
COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II - CIÊNCIAS – 6º ANO – Prof.ª Aline 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 11: INTEMPERISMO E FORMAÇÃO DO SOLO 

NOME: _____________________________________________________________ TURMA: __________ 

 

O solo corresponde a uma camada fina e superficial da litosfera, sendo o resultado do intemperismo e da 

decomposição das rochas. O vídeo a seguir é uma sugestão para visualizar a fragmentação das rochas pela ação do 

clima e dos seres vivos  https://www.youtube.com/watch?v=sjPJUMeGPbM  

Ao conjunto de fatores que causam a desagregação e decomposição das rochas, transformando-as em solos, 

damos o nome de intemperismo. De forma geral, podemos classificar o intemperismo em físico, químico e biológico. 

O intemperismo físico consiste na fragmentação das rochas por ação mecânica. O calor, por 

exemplo, faz com que a rocha se dilate e o frio com que a rocha se contraia. A variação de 

temperatura ao longo do dia promove a dilatação e contração da rocha. Com o tempo, aparecem 

fissuras que aumentam cada vez mais. Ao longo de muitos anos, há a fragmentação dessa rocha. 

O intemperismo químico consiste na alteração da composição química das rochas, promovendo sua 

decomposição. A água, por exemplo, dissolve os minerais das rochas, permitindo que reajam 

quimicamente gerando, inclusive, novos minerais. 

 

Quando um ser vivo é o agente que promove a fragmentação e decomposição de uma rocha, fala-

se em intemperismo biológico.  

 

 O sol, chuva, vento, água, gelo, neve e seres vivos são agentes do intemperismo. 

 

Os fragmentos de rocha formados continuam sofrendo a ação do clima e dos seres vivos, sendo modificados ao 

longo do tempo. O material que resulta é misturado a outros de origem não rochosa, como restos de seres vivos, 

constituindo os solos que conhecemos. Portanto, não é só de fragmento de rocha que o solo é composto. Além dos 

fragmentos, há o ar, água e matéria orgânica (húmus). 

Dependendo do tamanho, os fragmentos de rocha são classificados em: areia, silte e argila. Observe: 

 
Os solos são classificados em arenoso, argiloso e humífero (matéria orgânica) de acordo com os componentes 

encontrados em maior quantidade. Essa variação afeta diretamente na permeabilidade e fertilidade do solo. Enquanto 

solos ricos em areia são muito permeáveis, os solos ricos em argila são pouco permeáveis. 

O solo adequado para a agricultura tem que ter uma proporção ideal de areia, argila, como também ser aerado e 

ter nutrientes. Essa composição facilita a penetração da água e do gás oxigênio utilizado pelos micro-organismos e 

plantas. Tais solos retêm água sem ficar muito encharcados. 

No Brasil existe um tipo de solo avermelhado muito fértil chamado de terra roxa. Ele é resultado de milhões de 

anos de decomposição de rochas basálticas.  

 

Sugestões de leitura: 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/composicao-da-superficie-terrestre.htm 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/tipos-de-solos-no-brasil.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/intemperismo.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=sjPJUMeGPbM
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/composicao-da-superficie-terrestre.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/tipos-de-solos-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/intemperismo.htm


Complete o mapa mental a seguir: 

 

 

 

 

 

Rochas e Solo 

A Terra é um planeta rochoso, composto por 

camadas: 
1
_______________ terrestre, 

2
____________ superior, 

3
____________ 

inferior, núcleo 
4
________________ e 

5
_____________ interno. 

Crosta Terrestre 

Manto Superior 

Manto ___________ 

Núcleo externo (líquido) 

Núcleo ____________ 

Litosfera 
Formada por rochas 

e   solo. 

As rochas que compõem a crosta 

6
__________________ têm sua origem no 

7
________________ da Terra. 

As 
8
_______________ sofrem a ação do clima 

e dos seres vivos, sendo, com o passar do 

tempo, fragmentadas e decompostas. Desta 

maneira, os 
9
____________ são formados. 

A fragmentação e decomposição das 

10
_______________ pela ação da chuva, calor, 

frio, gelo e seres vivos se chama intemperismo.  

O solo é uma camada 

superficial da crosta 

terrestre, composto 

por _____________, 

matéria 

_____________, água 

e ________. 

A chuva, gelo, vento, calor, raízes 

de plantas etc. são agentes do 

11
____________________. 

Intemperismo 
12

__________________ é a decomposição dos componentes da 

rocha, principalmente, pela água, alterando sua composição. 

Intemperismo 
13

__________________ é a fragmentação mecânica da rocha pela 

variação de temperatura, gelo ou vento. 

Intemperismo 
14

__________________ é a fragmentação ou decomposição da 

rocha pela ação dos seres vivos. 


