
Intemperismo e erosão





Intemperismo

1 – Conceito

2 – Tipos de intemperismo 

3 – Fatores que controlam o intemperismo (rocha, 
topografia, clima, vegetação)

4 – Os produtos do intemperismo (solos, 
saprolitos, jazidas)

5 – Distribuição dos grandes tipos de 
intemperismo químico no globo terrestre



• Conjunto de modificações de ordem física (desagregação e

fragmentação mecânica), química (decomposição química dos

minerais primários) e biológica (influencia de raízes, MO e

ácidos orgânicos ) que transformam rochas I, S e M na superfície

da Terra em materiais friáveis e solos.

INTEMPERISMO

EROSÃO

• Remoção física dos materiais pelos agentes de transporte 

(água, vento, gelo ou gravidade)



Tipos de Intemperismo

INTEMPERISMO FÍSICO

INTEMPERISMO QUÍMICO

INTEMPERISMO BIOLÓGICO







O que acontece durante o INTEMPERISMO?

n 1. transformações FÍSICAS

n material coeso              fraturado, friável, incoerente

n 2. transformações QUÍMICAS

n reações químicas             material intemperizado     

difere química e mineralogicamente do material 

original



• CLIMA: variação da T e quantidade das chuvas na região.

• RELEVO ou topografia: regime de infiltração e drenagem das

águas pluviais.

• ROCHA PARENTAL: composição mineralógica e resistência

diferenciada aos processos de alteração intempérica.

• TEMPO DE EXPOSIÇÃO.

• Estrutura da rocha: rochas maciças e rochas com foliações,

falhas, fraturas e estratificações.

• FAUNA e FLORA: fornecem matéria orgânica para reações

químicas e remobilizam materiais. matéria orgânica no solo

decompõe-se, liberando CO2, diminuindo o pH das águas de

infiltração.

Fatores que controlam a ação do intemperismo







Erosão por água



Vossorocas





Enxurrada e Lahar – Nevado del Ruiz



INTEMPERISMO FÍSICO

n Quebra por expansão térmica

n Alívio de pressão

n Congelamento e degelo da água (*)

n Precipitação de sais

n (agentes físicos: pressão e

temperatura)



Formação de fraturas e ação de desgaste







Ação do gelo - crack



Ação de raizes



Ação de formigas



Efeitos da chuva



Intemperismo diferencial

formação de relevos









Erosão em solo sem vegetação





Demoiselles



Arenito Vila 
Velha –

enriquecimento 
localizado de 

ferro no arenito 
proporciona 
diferentes 

resistências à 
ação da água 



Paleopilar – Ilha do Mel



INTEMPERISMO QUÍMICO

Reações químicas diversas dependentes:

- dos reagentes (minerais originais da rocha e

soluções de alteração) e

- das condições em que as reações se

processam (clima, relevo, presença de

organismos, tempo)

Mineral I + solução de alteração =

mineral II + solução de lixiviação



Modifica os componentes e a estrutura interna dos 
minerais.

Condições superficiais são diferentes das condições 
que os minerais se formaram.

Principal agente: água, infiltra e percola as rochas.

Constituintes mais solúveis são transportados.

Permanecem:

minerais primários residuais

minerais secundários que se formaram no perfil

INTEMPERISMO QUÍMICO







INTEMPERISMO QUÍMICO

n Mineral I + solução de alteração =  mineral II + solução de lixiviação

n Solução de alteração = (água da chuva carregada em 
elementos/substâncias dissolvidas)

n Solução de lixiviação = (água da chuva modificada pelas reações do 

intemperismo)



INTEMPERISMO QUÍMICO

Reações:

Hidratação

Hidrólise

Oxidação

Carbonatação

Complexação



Hidratação

Entrada de H2O na estrutura dos minerais

Ex. Anidrita + água = gipsita



Oxidação

Ex. pirita + O2 e H2O = goethita



Carbonatação

CO2 e H2O - ácido carbônico



Complexação

Complexos orgânicos – solúveis - ligam-se a

elementos químicos insolúveis, mobilizando-os



Hidrólise:

destrói a estrutura mineral

libera cátions e ânions removidos pela 
drenagem e recombinados em novos 
minerais



As arestas e os vértices dos blocos são mais expostos ao 

ataque do intemperismo químico que as faces.





Todas as reações do intemperismo químico ocorrem nas 

fraturas das rochas onde há percolação da água, 

podendo resultar em DECOMPOSIÇÃO ESFEROIDAL

















(esmectita)

Todas as argilas 

são originadas 

pelo 

intemperismo



Formação de alvéolos por dissolução em arenitos



Formação de panelões por dissolução em arenito



Formação de panelões por dissolução em arenito



Formação dos Solos

- Adição
- Remoção
- Transformação
- Translocação







Regolito - saprolito























Exemplos de 
classificação de 
solos por outros 

critérios



Esboço da 
Geologia do 

Brasil




