além, formando as dunas. Uma característica deste tipo de formação é a uniformidade 
dos grãos, pois a força do vento seleciona os pesos dos grãos que podem ser 
transportados. Os “loess” são formados por partículas muito finas que são levadas pelos 
ventos a elevadas alturas e depositadas a grandes distâncias. (VARGAS, 1978) 
 
 
4 - Solos orgânicos 
 
Segundo VARGAS (1978), a formação dos solos orgânicos ocorre pela impregnação de 
matéria orgânica em sedimentos preexistentes ou pela transformação carbonífera de 
materiais, geralmente, de origem vegetal contida no material sedimentado. 
 
Uma parte dos produtos da decomposição da matéria orgânica é um produto escuro e 
relativamente estável que impregna os solos orgânicos, chamado húmus.  E este só 
impregna permanentemente solos finos como a argila e silte. Geralmente são os solos de 
cor escura das baixadas litorâneas ou das várzeas dos rios interioranos. Não existem 
areias grossas ou pedregulhos orgânicos, pois a alta velocidade de percolação carreia 
toda matéria orgânica. 
 
Quando há grande deposição de folhas caules e troncos formam-se um solo fibroso 
essencialmente de carbono, que se chama turfa, tendo esta uma densidade menor que os 
outros solos orgânicos. 
 
 
5 - Solos Pedogênicos 
 
Dá-se o nome de evolução pedogênica há uma complexa série de processos físico-
químicos e biológicos que governam a formação dos solos da agricultura. Compreendem 
a lixiviação do horizonte superficial e concentração de partículas coloidais no horizonte 
profundo e Impregnação com húmus do horizonte superficial. Na engenharia, esta 
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camada recebe o nome de "solo superficial" e têm pouco interesse técnico. (VARGAS, 
1978). 
 
Um outro solo, de grande valor técnico para engenharia, são os chamados "solos 
porosos", cuja formação se deve a uma evolução pedogênica em clima tropical de 
alternâncias secas (no inverno) e extremamente úmidas (no verão) resultando assim os 
solos lateríticos. Estes solos recobrem extensas zonas do Brasil Centro-Sul e as 
espessuras podem atingir mais de 10 m. 
 
As concreções formadas em clima de profunda alternância de estações secas e úmidas 
recebem o nome de pedregulhos lateríticos, as chamadas lateritas, cuja importância 
técnica é cada vez maior para a construção de bases rodoviárias. (VARGAS, 1978). 
 
Devido à sua grande utilização em obras rodoviárias, este tipo de solo será abordado 
separadamente. 
 
 
6 - Solos Tropicais 
 
 
O material apresentado neste item foi essencialmente retirado dos livros dos professores 
Job Shuji Nogami e Douglas Fadul Villibor entituilados “Pavimentação de baixo Custo 
com Solos lateríticos” (NOGAMI e VLLIBOR, 1995) e “Pavimentos com Solos Lateríticos e 
Gestão de Manutenção de Vias Urbanas” (NOGAMI et al, 2000). 
 
 
São chamados solos tropicais aqueles que apresentam peculiaridades de propriedades 
e de comportamento, em decorrência da atuação nos mesmos de processos geológicos 
e/ou pedológicos, tipo das regiões tropicais úmidas. 
 
Encontram-se os seguintes solos nas regiões tropicais: lateríticos, saprolíticos e 
transportados. Um perfil esquemático da ocorrência desses solos pode ser visto na figura 
06: 
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Figura 06 - Perfil esquemático de ocorrência de solos em ambiente tropical (NOGAMI et 
al, 2000) 

6.1 - Solos Lateríticos 
 
"Later” significa "tijolo" em latim e "ito" significa material Pétreo.  São solos superficiais, 
típicos das partes bem drenadas das regiões tropicais úmidas, resultante de uma 
transformação da parte superior do subsolo pela atuação do intemperismo. 
 
No processo de laterização há um enriquecimento no solo de óxidos hidratados de ferro 
e/ou alumínio e a permanência da caolinita como argilo-mineral predominante e quase 
exclusivo, conferindo a estes solos uma coloração típica: vermelho, amarelo, marrom e 
alaranjado. 
 
Segundo NOGAMI et al (1985) apud MARANGON (2004) solo laterítico é definido pelo 
Comitê de Solos Tropicais da Associação Internacional de Mecânica dos Solos e 
Engenharia de Fundações (ISSMEF) como aquele que pertence aos horizontes A 
(camada mineral com enriquecimento de matéria orgânica) e B (apresenta máxima 
expressão de cor, estrutura e/ou que possuem materiais translocados), de perfis bem 
drenados, desenvolvidos sob atuação de clima tropical úmido. Possuem sua fração argila 
constituída essencialmente de argilominerais do grupo das caulinitas e  de óxidos e 
hidróxidos de ferro e/ou alumínio o que confere a estrutura poros e agregações altamente 
estáveis. Estes solos têm tendência a possuírem uma grande parcela da sua 
granulometria menor que 2 mm de diâmetro e em alguns locais podem apresentar, 
inseridos em sua constituição, pedregulhos lateríticos denominados de laterita, que são 
massas consolidadas, maciças ou porosas, de mesma mineralogia dos solos lateríticos e 
que tem sido muito aproveitadas como materiais de construção rodoviária. 
 
Na figura 07 é mostrado um perfil de solo em corte onde pose-se identificar a distinção 
clara entre os horizontes A, B (lateríticos) e C (saprolítico) 
 

 
 

Figura 07 – Perfil de solo mostrando os horizontes A, B e C (MARANGON, 2004) 
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6.2 - Solos Saprolíticos 
 
"Sapro" significa "pobre" em latim. São solos que resultam da decomposição e/ou 
desagregação "in situ" da rocha matriz pela ação das intempéries (chuvas, insolação, 
geadas), mantendo ainda de maneira nítida a estrutura da rocha que lhe deu origem. São 
solos, genuinamente residuais, isto é, derivam de uma rocha matriz e as partículas que a 
constituem permanecem praticamente no mesmo lugar em que se encontravam em 
estado Pétreo. 
 
Constituem a parte subjacente à camada de solo superficial laterítico aparecendo 
somente na superfície do terreno através de obras executadas pelo homem ou erosões. 
São mais heterogêneos e constituídos por uma mineralogia complexa, contendo 
frequentemente minerais ainda em fase de decomposição. São designados também de 
solos residuais jovens, em contraste com os solos superficiais lateríticos que seriam 
maduros. 
 
A figura 08 mostra a ocorrência de solos lateríticos no território brasileiro: 

 
Figura 08 - Ocorrência de solos lateríticos no território brasileiro (NOGAMI et al, 2000) 
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