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RESUMO 

 Este trabalho tem por objetivo apresentar fotos e a classificação das rochas mais 

comuns no Estado de São Paulo. As imagens foram obtidas de rochas apresentadas 

pelos alunos de graduação na disciplina de SOLOS I e de viagens técnicas realizadas no 

Estado, cuja classificação foi realizada com o apoio da FCAV/UNESP. Essas rochas 

fazem parte do acervo de material didático da FAEF e são utilizadas nas aulas práticas 

pelo professor de solos. O objetivo é mostrar a diferença entre as rochas e a sua 

importância na formação dos solos e, consequentemente, na produtividade das plantas. 
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FAEF’S ROCKS COLLECTION 

 
ABSTRACT 

 This work aims to present photos of rocks and rocks collection more common is 

São Paulo State. The images were taken from rocks collected by the college students 

during the Soil I class and the practical class around the São Paulo State. The 

classification of these rocks was made by specialist from FAEF/Garça and 

FCAV/UNESP. These rocks were pertenced to the FAEF collection and constantly have 

been used for practical classes. With this collection was possible to show the difference 

among the rocks and its importance in the soil formation, and productivity. 
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