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RESUMO 
 

MATERIAL DE ORIGEM EM SOLOS BRASILEIROS, COLEÇÃO DE ROCHAS CALCÁRIA 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar uma breve revisão mostrando o material de 

origem em solos brasileiros, destacando a formação de solo e as caracteristicas da rocha mãe, 

ressaltando suas origens na composição de solos e salientando a fins agricolas a sua função 

direta com a fertilidade. O estudo destaca três diferentes tipos de rochas sedimentares 

calcárias, sendo elas calcário calcitico, dolomitíco e magnesiano, mostrando como é dada a 

sua formação que é pela moagem da rocha calcária e é constituído pelo carbonato de cálcio 

(CaCO3) e o carbonato de magnésio (MgCO3), expondo sua recomendação para o solo que 

apresenta necessidade deste material, onde sua importancia é a correção de solos. 
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ABSTRAT 

ORIGIN MATERIAL IN BRAZILIAN SOIL, LIMESTONE ROCK COLLECTION 

The present work aimed to present a brief review showing the source material in Brazilian soils, 

highlighting the soil formation and characteristics of the mother rock, highlighting its origins in 

soil composition and highlighting its direct function with fertility for agricultural purposes. The 

study highlights three different types of limest one sedimentary rocks, namely calcitic, dolomitic 

and magnesian limestone, showing how it is formed by grinding the limestone and is composed 

of calcium carbonate (CaCO3 ) and magnesium carbonate (MgCO3), exposing its 

recommendation for the soil that needs this material, where its importance is soil conection. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. FORMAÇÃO DE SOLO E CARACTERÍSTICAS DA ROCHA MÃE 

O solo pode ser definido material proveniente da decomposição das 

rochas pela ação de agentes físicos ou químicos, podendo ou não ter matéria 

orgânica chamado então de intemperismo que transforma as rochas em 

partículas menores soltas sobre a superfície. ABNT (NBR 6502) 

A natureza do solo relacionado aos minerais que o compõe é um 

processo complexo de maneira que há uma grande incidência de variáveis com 

relevo vente, água, clima, presença de magma, movimentos das placas, 

animais, matéria orgânica. Todos esses fatores interferem de uma formação da 

rocha quanto na formação do solo. JENNY (1941) 

O material de origem em fins agrícolas a natura da rocha mãe tem 

função direta com a fertilidade e capacidade de troca de cátion como de 

exemplo uma rocha mãe sendo basalto em clima tropical (Brasil), de invernos 

secos e verões úmidos, a decomposição se faz, principalmente, pelo ataque 

químico das águas aciduladas aos plagioclásios e outros elementos 

melanocráticos, dando como resultado predominantemente argilas. Não 

apareceria neste solo a fração areia, pois o basalto não contém quartzo, mas 

aparecem, em pequenas porcentagens, grãos de óxidos de ferro, muitas vezes 

sob a forma de magnetita. É o caso da terra roxa, do interior Centro-Sul do 

Brasil, que é predominantemente uma argila vermelha. (DE VILLIERS 1961). 

Os arenitos, das formações sedimentares brasileiras do paleozóico ao 

cretáceo, dão origem a um solo essencialmente arenoso, pois não existem 

feldspatos ou micas em sua composição. O elemento que altera é o cimento 

que aglutina os grãos de quartzo. Quando esse cimento é silicoso forma-se um 
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solo residual extremamente arenoso. Quando o cimento é argiloso aparece no 

solo residual de arenito uma pequena % de argila. 

Latossolos da região do serrado são naturalmente menos férteis uma 

vez que por serem formados em grande parte por caulinita e por óxidos e 

hidróxidos de Fe e de Al principalmente pela gibbsita acabam  tendo um a 

toxides por Al nas plantas exigindo uso de corretivos alguns Latossolos são 

mais básicos devido seu material de origem formado por rochas básicas e ricas 

em Fe, apresentam também, na fração argila, a maghemita (GOMES et al., 

2004), e, na fração areia, a magnetita e a ilmenita (KÄMPF; SCHEINOST; 

SCHULZE, 2000). 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO 

O trabalho foi realizado através de pesquisa em material bibliográficos, com 

trabalho já executado. A pesquisa foi efetuada por meio de relatores como 

Embrapa, Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária. A revisão 

bibliográfica foi introduzida a partir de discrições de artigos disponíveis na 

internet com dados que agregam assuntos e conteúdo relevante ao material de 

origem em solos e a rochas calcária. 

 

3. CONTEUDO  

3.1. MATERIAL DE ORIGEM DOS SOLOS BRASILEIROS 

O solo brasileiro é formado a partir de três estruturas geológicas, são 

elas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e terrenos vulcânicos. Cada 

uma permite a formação de determinados minerais e solos. A partir dessas 

estruturas geológicas são identificados quatro tipos de solos: terra roxa, 

massapé, salmorão e aluviais. 
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 Terra roxa é um tipo de solo extremamente fértil, possui uma coloração 

avermelhada. É encontrado, especialmente, na região Sul, oeste do Estado de 

São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais e Goiás. A terra roxa é 

resultado da decomposição de rochas compostas de basalto, que tem origem 

vulcânica. Isso prova que em um passado remoto já houve derramamento de 

lavas nas áreas citadas. 

Massapé é um tipo de solo caracterizado pela elevada fertilidade, possui 

cor escura em razão de sua formação ser proveniente da decomposição de 

rochas, como gnaisses escuros, calcários e filitos. 

Salmorão Um tipo de solo constituído a partir da decomposição de 

rochas graníticas e gnaisses claros. É encontrado, principalmente, no Centro-

Sul do Brasil. 

Aluviais solo identificado em todos os pontos do Brasil, é formado a 

partir do acúmulo de sedimentos em várzeas, vales. 

 

 

4. COLEÇÃO DE ROCHAS CALCÁRIA 

4.1 CALCÁRIO CALCITICO 

 

É uma rocha sedimentar que contem minerais com quantidades acima 

de 30% de carbonato de cálcio (aragonita ou calcita), as principais impurezas 

que o calcário contem são (sílicas, argilas, fosfatos, carbonato de magnésio, 

gipso, glauconita, fluorita, óxidos de ferro e magnésio, sulfetos, siderita, sulfato 

de ferro, dolomita, matéria orgânica, etc. 

Os calcários, na maioria das vezes, são formados pelo acúmulo de 

organismos inferiores (por exemplo, cianobactérias) ou precipitação de 

carbonato de cálcio na forma de bicarbonato, principalmente em meio marinho. 

Também podem ser encontrados em rios, lagos e no subsolo (cavernas). 
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. O calcário é um produto obtido pela moagem da rocha calcária e é 

constituído pelo carbonato de cálcio (CaCO3) e o carbonato de magnésio 

(MgCO3). 

 

4.2 CALCÁRIO DOLOMITÍCO  

 

É uma rocha sedimentar que contem minerais com quantidades acima 

de 30% de carbonato de cálcio, o mineral predominante é a dolomita. 

É recomendado para solos que apresentam na análise de solo o teor de 

magnésio menor que 0,7% ou 0,9 mmol/dm³ dependendo da cultura a ser 

implantada, ou quando a relação Ca/Mg estiver maior que 3:1 e se deseja 

equilibrar a relação pelo aumento de magnésio. 

 

4.3 CALCÁRIO MAGNESIANO  

 

É recomendado quando o solo já tem uma boa proporção de Ca/Mg e se 

deseja manter a relação 3:1 a 4:1 benefícios do calcário no solo são fornecer 

CA e MG para as plantas, neutralizar a acidez do solo, reduzindo a solubilidade 

do MN, FE e AL que são tóxicos para as plantas, aumenta a atividade e o 

número de bactérias benéficas no solo, auxilia na disponibilidade dos demais 

nutrientes. 

 

5. CONSIDERAÇÕES  

Vamos considerar que quase todos os solos brasileiros são ácidos, o 

que prejudica ou impede o desenvolvimento da cultura comercial. Tendo 

como principal função do calcário é a correção de acidez presente no 

solo e fornecer nutrientes importantes que a planta necessita, sendo 

eles dois o cálcio e o magnésio. A etapa que se considera importante 

para o preparo do solo para cultivo agrícola é a calagem, onde se aplica 
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o calcário com os objetivos de elevar os teores de cálcio e magnésio, 

onde se dá a neutralização do alumínio, esse alumínio em elevado teor 

se torna um elemento tóxico para a planta, e corrigir o pH do solo, para 

se obter um desenvolvimento satisfatório da cultura.  

 

 

6.  REFERÊNCIAS BIBIOGRAFICAS 

 

KÄMPF, N.; SCHEINOST, A. C.; SCHULZE, D. G. Oxi de mineral. In: SUMNER, M. E. (Ed.). 
Handbook of soil science. University of Georgia, Athens, GA, USA: CRC Press, 2000. p. 125-
168. 
 
GOMES, J. B. V.; CURI, N.; MOTTA, P. E. F.; KER, J. C.; MARQUES, J. J. G. S. M.; 
SCHULZE, D. G. Análise de componentes principais de atributos físicos, químicos e 
mineralógicos de solos do bioma cerrado. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, 
MG, v. 28, n. 1, p. 137-153, 2004. 
 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (RJ). Sistema Brasileiro do 
Classificação de Solos. Embrapa Solos, Brasília, 1999. 412p. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Departamento Nacional de Pesquisa agropecuária. 
Divisão de Pesquisa Pedológica. Levantamento de Reconhecimento dos Solos do 
Estado do Rio Grande do Sul, Recife, 1973. 431p. 
 
DE VILLIERS, O.D.H. 1961. Soil rejuvenation with crushed basalt in Mauritius. Part I – 
consistent results of world-wide interests. International Sugar Journal. 363-364. 
 

JENNY, H. Factors of soil formation, a system of quantitative pedology. McGrawHill: New York, 
1941. 281 p. 

FREITAS, Eduardo de. "Estrutura Geológica do Brasil"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/estrutura-geologia-brasil.htm. Acesso em 15 de setembro 
de 2019. 

 


