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INTRODUÇÃO 

As chapadas do Oeste mineiro, regiões geográficas do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, 

localizadas entre paralelos 17º, 28’ e 19º, 42’S e os meridianos 47º, 15’ e 48º, 31’W, apresentam sob 

suas superfícies altas e planas (entre 950 e 1050m) uma cobertura latossólica muito argilosa, 

representada predominantemente pelo Latossolo Vermelho-Amarelo e, secundariamente pelo 

Latossolo Vermelho-Escuro. 

A origem desses solos suscita polêmicas, havendo duas correntes entre alguns pesquisadores 

que atuaram na região: a aloctonia (transportado) e a autoctonia (residual). Neste sentido LIMA (1996) 

e FELTRAN FILHO (1997), consideram que os solos presentes nas chapadas desenvolveram a partir 

de rochas subjacentes, no caso os litotipos da Formação Marília, portanto atribuem uma origem 

autóctone para os mesmos. Por outro lado, EMBRAPA (1982), RADAMBRASIL (1983), BARCELOS 

(1984), CORRÊA (1989), NISHIYAMA (1989), DEL GROSSI (1991) e NEUFELDT (1998) interpretam 

a origem da cobertura pedológica das chapadas como resultado da sedimentação ocorrida durante a 

Era Cenozóica, seguida de pedogênese. FRASCOLI (2000) não infere qual seria o modo de origem 

desses solos, mas questiona o que considerar sobre os materiais de origem: Formação Marília (Grupo 

Bauru) ou sedimentos Terciários/Quaternários? 

Assim, o objetivo deste trabalho consistiu em estabelecer a gênese dos solos das chapadas 

do oeste mineiro, a partir de suas características físicas, químicas, mineralógicas e da evolução 

geológica regional. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Seleção dos locais de amostragens 

A coleta e a descrição de amostras de solo foram feitas a partir da profundidade de 1m, 

seguindo de metro em metro até se atingir o limite de 10m. Utilizou-se, para tanto, uma trincheira 

anteriormente estudada por FRASCOLI (2000), junto à reserva legal da fazenda Passarinhos (perfil 

CE 01), dentro dos limites do município de Uberlândia/MG. As amostras obtidas no segundo ponto 
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amostrado resultaram de um furo de sondagem para fins geotécnicos realizada por uma empresa 

particular. A coleta processou-se de metro em metro, desde a superfície até a profundidade de 30m. 

Sua localização se dá na área urbana de Uberlândia, tendo sido denominando P. A. Ub. (Perfil do 

Aeroporto de Uberlândia). 

Análises físicas (granulométricas) e análises químicas (pH em H2O e em KCL e ataque 
sulfúrico) 

Três métodos diferentes para análise granulométrica foram utilizados: A) Método EMBRAPA 

(1979); B) Método Dispersão Mecânica desenvolvida por GROHMANN & RAIJ (1974) e, finalmente, 

C) Dispersão Mecânica de GROHMANN & RAIJ (1974) modificado. Este consiste na agitação lenta 

com uso de agitador rotativo e 250ml de suspensão de solo, contendo 30g de areia e 20g de solo. 

Quanto às análises químicas, o pH em H2O e em KCl foi determinado de acordo com o 

recomendado pela EMBRAPA (1979). O cálculo do ΔpH foi efetuado pela fórmula: ΔpH= pH KCl-pH 

H2O. Compostos de silício, alumínio e ferro (SiO2, Al2O3 e Fe2O3), dissolvidos pelo método do “ataque 

sulfúrico” e expressos na forma de óxidos, foram determinados após digestão com H2SO4 1:1, 

seguindo também os procedimentos da EMBRAPA (1979). Os índices de avaliação do grau de 

intemperismo calculados pelas relações moleculares Ki e Kr foram obtidos por meio das seguintes 

expressões: Ki = (% SiO2/ Al2O3) x 1,7 e Kr = (1,7 x % SiO2)/ [%Al2O3+ (%.Fe2O3 x 0,64)]. 

Análises mineralógicas 

Argila do solo e nódulos argilosos por difração de raiosX 

Para essa análise utilizaram-se fração argila extraída de amostras coletadas a 2, 6 e 10m 

relativas a tradagem na trincheira CE 01 . O processo de preparo para análise por difração de raios-X 

seguiu em linhas gerais, o método proposto por JACKSON (1969). Ao observar a fração areia 

resultante da análise granulométrica com o auxílio de uma lupa binocular, constatou-se presença de 

agregados submilimétricos argilosos com tonalidades claras amarelo-esverdeadas. Selecionou-se a 

fração areia correspondente à profundidade de 10m do perfil da trincheira CE 01, na qual se realizou 

sob a lupa binocular a separação manual dos agregados para posterior análise por difratogrametria de 

raios-X. 

Obtenção da fração areia e dos minerais dos arenitos da Formação Marília para observações sob a 

lupa binocular 

Para morfoscopia e mineralogia ótica da fração areia empregou-se amostras das 

profundidades de 1, 2, 4, 6, 8 e 10m do perfil CE 01 e profundidades de 2, 10, e 30m do perfil PAUb, 

contando para tanto com o auxílio de uma lupa binocular e de microscópio petrográfico. 
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A fração areia foi obtida por meio da desagregação do solo seguindo alguns passos da 

separação granulométrica das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas-NBR - 

6508/84). Nas análises granulométricas realizadas pelo método da EMBRAPA (1979) e de 

GROHMANN & RAIJ (1974) obteve-se uma quantidade muito pequena dessa fração em razão da 

reduzida massa de solo empregada. 

Visando obter partículas de areia menos afetadas pelos métodos usuais de pré-tratamentos e 

dispersão mecânica enérgica do solo, optou-se por desenvolver um método alternativo específico para 

esta pesquisa (mais brando). Para tanto, cerca de 10g de terra fina seca ao ar (T.F.S.A) foram imersos 

em um copo, somente com água destilada, após a qual foi manualmente agitado com bastão por 

cerca de 5 minutos. Posteriormente, todo o material foi colocado em peneiras com abertura de malha 

0,053mm e sucessivamente lavados com finos jatos de água destilada, até remover as argilas. Por fim, 

o material foi retido na peneira e secado na estufa. 

No que se refere aos litotipos da Formação Marília, o processo de desagregação seguiu as 

normas da ABNT (NBR 6508/84). 

Areias do solo em lâminas delgadas 

As areias dos solos para a confecção das lâminas delgadas foram às mesmas amostras 

utilizadas para a análise sob a lupa binocular - amostras das profundidades de 1, 2, 4, 6, 8 e 10m do 

perfil CE 01 e 2, 10, e 30m do perfil do PAUb, segundo o método descrito por CASTRO (1985). A 

identificação dos constituintes mineralógicos da fração areia baseou-se em HEINRICH (1965). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise de alguns atributos morfológicos do perfil CE 01 da reserva legal da fazenda 
Passarinhos 

A cor identificada com base em MUNSELL SOIL COLOR CHARTS (1975), para as 

profundidades de 1 a 7m do perfil CE01, sob condições úmidas, é Vermelho-amarelado (5YR 5/6), 

passando a Vermelho (2,5YR 4/6 e 4/8) de 8 a 10m. Com base nesta identificação da cor pode-se 

afirmar que o perfil avaliado revelou uma certa homogeneidade vertical. 

Nos primeiros horizontes (0 a 100cm) do perfil em apreço, FRASCOLI (2000) descreve a 

presença de cores mais escuras nos horizontes superficiais. Isto se deve à influência da matéria 

orgânica, podendo ser observada no horizonte A1, cuja coloração é Bruno Amarelado-escuro (10YR 

4/4 úmido) e no horizonte AB Cinzento-escuro (7,5YR 4/4 úmido), decrescendo a sua quantidade no 

horizonte BA, que passa a apresentar a cor Bruno-forte (7,5YR 5/6). 

No que se refere à consistência úmida, o solo estudado manteve também uma uniformidade, 

caracterizando-se como plástico e pegajoso em todas as amostras analisadas. É relevante ressaltar 
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que não foram analisadas as demais características morfológicas do solo, como estrutura, porosidade, 

cerosidade e outras, por se ter procedido à amostragem do perfil com o trado, o que ocasiona a 

deformação na estrutura natural do solo e, também por não fator não ser muito relevante ao objetivo 

da pesquisa aprofundar no aspecto da caracterização morfológica do solo em estudo. 

Análises granulométricas 

Os solos em questão apresentam uma forte agregação entre as partículas unitárias de argila, 

o que pode contribuir para discrepância de resultados para esse tipo de análise, dependendo do 

método escolhido. Assim, trabalhou-se com três métodos constatando que o método C que melhor 

correspondeu a essa problemática. 

Trata-se de um solo muito argiloso, com mais de 70% dessa fração, em todas as amostras 

analisadas pelo método C. Verticalmente é muito homogêneo, o que sugere uma relativa uniformidade 

dos materiais dos quais originou. Os teores de argila aumentam gradualmente em profundidade, 

encontrando-se cerca de 70% desta fração nas profundidades entre 1 e 7m e cerca de 80% entre 9 e 

10m (TABELA 01). 

TABELA 01 – Resultados granulométricos do perfil CE 01 da reserva legal da fazenda 
Passarinhos. 

 

Método Prof.(m) Argila 
(%) 

Silte 
Fino% Grosso% 

Areia 
Fina % Grossa % 

A 75 2 6 4 12 
B 69 1 17 4 10 
C 

 
1 

77 1 6 4 12 
A 74 1 9 4 12 
B 
C 

 
2 68 

79 
1 
1 

18 
4 

4 
4 

9 
11 

A 72 1 13 4 10 
B 
C 

 
3 66 

74 
1 
1 

20 
2 

4 
8 

9 
14 

A 70 2 15 4 9 
B 
C 

 
4 66 

78 
1 
1 

21 
8 

4 
4 

8 
10 

A 69 4 13 4 10 
B 69 1 19 4 8 
C 

 
5 
 75 1 10 4 9 

A 69 3 16 4 9 
B 
C 

 
6 71 

______ 
2 

______ 
16 

______ 
4 

______ 
8 

______ 
A 70 3 16 4 9 
B 
C 

 
7 69 

77 
1 
1 

20 
10 

4 
4 

7 
9 

A 67 5 15 5 9 
B 
C 

 
8 70 

______ 
1 

______ 
19 

______ 
4 

______ 
6 

______ 
A  59 18 4 7 11 
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B 
C 

9 80 
85 

3 
4 

4 
______ 

4 
4 

9 
9 

A 
B 
C 

 
10 

56 
82 
84 

14 
2 
3 

5 
3 

______ 

13 
4 
4 

12 
10 
9 

A - Método EMBRAPA (1979) em agitador de mesa. 

B - Método Dispersão Mecânica (GROHMANN & RAIJ, 1974) em agitação lenta em agitador rotativo, 

50ml de suspensão de solo contendo 20g de areia 10g de solo. Com desconto do branco=0,0262g. 

C - Método Dispersão Mecânica (GROHMANN & RAIJ, 1974), modificado: agitação lenta em agitador 

rotativo, 250 ml de suspensão de solo contendo 30g de areia e 20 g de solo. 

Quanto ao silte, observou-se que os teores de silte fino se mantêm relativamente constantes 

ao longo de todo o perfil, com uma ligeira tendência de aumento com a profundidade. Para essa fração 

granulométrica os resultados apontam aproximadamente1% nas profundidades de 1 a 7m (Método 

C), passando para cerca de 3% nas profundidades de 9 e 10m. Essa variação pode ser considerada 

muito pequena em se tratando de um perfil tão profundo, mas também pode indicar menor grau de 

intemperismo nas porções mais profundas. Por outro lado, o silte grosso, obtido pela diferença da 

porcentagem total (100%) das frações granulométricas, apresentou valores altos. Esta situação indica 

a possibilidade da agregação de partículas de argilas formando o que poderia ser denominado 

“pseudosilte”. A possibilidade da argila se encontrar agregada sob forma de partículas maiores é 

corroborada por CORRÊA (1989), que constatou mais de 90% de fração argila em solos das 

chapadas do oeste mineiro. 

Ao longo do perfil os valores de areia fina permaneceram praticamente constantes, ao redor 

de 4% (Método C). Situação semelhante foi constatada para a areia grossa, em torno de 10%. Os 

resultados da análise textural indicam uma acentuada homogeneidade textural para o solo estudado. 

Análises químicas 

Ao longo do perfil CE 01, os valores de pH em H2O oscilaram entre 5,2 a 6,3, e o pH em KCl 

variou entre 5,4 a 6,8 (TABELA 02), tratando-se de um solo ácido a moderadamente ácido. Percebe-

se que nas profundidades maiores diminui-se a acidez. Na parte mais superficial deste perfil, 

FRASCOLI (2000) obteve, para os horizontes A1, AB, BA, Bw1 e Bw2, valores de pH em H2O 

variando de 4,9 a 5,5. Já o pH em KCl os valores oscilaram entre 4,0 a 5,8. 

Os valores de ΔpH (ΔpH=pHKCl-pHH2O) são positivos (TABELA 02), evidenciando um excesso 

de cargas positivas no complexo sortivo. Com relação a esse fato, normalmente os solos apresentam 

capacidade de troca ou cargas negativas disponíveis a partir dos colóides do solo. Essas cargas, na 

zona Tropical Quente Úmida, são representadas principalmente pelas frações orgânicas contidas no 

solo. Nos solos estudados das chapadas do oeste mineiro, geralmente as cargas eletropositivas 

predominam após o horizonte A, confirmando que as frações orgânicas devem ser a fonte da reação 
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do solo. Após o horizonte A, como mostra o trabalho de FRASCOLI (2000) relativo ao perfil CE 01, 

bem como os resultados obtidos pela EMBRAPA (1982) e NEUFELDT (1998) para outros perfis desta 

mesma chapada, apresentam saldo de cargas positivas, mostrando que os solos ali presentes 

evidenciam a característica de serem muito intemperizados. Nesse caso, as cargas eletropositivas 

seriam oriundas de óxidos e hidróxidos e não de argilominerais, o que pode deduzir pelos resultados 

da análise mineralógica da fração argila, em que predomina o argilomineral caulinita e hidróxido 

(gibbsita), como será descrito adiante. 

TABELA 02 – Resultados das Análises Químicas: pH em H2O e em KCl e do Ataque Sulfúrico do 

perfil CE 01 da reserva legal da fazenda Passarinhos 

 

Profundidade 
M 

pH 
H2O KCl ΔpH 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 Ki Kr 
  % 

1 5,2 5,4 +0,2 15,2 32,2 8,8 0,80 0,68 
2 5,2 5,8 +0,6 15,2 32,5 9,0 0,81 0,70 
3 5,9 6,5 +0,6  - - - - - 
4 5,9 6,7 +0,8  - - - - -  
5 6,0 6,7 +0,7 18,8 34,0 8,1 0,94 0,82 
6 6,0 6,8 +0,9 20,0 35,0 8,4 0,97 0.84 
7 6,0 6,7 +0,7  - - - - - 
8 6,1 6,7 +0,6  - - - - - 
9 6,1 6,6 +0,5 24,7 33,5 8,5 1,25 1,1 
10 6,3 6,4 +0,1 27,3 33,5 5,6 1,39 1,3 

 

Os teores obtidos pelo ataque sulfúrico da fração fina do solo, de silício (SiO2), alumínio (Al203) 

e óxidos de ferro (Fe2O3) mostram, de uma forma geral, um comportamento similar ao longo do perfil, 

apresentando apenas maiores valores de SiO2 (20 a 27%) nas profundidades maiores, o que indica 

que aí o solo se encontra um pouco menos intemperizado. Pode-se assim afirmar que o material de 

origem, até a profundidade de 10m, é bastante homogêneo. 

Os teores de ferro (Fe2O3) registrados, cerca de 6 a 9%, podem ser considerados de médio a 

baixo. 

A baixa relação molecular encontrada SiO2/Al2O3 (Ki) entre 0,80 a 1,39 revela que o solo 

encontra-se em avançado grau de intemperização. Tais valores são indicativos do processo de 

dessilicatização, no qual há uma perda considerável dos teores de SiO2 em relação a maiores 

concentrações de Al2O3 (em torno de 33%), que passa a ser o principal constituinte da fração argila do 

solo. 

Mineralogia da fração argila 
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A mineralogia da fração argila é relativamente simples. tem-se a caulinita como mineral 

silicatado predominante, definida pelos picos de 7,18 e 3,59 Å e subordinadamente a gibbsita, pico de 

4,82 Å. 

A partir dos resultados obtidos pode-se afirmar que o solo do perfil estudado encontra-se em 

elevado estágio de meteorização, essa afirmação apoia-se nos registros de difratogramas de raios-X, 

que mostraram picos mais definidos de caulinita em relação aos menores picos de gibbsita, sendo que 

em profundidades maiores os minerais estariam menos intemperizados. Deve-se destacar que o pico 

de gibbsita nos agregados de argila acha-se ausente. 

Análise morfológica sob lupa binocular 

Mineralogia da fração areia 

Ao observar as frações areia referentes ao solo do perfil CE 01 (cujos limites inferiores dos 

tamanhos são de 0,074mm e 0,053mm), constatou o predomínio do mineral quartzo. Deve-se 

destacar que, sob a lupa binocular, não se verificam diferenças significativas na constituição das areias 

e na integridade dos seus grãos, obtidas pelos dois métodos de desagregação do solo. Em princípio, 

suscitou-se a dúvida de que o uso do dispersor de hélice (agitação enérgica) pudesse fragmentar ou 

mesmo destruir alguns constituintes da fração areia, ou então alterar características morfológicas 

fundamentais de cada grão, tais como: tamanho, arredondamento, esfericidade e textura superficial. 

 Com base na carta comparativa para estimativa visual de arredondamento apresentada 

por Shepard e Powers apud SUGUIO (1980), identificou-se que aproximadamente 70% dos grãos de 

quartzo são subarredondados e 25% subangulosos. Tendo como parâmetro ¼ de areia resultante da 

quarteação manual, obtida a partir de 20g de solo, do qual resultaram em cerca de 9% de areia grossa 

(TABELA 01). 

Embora a maioria dos grãos apresente formas subarredondadas (70%), uma pequena 

porcentagem de partículas, em torno de 2%, mostra-se com elevado grau de arredondamento e 

esfericidade. Nestas constatou-se o aspecto fosco de sua superfície, possivelmente em razão de 

impacto com outras partículas, característica do transporte eólico, em alguma fase de sedimentação 

anterior. 

Um aspecto que chama a atenção é a presença de duas gerações de quartzo: uma formada 

de grãos com aspecto leitosos, parcialmente recobertos por uma película ferruginosa e que por vezes 

penetra no seu interior através de microfissuras e inclusões de magnetita e de outros minerais; a outra, 

representada por quartzo incolor, com elevada transparência, alguns grãos sub-euhedrais (facetados) 

e outros com superfícies planas semelhantes àquelas geradas por justaposição de minerais (superfície 

relativamente plana e estriada) e ausência de revestimento por película ferruginosa. 
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Em todas as amostras foram observados agregados submilimétricos argilosos de cor amarelo-

esverdeado, com maior concentração nas profundidades de 8 e 10m. 

Por outro lado, nos níveis mais superficiais, constata-se quantidade mais expressiva de nódulos 

ferruginosos, principalmente nas amostras de 1 e 2m (em média 20%), com decréscimo considerável 

destes a partir de 6m . 

Nota-se também uma quantidade relativamente grande de minerais opacos; dentre estes, o 

mais comum é a magnetita. Sob a ação de um ímã, verifica-se que esse mineral acha-se também 

associado ao quartzo, como inclusão. Do total da fração areia analisada, cerca de 5% apresenta 

magnetismo, incluindo-se o quartzo com inclusões de magnetita. 

As amostras das frações areia analisadas, compatíveis com as mesmas profundidades para o 

perfil CE 01 (reserva legal da fazenda Passarinho), são bastante semelhantes aos do perfil do 

aeroporto de Uberlândia, apresentando praticamente as mesmas características descritas. Contudo, 

para esse segundo perfil, foi possível descrever amostras até a profundidade de 30 metros. Com o 

auxílio da lupa binocular, identificou-se um quartzo mais "limpo" e incolor em relação às outras 

profundidades (1, 2, 4, 6, 8, 10 e 20m), além de ter sido observada a presença de nódulos 

concrecionários de cor amarelada, semelhantes aos observados no material da borda da chapada. 

Rochas da Formação Marília 

Dos minerais presentes nos arenitos da Formação Marília, o quartzo é o dominante, seguido 

em importância pelo feldspato, cianita, turmalina e micas. 

A grande maioria dos grãos de quartzo apresenta-se incolor, com formas subarredondadas a 

subangulosas e, secundariamente arredondadas. 

A análise de arenitos semi-alterados da Formação Marília mostra praticamente as mesmas 

característica dos arenitos da Formação Marília com um grau menor de intemperismo ao qual acabou-

se de descrever, diferenciando porém na cor, apresentando-se mais esbranquiçada e com maior 

quantidade de micas. 

Análise sob microscópio petrográfico 

Mineralogia da fração areia 

O quartzo é o mineral dominante observado na fração areia das seções delgadas, nas 

profundidades de 6 e 10m do perfil (CE 01), associado a alguns agregados argilosos esverdeados e 

avermelhados. 
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Os grãos de quartzo possuem formas subarredondadas e subangulares, com inclusões em 

alguns deles. Principalmente na lâmina de profundidade de 10 metros que foi observado quartzos 

intensamente fraturados. 

Discussão sobre a gênese do solo estudado 

A partir dos resultados obtidos é possível inferir algumas considerações sobre a gênese dos 

latossolos em estudo. Pela própria classificação de latossolo, trata-se de um solo relativamente 

homogêneo e intemperizado. Tais características foram constatadas até uma profundidade de 10m ao 

longo do perfil da reserva legal da fazenda Passarinhos, dadas as características morfológicas (cor e 

consistência), texturais e mineralógicas da fração argila. Também, em parte, corroborado pelas 

amostras obtidas de uma sondagem de 30m na área do aeroporto de Uberlândia/MG na qual foi 

realizada a análise mineralógica. 

A homogeneidade textural, ao longo de todo o perfil, sugere a ausência de estratificação no 

material original dada pela variação de energia do meio deposicional, fato comum em muitos depósitos 

sedimentares. 

O predomínio de grãos de quartzo subarredondados e com alguns deles exibindo faces de 

cristal, sugere uma curta distância de transporte e/ou retrabalhamento pouco intenso dos mesmos. 

Tais características permitem inferir que a área fonte do material de origem do solo estudado estivesse 

em situação relativamente próxima. 

A ocorrência de quartzo leitoso com inclusões de minerais como a turmalina, o rutilo e a 

magnetita, e sem forma cristalográfica definida parece indicar a sua origem a partir de rochas 

metamórficas. Por outro lado, grãos facetados, incolores e sem inclusões de outros minerais muito 

provavelmente se originam de rochas ígneas. 

A presença da magnetita ao longo de todo o perfil sugere a contribuição de rochas básicas na 

formação deste solo. A magnetita é um mineral comum nos Latossolos Roxos originados de basaltos 

da Formação Serra Geral e também nos Latossolos Roxos oriundos de rochas básicas-ultrabásicas 

de vulcanismo de Patos (Formação Patos). A magnetita constitui ainda um mineral primário abundante 

nas rochas alcalinas do vulcanismo cretácico, que se fizeram presentes na borda da Bacia do Paraná 

(Tapira , Barreiro, Catalão , Serra do Salitre e Serra Negra). 

A presença de uma quantidade significativa de magnetita na fração areia (em torno de 2%), a 

elevada uniformidade textural ao longo do perfil vertical, além do elevado teor de argila, são evidências 

de que os solos presentes nas chapadas não evoluíram a partir de litologias da Formação Marília. 

Um outro fato é a constituição mineralógica dos litotipos dessa formação, com presença de 

feldspato caulinizado, turmalina, cianita, mica e, ausência da magnetita, mineral este presente na 

constituição do solo em estudo. Por outro lado, as características de arredondamento e de forma do 
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quartzo (alguns euhedrais) observados nas amostras de arenitos dessa formação são semelhantes 

àquelas encontradas no solo estudado. Diante do exposto, propõe-se preliminarmente uma seqüência 

de eventos que propiciaram a formação dos materiais de origem dos solos das chapadas do oeste 

mineiro. 

A - Em uma primeira análise, é preciso considerar que a situação altimétrica em que atualmente se 

encontram as chapadas do Triângulo Mineiro-em altitudes que variam de 900 a 1100m- corresponde à 

posição de cimeira regional. Assim, essas tais áreas que hoje se apresentam como superfícies 

elevadas podem ter ocupado, no passado, posições altimétricas rebaixadas em relação às áreas 

circunvizinhas, recobertas pelos sedimentos da Formação Marília, basaltos da Formação Serra Geral 

e arenitos eólicos da Formação Botucatu em razão da inclinação das camadas em direção ao centro 

deposicional da Bacia do Paraná. 

B - Ao final do Cretáceo, fecha-se a fase deposicional da Bacia Sedimentar do Paraná, sendo a 

sedimentação dos litotipos da Formação Marília o seu último episódio de sedimentação. 

C - O encerramento da fase deposicional da Bacia Sedimentar do Paraná pode ser atribuído a um 

soerguimento generalizado de parte ou de toda a sua extensão, porém mais intensamente na sua 

porção marginal, incluindo as áreas Pré-Cambrianas adjacentes. É possível que essa fase de 

soerguimento tenha ocorrido no início do Terciário (Paleoceno). Tal levantamento crustal culminou 

com o desgaste erosivo de uma faixa marginal (ainda sob um regime climático árido) o qual foi 

responsável pela distribuição de sedimentos com características rudáceas, provindos das áreas fonte 

próximas. Camadas sedimentares das Formações Botucatu, Uberaba e Marília e os basaltos da 

Formação Serra Geral foram afetadas pelo soerguimento e passaram a fornecer, juntamente com as 

litologias Pré-Cambrianas dos Grupos Araxá, Canastra e Ibiá, os sedimentos que atualmente estão 

presentes na base da cobertura das chapadas. 

D - Findada essa fase, sobrevêm um intenso aporte de sedimentos, agora sob regime climático úmido, 

como decorrência da reestruturação da rede de drenagem e por processos de coluviação, 

completando o ciclo de sedimentação terciária. Os latossolos presentes nas chapadas do oeste de 

Minas Gerais resultam da pedogênese desses sedimentos, na área da bacia Sedimentar do Paraná e 

também nas áreas Pré-cambrianas adjacentes. 

A presença de determinados minerais na fração areia nas amostras de solo coletadas no perfil da 

reserva legal da fazenda Passarinhos, bem como as características por eles apresentados (morfologia, 

grau de arredondamento e esfericidade, inclusões e composição) permitem inferir algumas 

considerações acerca de sua gênese: 

• a presença de magnetita em grande quantidade parece indicar uma contribuição de materiais 

originados da decomposição de rochas básicas (basaltos); 
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• as características morfoscópicas do mineral quartzo, sub-arredondada a subangulosa, com 

algumas partículas facetadas, é indicativo de um transporte relativamente curto; 

• a existência de quartzo leitoso com abundantes inclusões, anhedral e extinção ondulante ao 

microscópio petrográfico indica a sua origem metamórfica. Nesse caso a suas área fonte 

poderia comprender as porções de ocorrência de rochas dos grupos Araxá (micaxistos, 

gnaisses, quartzitos e anfibolitos) e Canastra (quartzitos e filitos) 

• a presença de quartzo incolor, não raras vezes facetado, sem extinção ondulante, parece 

indicar sua origem a partir de massas ígneas; 

• quanto à homogeneidade textural em toda a extensão do perfil estudado, permite afirmar a 

ausência de flutuação de energia durante o transporte e deposição de sedimentos, que deram 

origem ao solo estudado; 

• a ausência de minerais primários, menos estáveis ao intemperismo, permite afirmar que este é 

um solo muito intemperizado; 

• outros minerais estáveis, além do quartzo, podem ser identificados na fração areia, tais como: 

turmalina, cianita, anatásio e opacos, principalmente a magnetita; 

• as areias atuais do rio Araguari não guardam qualquer semelhança com as areias do solo 

coletado ao longo do perfil estudado. As do rio Araguari apresentam, na sua quase totalidade, 

grãos de quartzo leitoso e pouco arredondado; grãos incolores e facetados estão ausentes; 

além do quartzo é possível distinguir outros minerais: micas, feldspatos, anatásio, rutilo, cianita, 

turmalina e grande quantidade de magnetita. Fragmentos de rochas também são freqüentes; 

• por outro lado, areias da Formação Marília apresentam grande quantidade de grãos de 

quartzo incolor, com alto grau de transparência e, por vezes, facetados, de maneira 

semelhante aos encontrados no solo do perfil estudado, porém não se verifica quantidade 

apreciável de magnetita; a associação mineral composta de micas, turmalina, cianita e opacos 

é relativamente comum; a ausência de concreções ferruginosas e de película de mesma 

composição sobre o quartzo também se constitui num fator diferenciador entre estes e as 

areias do solo do perfil estudado; 

• a quantidade de areia nos litotipos da Formação Marília é muito maior do que no solo. 

E - Numa fase seguinte, as porções de sedimentação também experimentam um movimento 

ascensional. Nesse momento, a faixa marginal fornecedora de sedimentos, já se encontrando 

bastante desgastada, deixa de funcionar como área fonte. A ascensão gradual da porção interna 

obriga a rede de drenagem a um rápido entalhamento de seus leitos, configurando-se, desse modo, 

em vales em forma de V fechado com vertentes abruptas. Após um certo nível de soerguimento, os 
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valores altimétricos da faixa marginal são sobrepujados pela porção em elevação, constituindo, agora, 

uma faixa depressionária que margeia o atual limite da Bacia Sedimentar. As cotas altimétricas das 

bordas das chapadas voltadas para esta faixa depressionária variam entre 1000 e 1100m, enquanto a 

altitude no interior daquela faixa depressionária varia entre 750 e 850 metros. 

F - A feição mais evidente e, que de certa forma vai de encontro com o que foi exposto acima, se 

refere à configuração dos vales dos rios Araguari, das Velhas e Quebra-Anzol. Este último apresenta 

uma conformação de vale bastante aberta, praticamente desde o seu encontro com o rio das Velhas 

(quando juntos formam o rio Araguari). Por outro lado, o rio das Velhas apresenta um vale em forma 

de V abrupto, assim como o rio Araguari, a jusante da confluência daqueles rios que o formam, 

seguindo até praticamente o seu encontro com o rio Paranaíba (do qual é afluente). O rio Quebra-

Anzol apresenta a configuração ampla de vale na porção que corresponde à faixa depressionária, 

enquanto o rio Araguari assume a configuração em V abrupto após a confluência do rio das Velhas 

com o Quebra Anzol na porção que entalha a chapada. A configuração que evidencia uma maior 

maturidade do rio Quebra-Anzol em relação ao rio das Velhas e ao trecho do rio Araguari, aponta para 

um maior espaço de tempo na sua evolução. 

G - As superfícies planas das chapadas, agora ocupando porções de cimeira no contexto do relevo 

regional (Triângulo Mineiro) vêm se mantendo relativamente estáveis desde o terciário, praticamente 

isentas de processos erosivos, exceto nos vales fluviais escavados sobre tais superfícies e nas suas 

bordas. Essa estabilidade relativa, aliada a uma condição específica ligada ao clima, à infiltração de 

águas pluviais e ao relevo, possibilitou o desenvolvimento e a evolução dos tipos pedológicos que ali 

se encontram. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o objetivo de compreender a gênese dos solos das chapadas do oeste mineiro, 

apresenta neste trabalho um modelo de evolução do relevo para a região, marcada pela possível ação 

da tectônica Cenozóica. A partir desse modelo esses solos poderiam ter como material origem à 

contribuição de litotipos de diferentes unidades geológicas (Formações Marília, Serra Geral e Botucatu, 

além das rochas Pré-Cambrianas e do Complexo Basal Goiano). Desse modo, os latossolos das 

chapadas da região por serem antigos evoluíram, e ainda estão evoluindo, mantendo uma estreita 

correlação com os processos morfogenéticos e climático que refletiram diretamente em sua 

pedogênese. 

Tal modelo, foi baseado na atividade tectônica recente (cenozóica) ou neotectônica. Todavia, 

as atividades tectônicas Cenozóicas ainda são pouco conhecidas nas regiões do Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba. Portanto, faze-se necessário estudos detalhados de tais atividades. 

Somente a partir de pesquisas mais detalhadas será possível um melhor entendimento da 

gênese dos latossolos das chapadas, tornando possível, então, estabelecer uma relação entre as 
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chapadas da região. Apesar da literatura mostrar que existe semelhança entre as chapadas 

brasileiras, que estão mais concentradas no centro-oeste do país e, em menores porções, nos 

Estados de São Paulo e Bahia, ainda é impossível afirmar a mesma explicação para as suas 

formações superficiais, com base na explicação levada para as chapadas do oeste mineiro. 
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