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Resumo 

A área de estudo situada num trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional 
configura-se por uma morfologia moldada sobre as rochas siliciclásticas, sobretudo os 
quartzitos da formação Galho do Miguel. Nessa área caracterizada por solos pouco 
espessos e de lento desenvolvimento foram reconhecidas, mapeadas quatro unidades 
geomorfológicas. A Unidade I é aquela em que ocorrem os remanescentes das mais altas 
superfícies do planalto, cuja altitude está comumente acima dos 1300 metros. Essas 
superfícies de cimeira conservam, em extensões consideráveis, aplanamentos de baixo 
gradiente em litologias diversas, principalmente os quartzitos. Nas unidades II e III o 
caráter geomorfológico baseia-se na ocorrência de rampas de gradiente 
significativamente mais elevado que na unidade anterior, as quais convergem para vão 
central ocupado pela drenagem, demonstrando que esses vales vêm sendo escavados 
por vigorosa incisão vertical da rede hidrográfica conjugada ao recuo à montante, que 
estão altimetricamente situados entre 1100 a 1300 metros. As superfícies 
geomorfológicas de morfologia aplanada situam-se, novamente, em cotas altimétricas 
mais baixas, entre 1050 a 1100 metros, a Unidade Geomorfológica IV. Essa unidade 
configura o piso de depressões que se estendem ao longo do médio e baixo vale dos 
principais canais fluviais da região. Essas unidades se justapõem por meio do 
embutimento, estando essas articuladas em planta e perfil, apresentando uma 
organização espacial semelhante a uma escadaria. A organização espacial e altimétrica 
das unidades I, II, III e IV sugerem uma relação geomorfogenética entre as mesmas.  
Sendo assim, este trabalho objetiva investigar a geomorfogênese entre as unidades de 
relevo identificadas na área de estudo por meio de métodos de investigação e 
caracterização dos atributos pedológicos. Para alcançar tal objetivo este trabalho 
elaborou um levantamento cartográfico dos dados topográficos, geológicos da área, 
produzindo seções topográficas, e ainda, perfis de varredura. Além de execução das 
seguintes análises laboratoriais de amostras de solos representativas das Unidades I e 
IV: granulometria, pH, mineralogia, quantificação de elementos químicos por 
fluorescência de raio-x, extração de ferro por ditionito-citrato-bicabornato e oxalato ácido 
de amônio para caracterização o grau de intemperismo dos solos desenvolvidos nas 
unidades de relevo I e IV da área. O desenvolvimento dos solos de tais unidades ainda 
foi avaliado por meio de técnicas de microscopia, por análise de imagens do microscópio 
petrográfico, e por imagens mais detalhadas por Microscopio eletrônico de varredura 
(MEV). Os resultados da pesquisa apontam que a organização da paisagem 
geomorfológica nesse trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional se 
formou a partir do desmonte gradativo, desde o fim do Mesozóico, da Unidade I, que se 
configura como um patamar somital que gerou as demais unidades geomorfológicas, e a 
Unidade IV, que é o atual piso das bacias hidrográficas da região. Tal relação 
geomorfogenética que pode ser verificada, em escala regional, nas secções topográficas 
e cartas hipsométricas da área de estudo. Observa-se nos perfis de varredura, uma 
coincidência nas posições altimétricas dos interflúvios dos afloramentos nas unidades I, 
III e IV, marcando, como testemunhos, a altimetria pretérita da Unidade I sobre áreas 
atualmente ocupadas pelas unidades II, III e IV. Os resultados das análises de solo 
confirmam esta hipótese, ao constatar que as formações superficiais da Unidade IV 
apresentam um menor grau de intemperismo, e consequentemente, menor grau de 
desenvolvimento que os solos que ocorrem na Unidade I. 
 

Palavras-chave: Geomorfogênese, relação relevo-solo; Planalto do Espinhaço Meridional. 
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Abstract 

The study area in a border stretch of western Espinhaço Plateau sets by a shaped 

morphology on siliciclastic rocks, especially quartzite formation twig Miguel. In this area 

characterized by thin soil and slow development were recognized, mapped four 

geomorphic units. Unit I is one in which there were the remnants of the upper surfaces of 

the highlands, whose altitude is usually above 1300 meters. These summit surfaces retain 

in considerable areas of low gradient aplanamentos in various lithologies, mainly 

quartzites. In Units II and III geomorphological character is based on the occurrence of 

significantly higher gradient ramps in the previous unit, which converge towards the 

central span occupied by drainage, demonstrating that these valleys are being excavated 

by vigorous vertical incision conjugated hydrographic net to retreat upstream, which are 

located between elevations of 1100 to 1300 meters. Geomorphological surfaces low 

gradient aplanamentos are located, again, at lower altitudes, between 1050-1100 meters, 

geomorphological unit IV. This unit sets the floor depressions that extend along the middle 

and lower valley of the main river channels in the region. These units are juxtaposed by 

inlay, with those articulated in plan and profile, presenting a space organization similar to 

a staircase. The spatial and altimetric organization of units I, II, III and IV suggest a 

geomorfogenética relationship there between. Thus, this study aims to investigate the 

geomorphogenesis between relief units identified in the study area through research 

methods and characterization of soil attributes. To achieve this goal, this study presents a 

cartographic survey of topographical, geological area, producing topographical sections, 

and also scan profiles. Besides performing the following laboratory analysis of 

representative soil samples of Units I and IV particle size, pH, mineralogy Quantification of 

chemical elements by x-ray fluorescence, iron extraction dithionite-citrate-bicarbonate and 

ammonium oxalate to characterizing the degree of weathering of soils developed in relief 

of Units I and IV of the area. The development of such units of landscapes was further 

assessed by microscopy techniques for analyzing petrographic microscope images, and 

more detailed images by scanning electron microscope (SEM). The survey results show 

that the organization of the geomorphological landscape this stretch of the western edge 

of the southern Espinhaço Plateau formed from disassemble gradually since the end of 

the Mesozoic, Unit I, which is configured as a somital level that led other 

geomorphological units, and Unit IV, which is the current floor of river basins in the region. 

Such geomorfogenética relationship that can be checked on a regional scale, the 

topographic sections and hypsometric charts of the study area. It is observed in the scan 

profiles, a match in altimetric positions interfluves of outcrops in the units I, III and IV, 

marking as evidence, the preterit altimetry unit I on areas currently occupied by units II, III 

and IV. Results of soil analyzes confirm this hypothesis, to find that the surface formations 

of Unit IV show a lower degree of weathering and, consequently, less developed that soils 

that occur in unit I. 

 

Keywords: geomorphogenesis, relief-ground relationship; Plateau Espinhaço.  
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Introdução 

 

As questões que instigaram esta pesquisa se iniciaram a partir da observação da 

paisagem geomorfológica em campo. Da visão da morfologia do relevo de um trecho da 

borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional surgiram algumas indagações acerca 

do papel dos processos geomorfológicos e sua relação com a gênese e dinâmica do 

relevo modelado, sobretudo em arcabouço lito-estrutural em que rochas siliciclásticas são 

predominantes. 

Contudo, o que começou como um trabalho essencialmente empírico se deparou 

com um problema, pode-se dizer de cunho mais teórico, que permeia a investigação 

geomorfológica: a escala de análise. Esse problema tem seus fundamentos alicerçados 

na relação que se pretende aqui discutir entre, de um lado, a geomorfogênese de 

macroformas de relevo e, de outro, os processos inerentes à geração das formações 

superficiais que as revestem; posto está, consequentemente, o desafio inerente à 

compreensão do diálogo que se verifica entre ambos os objetos e suas distintas 

expressões escalares. 

Trabalhar com essas duas escalas de análise implica em conjugar métodos de 

investigação distintos, definidos para atender os seus respectivos contextos de escala 

dimensional e temporal. Sendo assim, este trabalho dialoga com encaminhamentos 

metodológicos que em um primeiro momento podem parecer antagônicos, mas que, na 

prática, são capazes de viabilizar as já referidas análises escalares, de forma a integrar 

os resultados e fomentar a discussão aqui defendida. Entende-se que tais estudos são de 

relevância para a ciência geomorfológica, uma vez que contribuem para o 

aprofundamento do que se sabe a respeito dos mecanismos que sejam significativos 

quanto à gênese do relevo, além de ampliar o conhecimento sobre as próprias formas. 

No contexto regional, as terras altas do Planalto do Espinhaço Meridional 

configuram um divisor hidrográfico de grande extensão territorial, que divide importantes 

bacias hidrográficas em Minas Gerais. Quanto ao arcabouço lito-estrutural desse planalto 
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se destaca, predominantemente, a ocorrência de rochas siliciclásticas (Figura 1A). Mais 

especificamente, na área de estudo que se situa na borda oeste desse planalto, 

observou-se que o relevo se organiza em escadaria (Figura 1B). Em tal escadaria, o 

patamar de altimetria mais elevada, está altimetricamente posicionado entre 1300 e 1400 

metros, modelado em longas rampas de declividade suave que se articulam a vales 

abertos. Áreas de altitudes intermediárias, situadas aproximadamente em média de 1200 

metros, revelam, por outro lado, vertentes de alto gradiente; e, finalmente, um patamar 

posicionado em altitude inferior, entre 1000 e 1100 metros, também caracterizado pelas 

rampas pouco inclinadas, como pode ser observado na seção topográfica X – X’ (Figura 

1C). A presença de uma relação geomorfogenética entre esses patamares embutidos foi 

argumentada e defendida por Valadão (2012).  

A análise detida das figuras 1B e 1C revela uma organização do relevo em 

escadaria em que seus distintos patamares ou degraus se apresentam embutidos em 

planta. Esse embutimento sugere, consequentemente, que há uma relação genética 

entre os patamares superior e o inferior. 
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Em busca de elementos para conhecer e pesquisar a geomorfogênese desse 

trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional, este trabalho adota, em 

sua investigação, técnicas e métodos de pesquisa da ciência pedológica, por acreditar 

que nas formações superficiais há indícios da dinâmica responsável pela atual 

configuração do relevo. Esta pesquisa se refere aos materiais investigados como 

“formações superficiais”, pois são considerados todos os tipos de materiais 

intemperizados, sejam eles formados in situ ou como resultado de transporte, não se 

restringindo apenas ao que é definido como solo (CAMPY & MACAIRE, 1989). É 

nesse contexto que se insere uma discussão sobre a escala de análise, uma vez que 

são poucos os trabalhos geomorfológicos que concomitantemente empregam métodos 

voltados para o efetivo diálogo entre as escalas regional e local. 

Sendo assim, é preciso esclarecer como a escolha de uma escala de análise é 

decisiva para um estudo geomorfológico. A definição da escala de análise deve ser 

condizente com o próprio objeto de estudo, não só de acordo com a sua dimensão 

(recorte espacial), mas com a profundidade (detalhamento), da análise que se 

pretende obter no trabalho (JARDIM, 2007).  Além disso, a escolha da escala a ser 

adotada conduz aos métodos de investigação mais adequados para se alcançar os 

objetivos definidos na pesquisa. Na Figura 2, pode-se avaliar como a seleção da 

escala de análise na investigação geomorfológica acaba por definir as etapas da 

mesma. Ao se selecionar uma escala mais generalizada, os estudos são regionais, 

tratando-se, por exemplo, de modelos de evolução do relevo, morfotectônica, 

morfoestrutura, ao mesmo tempo em que se exige efetivar incursões no tempo 

geológico. Já quando a investigação trabalha com escala menos generalizada têm-se 

as pesquisas locais, a exemplo dos estudos de vertente, morfodinâmica, 

morfoescultura, que se coadunam prontamente aos processos que se instauram no 

tempo histórico-humano. 
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  (Adaptado de: Dent, 1985) 

Figura 2 - Escala de análise na investigação geomorfológica. A seleção da 
escala na pesquisa define se o trabalho é regional ou local, e, 
consequentemente, acaba por determinar os devidos encaminhamentos 
metodológicos. O trabalho que utiliza de métodos regionais e locais deve 
estabelecer uma compatibilização entre estas duas áreas da investigação 
geomorfológica. 

 

Ao se trabalhar com duas escalas, uma menor (menos detalhada e com uma 

maior área) e outra maior (mais detalhada e com uma menor área de abrangência), 

deve-se perceber os níveis de organização nas informações a respeito do mesmo 

objeto de estudo (BERTRAND, 1972; MARQUES et al. 2008, 2009). Há, desse modo, 

diferentes perspectivas em escalas de análises distintas, uma vez que o detalhamento 

observado na escala maior (local) está contido no que se observa na dimensão da 

escala menor (regional). E, ainda, espera-se que tal detalhamento possa subsidiar o 

entendimento dos processos e fenômenos da geomorfogênese na escala regional.  

As unidades geomorfológicas reconhecidas e mapeadas neste trabalho, as 

quais serão aqui objeto de análises mais aprofundadas, se organizam em níveis de 

informação de acordo com a escala de análise adotada. Porém, a escala usualmente 

adotada para compreender a geomorfogênese de tais unidades é a regional. As 

informações sobre as características lito-estruturais das rochas observadas em 

escalas ainda menores irão compor a investigação sobre a gênese dessas unidades 

geomorfológicas. A escala local fornece informações sobre as formações superficiais, 
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que são uma das principais fontes de indícios sobre a evolução do relevo da área de 

estudo. Sendo assim, a despeito da existência de trabalhos sobre geomorfogênese e 

estudos pedológicos em diversas escalas, este trabalho irá se referir às unidades 

geomorfológicas e aos processos geomorfogenéticos como expressão da escala 

regional e às formações superficiais e sua dinâmica como de escala local. 

Para se conjugar as informações e ainda os métodos de investigação dessas 

diferentes escalas de análise, deve-se compreender a existência desses níveis de 

organização e as inter-relações existentes entre informações de níveis distintos. A 

reflexão e discussão sobre a conjugação entre o recorte espacial e a definição da 

escala de análise na investigação geomorfológica desencadeou o primeiro 

questionamento deste trabalho: É possível promover pesquisa sobre a evolução do relevo 

baseada em um diálogo entre resultados obtidos a partir de métodos de investigação voltados 

para dimensões de escalas distintas, regional e local?  

Tal questionamento justifica a pretensão deste trabalho, que é a de promover 

um diálogo entre os métodos de investigação tipicamente geomorfológicos da escala 

regional com os métodos da ciência pedológica de estudo dos processos de gênese 

das formações superficiais de escala local, de modo a entender a geomorfogênese 

dos patamares de relevo, as quais se configuram objetivo de estudo desta tese. 

Mesmo diante das investigações de alguns trabalhos na área de estudo 

voltados para a pesquisa da paisagem geomorfológica em áreas de rochas 

siliciclásticas (SALGADO e VALADÃO, 2003; ROCHA, 2011; SANTOS, 2012; 

AUGUSTIN, 2011; VALADÃO, 2012; SANTOS, 2013), há questões que permanecem 

não esclarecidas acerca da geomorfogênese desse trecho da borda oeste do Planalto 

do Espinhaço Meridional/MG. A permanência de tais questionamentos e o 

reconhecimento da organização geomorfológica regional no formato de escadaria em 

mapas hipsométricos, seções topográficas e até mesmo em campo, resultou em 

algumas questões: 

 Os métodos de investigação pedológica conduzidos em escala de 

vertente podem contribuir para a análise da evolução das formas de 

relevo regional? 

 Quais os principais processos geomorfológicos que regem a 

esculturação do relevo na borda oeste do Planalto do Espinhaço 

Meridional / MG? 

 Há uma relação geomorfogenética entre as distintas unidades 

geomorfológicas identificadas na área de estudo, cuja organização em 

planta e perfil ocorre em escadaria? 
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 Diante desses questionamentos se formulou a hipótese de que as unidades 

geomorfológicas identificadas na área de estudo apresentam relação geomorfogenética entre 

si, passível de ser reconhecida e, mais ainda, comprovada mediante emprego de métodos de 

investigação pedológica aplicados na investigação de características e atributos dos materiais 

intemperizados que compõem as formações superficiais.  

Com base nesses questionamentos e na elaboração dessa hipótese, este 

trabalho propõe como objetivo principal investigar a geomorfogênese de trecho da 

borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional/MG, compatibilizando métodos de 

análise geomorfológicos e pedológicos. Quanto aos seus objetivos específicos, são 

eles: 

 Identificar e caracterizar as unidades geomorfológicas da área de estudo; 

 Caracterizar as formações superficiais das unidades geomorfológicas; 

 Estabelecer análise comparativa entre os graus de intemperismo das 

formações superficiais das distintas unidades geomorfológicas da área de 

estudo; 

 Estabelecer um diálogo entre os resultados dos métodos de análise pedológica 

na escala de vertente e os processos geomorfogenéticos responsáveis pela 

evolução da paisagem da área de estudo. 

Os resultados desta tese serão apresentados em três artigos acadêmico-

científicos. O primeiro e o último deles dedicam-se a caracterizar e analisar a 

paisagem de forma mais abrangente, em escala regional. Já o segundo investiga os 

atributos que indiquem o grau de intemperismo das formações superficiais que 

compõem as unidades geomorfológicas da área. Esses artigos são assim intitulados: 

 “Distribuição espacial de formações superficiais geneticamente associadas a rochas 

siliciclásticas – Planalto do Espinhaço Meridional (MG) – Brasil”; 

 “Contribuição dos atributos do solo para a investigação geomorfológica de trecho da 

borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional, MG”; 

  “Geomorfogênese de trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional, 

MG”. 

O primeiro artigo trata da distribuição espacial das formações superficiais e das 

condições lito-estruturais da área investigada, em diálogo com características 

inerentes ao processo de formação dos solos. Esse artigo foi escrito na fase inicial da 

pesquisa, por este motivo apresenta, de certo modo, aparente deslocamento quanto 

ao eixo central da temática tratada nesta tese; contudo cumpre função de introduzir 

discussões acerca da configuração geral das formações superficiais e do arcabouço 

lito-estrutural da área investigada. Além disso, trata de limite da área de estudo distinto 
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daqueles investigados nos demais artigos, tendo em vista que, de início, optou-se por 

definir a bacia hidrográfica como unidade espacial de pesquisa. Todavia, na medida 

em que as investigações foram sistematicamente aprofundadas, observou-se que o 

emprego da bacia hidrográfica como referência espacial se revelou quase ou nada 

efetivo, tornando-se desnecessário, uma vez que os processos geomorfológicos de 

interesse não se limitam estritamente ao perímetro ditado por divisores hidrográficos 

regionais. Por essa razão o limite da área de estudo foi ampliado, tal como mostrado 

nos demais artigos.  

O segundo artigo se dedica a investigar o grau de intemperismo das formações 

superficiais e, para tanto, emprega métodos de investigação da pedologia, inclusive a 

análise micromorfológica dos solos. Apresenta os indícios nos solos da área de estudo 

que corroboram para a hipótese de evolução do relevo defendida nesta tese. Nesse 

artigo faz-se uma descrição geral dos tipos de solo vigentes na área investigada, 

notadamente nas unidades I e IV, investigando-os a partir de métodos de análise 

laboratoriais da pedologia capazes de refletir distintos graus de intemperismo. Esse 

artigo, ainda, usa método de análise microscópica para a descrição dos solos com 

vistas a diagnosticar possíveis indicadores acerca do grau de intemperismo dos 

mesmos.  

De forma que, esse artigo constitui o embasamento da tese do ponto de vista do 

estudo das formações superficiais. Contudo, por se tratar de um trabalho de 

aprofundamento na investigação genética de formas de relevo, fez-se necessário a 

produção do último artigo voltado para o tratamento específico da hipótese que 

subsidiou o desenvolvimento da pesquisa que colimou na elaboração desta tese. 

O quarto artigo objetiva analisar as características da paisagem geomorfológica 

quanto às variáveis: topografia, morfologia, grau de dissecação e amplitude, as quais 

se julgam imprescindíveis para a compreensão do processo de evolução do relevo da 

área investigada. 

Cada um dos artigos aqui apresentados, embora abordem temáticas especificas, 

complementa-se e visa cumprir os objetivos acima já delineados. Após a apresentação 

dos mesmos, esta tese traz apontamentos interligando os resultados dos três artigos 

no capítulo intitulado “Resultados e Discussões”. E ao final, no capítulo de 

“Considerações finais”, se busca compilar e concluir acerca dos resultados expressos 

nos três artigos citados, com vistas a cotejá-los aos questionamentos e problemas que 

nortearam a execução deste trabalho.  
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1. Distribuição espacial de formações superficiais 

geneticamente associadas a rochas siliciclásticas – 

Planalto do Espinhaço Meridional (MG)1 

 

 

Resumo 

 

A área a ser estudada situa-se na borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional, 

na qual predominam as rochas siliciclásticas, que integram unidades geológicas 

diversas, foram observados dois tipos distintos de padrões de distribuição da formação 

superficial, linear e zonal. Este trabalho objetiva analisar essa distribuição espacial das 

formações superficiais de trecho do Planalto do Espinhaço Meridional, localizado no 

alto curso do Rio Pardo Pequeno (MG), discutindo o papel exercido pela organização 

lito-estrutural na espacialidade dessa cobertura pedológica. Para executar tal 

investigação foram produzidos mapas de distribuição espacial das formações 

superficiais, mapa de estrutura geológica e perfis topográficos e geológicos. As 

formações superficiais verificadas na área de estudo apresentam uma distribuição 

espacial essencialmente conduzida pelas características do arcabouço estrutural e 

litológico da região. A distribuição linear relaciona-se às feições estruturais como: 

falhas, falhas de empurrão, alinhamentos, anticlinais e sinclinais. Já as formações 

                                                             
1 Este artigo tem como coautores: Roberto Célio Valadão (UFMG); Cristiane Valéria de Oliveira (UFMG); 
Fábio Oliveira Soares (UFMG); Politácito Santos (UFMG), e foi aceito para publicação na Revista 
Sociedade e Natureza. 
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zonais são influenciadas pelas diferenças entre a resistência das diversas rochas aos 

processos intempéricos. O estudo das características das formações superficiais e 

suas associações com os aspectos litoestruturais são essenciais para compreender a 

configuração geomorfológica do alto curso do Rio Pardo Pequeno.  

Palavras-chave: Formação superficial, geomorfologia estrutural, pedologia 

 

Abstract 

The study area which lies on the western edge of the Southern Highlands Ridge, are 

predominant in siliciclastic rocks that integrate different geological units, we observed 

two distinct types of distribution patterns of shallow, linear and zonal training. This work 

aims to analyze the spatial distribution of surface formations stretch from the Southern 

Espinhaço Plateau located in the upper reaches of the Rio Pardo Small (MG), 

discussing the role played by the organization in litoestrutural spatiality of this soil 

cover. To perform such an investigation of spatial distribution maps of surface 

formations, geological structure map, and topographical and geological profiles were 

produced. The superficial formations observed in the study area have a spatial 

distribution essentially driven by the characteristics of the lithological and structural 

framework of the region. The linear distribution is related to structural features, such as 

faults, thrust faults, alignments, anticlines and synclines. Already zonal formations are 

influenced by differences between the resistance of different rocks to weathering 

processes. The study of the characteristics of surface formations and their associations 

with lithostructural aspects are essential to understand the geomorphic setting of the 

upper reaches of the Rio Pardo Small. 

Keywords: Surface formation, structural geomorphology, pedology 

 

1.1. Introdução 

 

A bacia do alto Rio Pardo Pequeno está localizada no Planalto do Espinhaço 

Meridional/MG, modelado em uma faixa móvel de idade neoproterozóica. As 

superfícies de cimeira desse planalto alcançam altimetria de até 1400 metros, a partir 

da qual relevos residuais se elevam e atingem, por vezes, pouco mais de 2.000 metros 

de altitude. Com direção geral norte-sul, esse conjunto de terras elevadas se destaca 

no cenário regional do Sudeste brasileiro como um importante divisor hidrográfico das 

bacias dos rios São Francisco, Jequitinhonha e Araçuaí (Figura 3). O arcabouço lito-

estrutural desse extenso planalto remonta a longa história evolutiva cujos estágios 

finais tiveram lugar entre o final do neoproterozóico e o Cambriano (650-500 MA), 

quando esforços compressivos resultaram em um conjunto complexo de falhas, 
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dobras e cavalgamentos que deformaram espessa sequência vulcano-sedimentar 

(ABREU, 1995; ABREU; RENGER, 2002; DUSSIN; DUSSIN,1995; RENGER e 

KNAUER, 1995). Ao longo do fanerozóico, transcorridos cerca de 500 MA, a profunda 

denudação dessa faixa móvel expôs, na atualidade, volumes lito-estratigráficos em 

que há, em trechos extensos do planalto, o predomínio de rochas siliciclásticas – 

notadamente os quartzitos. 

 

 

 

Figura 3 - Contexto locacional da bacia do alto Rio Pardo Pequeno. A: Localização da 

cidade de Diamantina no Estado de Minas Gerais; a área investigada neste trabalho 

está localizada a oeste de Diamantina; B: Delimitação da bacia do alto Rio Pardo 

Pequeno no Planalto do Espinhaço Meridional; observe a posição desse planalto como 

divisor hidrográfico regional entre as bacias dos rios Paraúna, Pardo Pequeno, Pardo 

Grande e Jequitaí, a oeste, e as bacias do Rio do Peixe e Jequitinhonha, a leste. C: 

Rede hidrográfica da bacia do alto Rio Pardo Pequeno. 

 

 

É nesse contexto que se insere a área investigada neste trabalho, em que 

predominam as rochas siliciclásticas, que integram unidades geológicas diversas (as 

formações Galho do Miguel, Sopa Brumadinho, São João da Chapada e o Grupo 

Costa Sena indiviso), litoestratigraficamente pertencentes ao Supergrupo Espinhaço. 

Essas rochas apresentam alta resistência aos processos intempéricos, uma vez que 

há em sua composição elevado percentual de sílica, elemento de alta estabilidade e 

baixa solubilidade (PATTON, 1978; FABRI, et al. 2014; SALGADO e VALADÃO, 2003; 

REZENDE et al. 2010). Apesar desse fato, em regiões tropicais úmidas, como no caso 
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da área de estudo, é evidente a influência de processos geoquímicos de dissolução na 

formação das feições do relevo. Apesar das rochas quartzíticas serem 

significativamente resistentes aos processos químicos, não há impedimento para que 

ocorra a formação de feições geomorfológicas mediante contribuição da dissolução 

geoquímica. Essa contribuição tem se verificado, na prática, mais relevante do que se 

considera em alguns trabalhos, notadamente naqueles ambientes em que é intensa a 

percolação da água (YOUNG & YOUNG, 1992). Além da área de estudo se inserir em 

ambiente bioclimático favorável à ocorrência de processos geoquímicos na gênese do 

relevo (THOMAS, 1994), a análise de cartas geológicas em escalas diversas tem 

demonstrado que a estrutura geológica presente na região exerce significativa 

influência no desenvolvimento e distribuição das formações superficiais, como já foi 

evidenciado por Barbosa et al. (2009) e Santos (2012). 

Diante dessa perspectiva, tem-se como objetivo analisar a distribuição espacial 

das formações superficiais de trecho do Planalto do Espinhaço Meridional, localizado 

no alto curso do Rio Pardo Pequeno (MG), buscando-se discutir acerca do 

condicionamento exercido pela organização lito-estrutural na espacialidade da 

cobertura pedológica e de demais volumes inconsolidados dela derivados. Importante 

salientar que, neste trabalho, adota-se o conceito de formação superficial proposto por 

Campy & Macaire (1989), a saber: “camada superficial e subsuperficial, posicionada 

no limite entre a litosfera e a atmosfera, que abrange tanto materiais alterados in situ, 

que passaram por processos de pedogênese, como também materiais transportados e 

depositados em resposta à dinâmica geomorfológica”.  

 

1.2. Materiais e métodos 

 

Com vistas a analisar o condicionamento da organização lito-estrutural no 

desenvolvimento e distribuição das formações superficiais, foram adotadas técnicas de 

análise cartográfica em consonância com investigações de campo. 

Na etapa de gabinete foram analisadas cartas topográficas (Folha Diamantina; 

IBGE, 1977) e geológicas (Folha Diamantina; COMIG, 1996), ambas na escala 

1:100.000, nas quais se reconhecem superfícies de altimetria elevada marcadas por 

baixo gradiente de dissecação que se destacam na configuração topográfica regional; 

essas superfícies, a princípio, não apresentaram relação clara com a organização lito-

estrutural regional, uma vez que seu revestimento por formações superficiais se 

revelou capaz de obliterar condicionantes derivados da resistência diferenciada das 

rochas aos processos intempéricos e da influência de possíveis descontinuidades 

estruturais. 
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As formações superficiais foram mapeadas a partir de imagens rapideye de 

2010, cedidas pelo Instituto Estadual de Floresta - MG, por meio do emprego do 

software arcgis 9.3. Durante esse mapeamento, verificou-se que a espacialidade 

dessas formações se distingue marcadamente pela ocorrência de dois padrões 

espaciais, um cuja distribuição é linear, e outro zonal.  

Esta marcante distinção quanto à distribuição espacial das formações 

superficiais se revelou indicadora do condicionamento lito-estrutural que, durante 

investigações iniciais, não foi prontamente reconhecido, por razões já explicitadas. 

Diante dessa perspectiva, foi gerado mapa estrutural da área de estudo a partir do 

banco de dados disponibilizado pelo Projeto Espinhaço (COMIG, 1996). Para subsidiar 

a investigação da relação entre a distribuição espacial das formações superficiais e a 

estrutura geológica foram confeccionadas, a partir do mapeamento geológico do 

Projeto Espinhaço (COMIG, 1996), três seções geológicas que representam, em perfil, 

o arcabouço geológico fundamental da área investigada segundo as direções WNW-

ESE, W-E e WSW-ENE. 

As investigações de campo ocorreram em três etapas distintas. A primeira 

delas esteve voltada para o reconhecimento da área investigada, com objetivo de se 

registrar suas feições geomorfológicas fundamentais, como subsídio ao planejamento 

das etapas de campo e gabinete posteriores. Na segunda etapa de campo, os recortes 

espaciais revestidos por formações superficiais, já então reconhecidos e 

preliminarmente mapeados por meio do uso de imagens orbitais, tiveram sua 

organização geomorfológica e morfométrica descritas em detalhe; esforços mais 

sistemáticos se destinaram a verificar os limites desses recortes espaciais, os quais se 

dão, notadamente, com afloramentos de rochas siliciclásticas altimetricamente 

posicionados acima ou abaixo das manchas revestidas por formações superficiais. Na 

terceira etapa de campo, a distribuição espacial das formações superficiais foi 

ajustada segundo sua expressão na paisagem. 

Os mapeamentos realizados e as seções geológicas, postos em diálogo com o 

cenário geomorfológico da área investigada, possibilitaram a análise da relação entre 

a distribuição espacial das formações superficiais do alto curso do Rio Pardo Pequeno 

com a estrutura geológica de trecho do Planalto do Espinhaço Meridional. 

 

1.3. Distribuição espacial das formações superficiais 

 

A gênese e o desenvolvimento das formações superficiais se relacionam com 

elementos tipicamente pedogenéticos e morfodinâmicos, que comumente envolvem 

vasta e complexa gama de processos (alteração geoquímica, erosão, transferência 
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gravitacional de massa, sedimentação). Por essa razão, constituem-se comumente por 

materiais inconsolidados de tipologia diversificada. É nesse contexto que se inserem 

os diversos materiais que compõem as formações superficiais reconhecidas e 

mapeadas neste trabalho, notadamente na bacia do alto Rio Pardo Pequeno. A área 

mapeada é marcada, em planta, pela alternância espacial entre formações superficiais 

e afloramentos rochosos, estes últimos ocupando vasta distribuição (Figuras 4 e 5). 

Na área investigada, as formações superficiais ocorrem em padrão de 

distribuição espacial linear e zonal (Figura 5). O padrão linear ocupa, via de regra, 

faixas estreitas (largura máxima aproximada de até 250 metros) que se estendem ao 

longo dos principais canais fluviais sem, contudo, corresponderem exclusivamente a 

aluviões. Todavia, verifica-se também esse padrão em posição outra que não em 

fundos de vale, independentemente da proximidade de linhas de talvegue. O padrão 

zonal, apesar de congregar aqueles recortes espaciais das formações superficiais que 

se expressam na forma de manchas, denota em planta geometria diversificada. Essas 

manchas apresentam dimensões variadas, por vezes alcançando pouco mais de 2,5 

quilômetros de extensão em seu maior eixo, não revelando em planta contorno 

geométrico específico. Suas bordas assumem acentuada irregularidade e a porção 

mediana de cada mancha é comumente drenada por canais fluviais de primeira, 

segunda e terceira ordens. Nessas manchas, rampas revestidas por formações 

superficiais arenosas com espessura de até 3 metros, convergem em direção às 

principais linhas de talvegue, cujos perfis longitudinais são também caracterizados 

pelo gradiente baixo, sendo raros knick points, rápidos e corredeiras. Naquelas áreas 

em que o padrão de distribuição espacial das formações superficiais é linear, os perfis 

longitudinais dos canais fluviais são marcados por numerosas rupturas de declive, 

sendo comuns trechos encachoeirados. 
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Figura 4 - Configuração geomorfológica de trecho da bacia do alto Rio 

Pardo Pequeno (Planalto do Espinhaço Meridional/MG). Observe, nessa 

fotografia, as duas morfologias principais de interesse neste trabalho, 

ambas modeladas em rochas siliciclásticas: as rampas de baixo gradiente 

revestidas por formações superficiais (A); as elevações residuais cuja 

morfometria é fortemente controlada pelo arcabouço geológico (B). 

 

O padrão linear ocorre associado ao zonal em parcela considerável da 

extensão da bacia hidrográfica mapeada, com exceção de larga faixa de orientação 

norte-sul, que ocupa posição centro-leste. Ao longo dessa faixa, há claro predomínio 

do padrão linear, enquanto o padrão zonal está praticamente ausente. Essa 

variabilidade da distribuição espacial das formações superficiais está em grande parte 

condicionada ao arcabouço lito-estrutural vigente na bacia do alto Rio Pardo Pequeno, 

aspecto esse que será discutido no item que se segue. 
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Figura 5 - Distribuição espacial das formações superficiais da bacia hidrográfica do 

alto Rio Pardo Pequeno (Planalto do Espinhaço Meridional/MG). Os afloramentos 

rochosos, nesse mapa, correspondem, sobretudo, a rochas siliciclásticas, bem como 

as formações superficiais estão geneticamente associadas a elas. Nesse mapa, a 

linha pontilhada delimita os recortes espaciais em que predomina a distribuição 

espacial linear (A) e zonal (B) das formações superficiais.  

 

 

1.4. Arcabouço geológico e variabilidade espacial das formações superficiais 

na bacia do alto Rio Pardo Pequeno: relações possíveis 

 

O arcabouço geológico da bacia do alto Rio Pardo Pequeno reproduz aquele 

vigente em grande parte do Planalto do Espinhaço Meridional, caracterizado por 

estruturas geológicas de alcance regional associadas à espessa sequência de 

empilhamento de nappes de cavalgamento e dobramentos de idade brasiliana, com 

vergência predominante para oeste e direção geral norte-sul dos planos axiais e de 

eixos sinclinais e anticlinais (Figura 6). Esses dobramentos e nappes são 

entrecortados por falhas de empurrão e outras tipologias de descontinuidades lineares, 

com destaque para fraturas, falhas de rejeito vertical e falhas transcorrentes. Nesse 

quadro estrutural se destacam algumas direções derivadas de eventos pré-

cambrianos: os empurrões e dobras N-S, as falhas de transferência WNW-ESE e NW-

SE, as falhas NE-SW e, ainda, as transcorrências E-W (SAADI, 1995). Na porção 

meridiana, no limite do Cráton São Francisco com a faixa de dobramento, o 
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escarpamento da borda oeste se configura como um front de cavalgamento, em que 

no bloco superior se posicionam os quartzitos do Supergrupo Espinhaço e, no bloco 

inferior, os metassedimentos dos grupos Macaúbas e Bambuí (OLIVEIRA e ALKMIN, 

1994). Knauer (2007) descreve a estrutura regional dessa área como um sistema de 

falhas inversas ou de empurrão, que apresenta planos direcionados para sul, com 

mergulhos moderados e altos na porção leste. Esse mesmo autor registra ainda a 

presença de blocos maiores com ocorrência de grandes dobras abertas até fechadas, 

quase sempre assimétricas, com eixo aproximado norte-sul. 

 

 

Figura 6 - Elementos estruturais principais presentes no arcabouço geológico da bacia 

hidrográfica do alto Rio Pardo Pequeno (Planalto do Espinhaço Meridional/MG). 

Observe que as estruturas vinculadas à deformação rúptil apresentam, em planta, 

orientação predominante WNW-ESSE, NW-SE e NE-SW, ao passo que as direções N-

S se associam ao caráter deformacional dúctil.     

 

 

A análise comparada entre os elementos estruturais principais e a distribuição 

espacial das formações superficiais demonstra marcante condicionamento dos 

primeiros sobre o padrão espacial linear dessas últimas (Figuras 5 e 6).  Esse padrão 

linear se mostra condicionado, sobretudo: (i) pelas falhas e fraturas WNW-ESSE, 



27 
 

notadamente nas porções central e noroeste da área investigada, onde controlam 

segmentos extensos dos canais fluviais; (ii) pelos eixos anticlinais e sinclinais N-S, 

presentes na porção central, onde afloramentos extensos de quartzitos que sustentam 

relevos residuais se alternam, em planta, com  formações superficiais dispostas em 

faixas que alcançam até cerca de 6 quilômetros de extensão, por vezes interrompidas 

e seccionadas por falhas de empurrão e de transcorrência. 

Seções geológicas regionais justapostas às informações acerca da ocorrência 

ou não de formações superficiais (Figura 7), expressam de modo satisfatório a relação 

dessas últimas com a variabilidade litológica presente na área investigada. Nesse 

contexto, é digno de nota a escassez de formações superficiais naquelas áreas cujo 

arcabouço litológico é composto por quartzitos puros, de granulação fina, pertencentes 

à Formação Galho do Miguel. As raras ocorrências de formações superficiais sobre 

essas rochas se restringem a fundo de vales, notadamente aluviões, cujo padrão de 

distribuição espacial é aquele linear.   A ocorrência de maior continuidade de 

formações superficiais está associada à presença das rochas graníticas. 
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Figura 7 - Distribuição das formações superficiais ao longo de seções geológicas 
regionais.  A localização dessas seções é mostrada na Figura 4. 

 

 

1.5. Considerações Finais 

 

As extremidades leste e nordeste da área investigada têm sua configuração 

geomorfológica marcada pela elevada altitude e baixa dissecação. Essas ocorrem, 

principalmente, nas rochas das formações de São João da Chapada, Sopa 

Brumadinho e no Grupo Costa Sena. Essas áreas de maior altitude aparentemente 

são limitadas e, até mesmo, sustentadas pelas falhas de empurrões (Figura 5). 

As áreas mais dissecadas, de menor altitude, se localizam na porção centro-

oeste e sudoeste do alto curso do Rio Pardo Pequeno. Estas áreas são formadas 
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basicamente pelos quartzitos da Formação Galho do Miguel, sendo caracterizadas 

pela presença de uma zona de sinclinais e de anticlinais. 

A ocorrência das formações superficiais na área de estudo é influenciada pelas 

características lito-estruturais da região. A maior concentração de afloramentos está 

na zona de sinclinais e anticlinais nas porções centro-leste e sudoeste, como pode ser 

observado nos perfis X-X’ e Y-Y’. No perfil Z-Z’ as formações superficiais ocupam área 

maior, contudo, na zona de sinclinais e anticlinais, a ocorrência dessas formações é 

mais restrita.  

As formações superficiais se desenvolvem com maior expressão nas rochas do 

Grupo Costa Sena e Complexo Gouveia, devido à menor resistência aos processos 

intempéricos de tais litologias. Consequentemente, apresentam ocorrências menos 

significativas em áreas dos quartzitos da Formação Galho do Miguel. 

A distribuição espacial das formações superficiais do alto curso do Rio Pardo 

Pequeno é fortemente controlada pelo arcabouço estrutural e pelo mosaico litológico 

que caracterizam o Planalto do Espinhaço Meridional. A distribuição linear dessas 

formações está condicionada a feições estruturais diversas, notadamente falhas, 

falhas de empurrão, alinhamentos, anticlinais e sinclinais. Já as formações superficiais 

zonais são comandadas pelas diferenças entre a resistência das diversas rochas aos 

processos intempéricos.  

O estudo sobre a configuração geomorfológica do alto curso do Rio Pardo 

Pequeno deve considerar essas características das formações superficiais e os 

aspectos lito-estruturais que estruturam a configuração geológica do Planalto do 

Espinhaço Meridional. 
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2. CONTRIBUIÇÃO DOS ATRIBUTOS DO SOLO PARA A 

INVESTIGAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DE TRECHO DA 

BORDA OESTE DO PLANALTO DO ESPINHAÇO 

MERIDIONAL, MG2 

 

RESUMO 

Investigações de campo efetivadas em trecho da borda oeste do Planalto do 

Espinhaço Meridional comprovaram que o seu relevo se encontra organizado em 

escadaria, cujos patamares modelados, sobretudo em rochas siliciclásticas, 

configuram distintas unidades geomorfológicas. Essa organização suscitou 

indagações acerca do grau de intemperismo dos solos que revestem essas unidades 

geomorfológicas, como também da possível relação verificada entre estes e a gênese 

e dinâmica do relevo. Na busca de responder a essas indagações foram coletadas 29 

amostras de solo em três perfis na Unidade Geomorfológica I, cuja altitude aproximada 

é de 1400m, e quatro amostras na Unidade IV, posicionada em altitude média de 

1250m. As coletas ocorreram em litologias semelhantes em ambas unidades com 

vistas a viabilizar a análise comparativa entre os resultados dos atributos pedológicos 

das amostras de solo. Os resultados de silte/argila, Ki, concentração de Ti e Zr, e a 

relação de Fed/Fes indicam que os solos desenvolvidos na Unidade I registram maior 

grau intempérico e, consequentemente, sinaliza seu estágio mais evoluído quando 

comparados àqueles presentes na Unidade IV. Além disso, para caracterizar o grau de 

evolução das formações superficiais dessas unidades utilizaram-se, também, os 

métodos de análise da micromorfologia, obtenção de imagens no microscópio 

petrográfico e no MEV, para caracterizar a estrutura plásmica e a organização dos 

poros de lâminas dos horizontes diagnósticos de três solos da Unidade I e seis da 

Unidade IV. Por meio da análise dos dados observou-se que a organização e 

formação da porosidade e o desenvolvimento da estrutura plásmica dos solos da 

Unidade I, principalmente os horizontes 2C2 do P1 e C5 do P2 apresentam 

configuração de solos mais evoluídos, quando comparados aos solos da Unidade IV.  

                                                             
2
 Este artigo tem como coautores: Roberto Célio Valadão (UFMG); Fábio Oliveira Soares (UFMG). 
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Esses resultados reforçam a hipótese de que há uma relação morfogenética entre as 

referidas unidades de relevo, de modo que a superfície posicionada em altimetria mais 

rebaixada teve sua origem a partir do desmantelamento da superfície somital. 

Termos de indexação: unidades geomorfológicas, grau de intemperismo, morfogênese 

 

ABSTRACT 

Field investigations made on the western edge excerpt Espinhaço Plateau proved that 
its relief is organized staircase, whose modeled levels especially in siliciclastic rocks 
constitute distinct geomorphological units. This organization raised questions about the 
degree of weathering of the soil lining these geomorphological units, as well as the 
possible relationship between these verified and the genesis and dynamics of 
landscape. In seeking to answer these questions were collected 29 soil samples in 
three profiles in the geomorphological unit I, with approximate altitude is 1400m, and 
four samples in unit IV, located on average altitude of 1250m. The collections occurred 
in similar lithologies at both units in order to facilitate the comparative analysis of the 
results of soil attributes of the soil samples. The results of silt / clay Ki concentration of 
Ti and Zr, and the relationship Fed / Fes indicate that soil developed in the unit I 
present higher weathering degree and consequently, signals its more advanced stage 
compared to those present in unit IV. In addition, to characterize the degree of 
evolution of the surface formations of these units, the methods of analysis of the 
micromorphology, obtaining images in the petrographic microscope and in the SEM 
were also used to characterize the plastic structure and the organization of the pores of 
the slides of the Diagnostic horizons of three soils of Unit I and six of Unit IV. Through 
the analysis of the data it was observed that the organization and formation of porosity 
and the development of the plastic structure of the soils of Unit I, mainly the 2C2 
horizons of P1 and C5 of P2 present a configuration of more evolved soils, when 
compared to the soils of the Unit IV. These results support the hypothesis that there is 
a link between those morphogenetic relief units, so that the surface positioned in more 
downgraded altimetry originated from the dismantling of somital surface. 
Index Terms: geomorphological units, degree of weathering, morphogenesis 
 

 
2.1. Introdução 

 

A investigação geomorfológica busca nos materiais sobre os quais o modelado 

é esculpido, indícios que contribuam para a reconstrução, no tempo e no espaço, do 

processo dinâmico de formação do relevo. Nesse sentido, alguns estudos têm 

empregado os atributos dos solos, em escala de vertente, como ferramentas valiosas 

dessa reconstrução (SCHAEFER et al. 2002; CUNHA et al. 2005; CAMPOS et al. 

2007; CAMPOS et al. 2012). A relação que se verifica entre os solos e a organização 

do relevo comumente se fundamenta no grau de intemperismo e desenvolvimento dos 

primeiros, entendidos como aqueles que potencialmente guardam vestígios da 

configuração das muitas morfologias da superfície. É nesse contexto que se insere 

este trabalho, o qual pretende investigar em que medida as características 
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pedológicas podem auxiliar nos estudos da geomorfogênese de trecho da borda oeste 

do Planalto do Espinhaço Meridional (MG). 

O estudo geomorfológico contempla, por vezes, as múltiplas e complexas 

mutações a que as formas de relevo são submetidas ao longo do tempo geológico. 

Essas mutações se configuram mediante relação que se verifica entre os materiais − 

que podem ser as rochas, os solos e as próprias formas − e uma variada gama de 

processos naturais e antrópicos que atuam na superfície terrestre (VALADÃO, 2011). 

Dessa forma, alguns estudos da evolução do relevo fazem uso de instrumentos de 

investigação já bastante empregados pela pedologia, a exemplo da micromorfologia 

dos solos, na tentativa de se elucidar, por meio dos vestígios presentes nos materiais, 

elementos que auxiliem na compreensão da evolução da paisagem geomorfológica. 

Diante dessa premissa, alguns estudos cujo objeto de análise foi o Planalto do 

Espinhaço Meridional buscaram inter-relacionar solos e geomorfologia por meio de 

procedimentos que incluem análises macroscópicas dos solos estudados (SANTOS et 

al. 2002, DINIZ et al. 2004, SANTOS, 2012,  AUGUSTIN e ARANHA, 2006) contudo, 

ainda, são poucos os trabalhos que usam métodos de análise de micromorfologia para 

aprofundar os conhecimentos sobre esses estudos.  

A micromorfologia dos solos busca compreender a organização dos 

constituintes dos solos a partir da análise de suas microestruturas, as quais 

contemplam minerais primários e secundários, material orgânico e os poros (CASTRO, 

2008). A análise de tal organização auxilia na compreensão sobre a gênese e o nível 

de desenvolvimento do solo. Estudos de investigação geomorfológica a partir da 

escala de análise da micromorfologia dos materiais já se mostraram também eficientes 

no Planalto do Espinhaço Meridional, a exemplo daqueles conduzidos por Rocha 

(2004), Menezes (2006), Ramos (2008), Ávila (2009) e Nunes et al. (2015).  

Todavia, não obstante a contribuição desses trabalhos, e de outros que utilizam 

o estudo dos atributos pedológicos como fonte de pesquisa, há questões que ainda 

persistem, sobretudo, no que se refere à organização geomorfológica regional nas 

áreas compostas por rochas siliciclásticas. Este trabalho busca, por meio da análise 

dos atributos do solo e da aplicação de método de análise da microscopia dos solos, 

reunir indícios que possam auxiliar na compreensão de tal organização do relevo.  

O Planalto do Espinhaço Mineiro apresenta relevo que, segundo Valadão 

(2012), organiza-se regionalmente em escadaria composta por unidades 

geomorfológicas situadas em patamares altimétricos distintos. Compreender a relação 

geomorfogenética verificada entre essas unidades constitui a questão central aqui 

discutida.  
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2.2. Caracterização do meio físico da área de estudo 

 

O Planalto do Espinhaço Meridional se destaca no cenário regional como um 

importante divisor hidrográfico das bacias dos rios São Francisco, Jequitinhonha e 

Doce. A área de estudo deste trabalho se estende por um trecho da borda oeste desse 

planalto (Figura 8).  

As rochas siliciclásticas do Supergrupo Espinhaço (formações Galho do Miguel, 

Sopa Brumadinho, São João da Chapada e o Grupo Costa Sena indiviso) ocupam 

extensa área nessa região (ABREU, 1995). Em razão de sua composição 

mineralógica, essas rochas sustentam superfícies geomorfológicas que chegam a 

alcançar mais de 1400 metros de altitude. Mais especificamente, na área de estudo, 

se destacam as rochas siliciclásticas da Formação Galho do Miguel, as quais são mais 

resistentes ao intemperismo devido ao alto teor de quartzo em sua composição (LIMA, 

2004). Segundo Simões et al. (2016a), a área de estudo, por ser caracterizada pela 

significativa presença de afloramentos, a cobertura pedológica na mesma é distribuída 

de forma descontínua em dois tipos de padrões: linear e zonal, demonstrando que 

esta é fortemente influenciada pela estrutura geológica. 

 
Figura 8 – Localização da área de estudo: A: localização da área investigada no 

município de Diamantina, no Brasil; B: localização do trecho da borda oeste estudado 
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no Planalto do Espinhaço Meridional; C: Geologia, rede hidrográfica e principais vias 

de acesso da área de estudo (geologia segundo COMIG/CPRM, 2003). 

Esta área é caracterizada por relevo organizado em patamares escalonados 

(SANTOS, 2013), cujo patamar de altimetria mais elevada (Unidade I) posiciona-se 

entre 1300 e 1400 metros, onde rampas suavemente inclinadas e modeladas em 

formações superficiais prolongam-se até fundos de vale com fraca incisão vertical dos 

talvegues (Figura 9). No patamar de altimetria mais rebaixada, entre 1000 – 1100 

metros de altitude, essas rampas de baixo gradiente se repetem (Unidade IV). Ambos 

os patamares, neste trabalho são separados por faixa de transição marcada pela 

ocorrência de escarpas e vertentes de alto gradiente, cuja altitude média aproximada é 

de 1200 metros (unidades II e III). 

 

 
Figura 9 – Representação esquemática da organização do relevo em escadaria, a qual 
revela superfícies geomorfológicas escalonadas de diferentes altimetrias (modificado 
de Nunes et al., 2015). Observe que os perfis em que as amostras de solo foram 
coletadas se localizam nas unidades geomorfológicas I e IV. 

 

Com relação aos aspectos climáticos, a área de estudo está inserida em região 

classificada por Nimer (1979), como de clima sub-quente semiúmido, com 4 a 5 meses 

secos. Nesse clima, a altitude mais elevada influencia na temperatura, apresentando, 

em pelo menos um mês no ano, temperatura média inferior a 18ºC. No entanto, 

durante o verão, a temperatura média é elevada, o que lhe confere alta amplitude 

térmica anual. 
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2.3. Materiais e métodos  

 

Na região investigada foram reconhecidas, mapeadas e caracterizadas quatro 

unidades geomorfológicas (Figura 9). A Unidade I é aquela em que ocorrem os 

remanescentes das mais altas áreas do planalto, cuja altitude está comumente acima 

dos 1300 metros. Essas áreas de cimeira conservam, em extensões consideráveis, 

aplanamentos de baixo gradiente em litologias diversas, sobretudo quartzitos da 

Formação Galho do Miguel. O revestimento dessas superfícies é em grande parte de 

neossolos quartzarênicos. Nas unidades II e III o caráter geomorfológico baseia-se na 

ocorrência de rampas de gradiente significativamente mais elevado que na unidade 

anterior, as quais convergem para vão central ocupado pela drenagem, numa 

comprovação clara de que esses vales vêm sendo escavados por vigorosa incisão 

vertical da rede hidrográfica conjugada ao recuo à montante, que estão 

altimetricamente situados entre 1100 a 1300 metros. As unidades geomorfológicas de 

morfologia aplanada situam-se, novamente, em cotas altimétricas mais baixas, entre 

1050 a 1100 metros, a Unidade Geomorfológica IV. Essa unidade configura o piso de 

depressões que se estendem ao longo do médio e baixo vale dos principais canais 

fluviais da região. 

Tais unidades se justapõem por meio do embutimento, estando essas 

articuladas em planta e perfil. Esse embutimento apresenta organização espacial 

semelhante a uma escadaria, com patamares escalonados. Essa organização espacial 

e altimétrica das unidades I, II, III e IV sugerem uma relação geomorfogenética entre 

as mesmas.  

Parte-se do princípio, neste trabalho, que o processo de evolução do relevo na 

área investigada pode ser reconstruído a partir da contribuição advinda da análise das 

características pedológicas dos solos que revestem suas distintas unidades 

geomorfológicas. Essas unidades, por se organizarem em planta e perfil segundo 

escadaria geomorfológica, ou seja, em patamares que ocupam trecho da borda oeste 

do Planalto do Espinhaço, guiaram a definição das áreas de coleta das amostras de 

solo, sendo que as amostras foram coletadas nas unidades I e IV (Figura 9). Naqueles 

modelos que tratam da evolução do relevo continental é comum o fato de se 

fundamentarem na concepção de que superfícies rebaixadas e por vezes embutidas 

em superfícies elevadas são de elaboração mais recente, com destaque para as 

contribuições de Davis (1899), Penk (1953) e King (1956,1962). Todavia, há 

concepções que advogam que, embora escalonadas, superfícies altimétricas distintas 

podem ser elaboradas em mesma temporalidade, a exemplo das concepções 
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cunhadas por Hack (1960, 1975). Esse autor argumenta que superfícies 

geomorfológicas posicionadas lado a lado (em planta), porém em distintas altimetrias 

(em perfil), podem ter sua gênese associada à denudação diferencial decorrente de 

um diversificado substrato geológico.  

Devido à morfologia aplanada vigente em ambas as unidades, e considerando 

que essas se encontram submetidas às mesmas condições climáticas, buscou-se 

coletar as amostras de solo em litotipos homogêneos, cuja recorrência dos quartzitos é 

notória (formações Galho do Miguel, Sopa Brumadinho, e grupo Costa Sena) (Quadro 

1). O emprego do critério de homogeneidade litológica na coleta das amostras visou 

reduzir, na medida do possível, o tratamento de indicadores pedológicos 

contaminados por materiais de origem marcados pela heterogeneidade de seu acervo 

mineralógico. 

Durante a execução dos trabalhos de campo foram abertas sete trincheiras; 

três delas na Unidade I e quatro na Unidade IV, em média vertente, totalizando 29 

amostras de solo coletadas e descritas de acordo com Santos et al. (2005). Em 

apenas 6 perfis (três em cada unidade geomorfológica) foram coletadas 12 amostras 

de solo indeformadas para a confecção de lâminas delgadas, de acordo com Kubiena  

(1938), (Quadro 1).    

 

Quadro 1- Pontos de amostragem dos solos. Observe a variabilidade das altitudes 
dos pontos de coleta segundo sua localização em relação às unidades 
geomorfológicas. 

 
Perfil Unid. Localização Altitude Geologia Amostra 

Indeformada 
Horizonte 
de coleta 

P1 I 636816/7979593 1467 Form. Costa 
Sena 

2 C1; 2C2 

P2 I 636825/7979700 1463 Form. Costa 
Sena 

3 C1; C3; C5 

P3 I 639872/7979202 1401 Form. Galho 
do Miguel 

1 C2 

P4 IV 630102/7969711 1200 Form. Sopa 
Brumadinho 

3 C1; C3; C4 

P5 IV 630094/7970089 1229 Form. Galho 
do Miguel 

0 - 

P6 IV 629889/7970112 1218 Form. Galho 
do Miguel 

1 C2 

P7 IV 629741/7970309 1201 Form. Galho 
do Miguel 

2 E; Bh1 

 

As amostras de solo foram submetidas às análises de: granulometria, 

mineralogia, pH, fertilidade, análises de ataque sulfúrico e análise de química total, 

para extração do zircônio, titânio e sílica, identificação de componentes por difração de 
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raio-X na amostra de TFSA e a extração do ferro livre e de formas de baixa 

cristalinidade. 

As análises de granulometria, argila dispersa em água e pH foram realizadas 

no Laboratório de Geomorfologia do IGC/UFMG, de acordo com método da Embrapa 

(2007), o qual permite a quantificação da fração terra fina (menor que 2 mm) em areia, 

silte e argila. A análise de pH foi realizada de acordo com método descrito pela 

Embrapa (1997), mediante emprego de H2O e KCl. 

A análise de fertilidade e matéria orgânica foi executada no Laboratório de 

Solos da UFV a partir de método descrito pela Embrapa (1997). A mineralogia das 

amostras de solo foi realizada no Degeo/UFOP, mediante Difratômetro Panalytical 

Empyrean para as amostras de pó total. A extração por ataque sulfúrico foi feita no 

laboratório de solos da UFV, para se identificar os teores de Al, Fe e Si. A 

quantificação de elementos químicos do solo ocorreu com a análise de fluorescência 

de raio-X, efetiva, também, no Degeo/UFOP. 

O ferro livre foi extraído por ditionito-citrato-bicabornato e as formas de baixa 

cristalinidade, extraídas por oxalato ácido de amônio, na UFV. A razão do Fed/Fes é 

um indicativo do estágio de intemperismo do solo, uma vez que apresenta a proporção 

de ferro liberado pelo intemperismo (MELO et al. 1988; VASCONCELOS et al. 2013). 

As amostras indeformadas foram secas e impregnadas a vácuo com resina de 

poliéster Polilyte (Reforplás T208), de acordo com metodologia descrita por Castro 

(1985) e Filizola e Gomes (2004).  

A interpretação micromorfológica elaborada a partir da terminologia de Stoops 

(2003) ocorreu no microscópio trinocular da marca Zeiss, modelo Axioskop 40, Zeiss, 

com câmera fotográfica. A análise comparativa de grau de intemperismo entre as 

lâminas das amostras de cada unidade considerou, principalmente, aspectos 

relacionados à microestrutura, fundo matricial e o tipo e desenvolvimento dos poros.   

Nas lâminas dos horizontes diagnósticos de cada perfil de solo (2C2 do P1; C5 

do P2, C2 do P3; C4 do P4; C2 do P6; e Bh1 do P7), utilizou-se a Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) obtendo uma imagem mais detalhada, para melhor 

caracterizar as amostras de solo da área de estudo.  

Essa análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi feita em um 

microscópio modelo LS15 da Zeiss no Laboratório de Análise Mineral da 

Superintendência Regional de Belém (LAIMIN-BE) da CPRM – Serviço Geológico do 

Brasil. Para tal procedimento, utilizou-se o modo de Alto Vácuo (3,0 – 1,5 10 -5 mPa) e 

filamento de Tungstênio. As lâminas delgadas de solos foram cobertas por uma 

película de ouro de 20 m de espessura usando uma metalizadora de alto vácuo. As 

imagens de elétron retroespalhado (Backscattered Eletron - BSE) dos minerais e 
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texturas foram obtidas com voltagem de aceleração de 20 kV, corrente de chegada 

entre 70 e 90 pA, distâncias de trabalho de 8,5 mm e ampliação entre 50 e 500 vezes.  

As análises da composição química dos minerais foram obtidas por 

espectrometria por dispersão de energia (Energy Dispersive Spectrometry – EDS), de 

raios X em um detector X-Act SSD 10mm2 da Oxford Instruments. Os resultados 

análíticos foram adquiridos a uma distância de trabalho de 8,5mm, com voltagem de 

20kV, corrente de chegada de 330 a 400 pA para manter uma taxa de contagem de 

saída de cerca de 2000 cps nas análises pontuais. Os resultados obtidos foram 

padronizados por espectros de energia de padrões do programa AZTec da Oxford 

Instruments. Os resultados com desvio padrão acima de 10% da concentração do 

elemento foram descartados do cálculo da composição dos minerais, podendo esses 

estar presentes nos minerais em baixas concentrações como impurezas aprisionadas 

no retículo cristalino, ou marcar incipiente alteração secundária dos minerais 

analisados. 

 

 

2.4. Resultados e discussões 

 

A análise granulométrica dos perfis das unidades I e IV demonstra que o 

material coletado apresenta textura arenosa, sendo acima de 600 g/kg de areia em 

todos os solos (Quadro 02). Tal composição é condizente com o material de origem, 

os quartzitos, que apresentam marcante presença da sílica em sua composição. 

Os valores da relação silte/argila são menores nos solos da Unidade I, em 

comparação com a Unidade IV, indicando um maior grau de intemperismo dos 

primeiros em relação aos últimos (CAMPOS et al. 2011). Contudo, vale ressaltar que é 

preciso relativizar a análise deste indicador, uma vez que esses solos são arenosos e 

apresentam pequena concentração de argila, devido à composição mineralógica do 

material de origem, tornando esse índice questionável (CAMARGO et al. 1987).  
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Quadro 2 - Granulometria e mineralogia dos perfis de solo das unidades 
geomorfológicas I e IV. 

Unidades 
Geomorf. 

 
horiz 

Profunda. 
(cm) 

Granulometria 
(g/kg) 

Relação 
Site/ 

Argila 

 
Mineralogia 

Areia Site Argila  
Perfil 1 – Neossolo Quartzarênico 

I 

A 0 – 11 897,94 72,15 30,10 2,40 Qtz 
C1 11 – 23 892,30 88,10 19,60 4,50 Qtz 
C2 23 – 34 864,29 105,96 29,75 3,56 Qtz 
2Ab 34 – 37 784,57 113,31 102,12 1,11 Qtz, Mus 
2C1 37 – 45 682,19 186,67 131,13 1,42 Qtz, Mus,Gib 
2C2 45 – 67 787,16 121,10 91,74 1,32 Qtz, Mus,Gib 

Perfil 2 – Neossolo Quartzarênico 

I 

A 0 – 14 896,56 83,76 19,67 4,26 Qtz, Zeo 
C1 14 – 60 913,75 71,70 14,54 4,93 Qtz, Zeo, Mus 
C2 60 – 70 855,47 128,19 16,34 7,84 Qtz, Zeo, Mus 
C3 70 – 91 717,92 256,75 25,33 10,14 Qtz, Zeo, Mus 
C4 91 – 97 804,91 166,33 28,76 5,78 Qtz, Zeo, Mus 
C5 97 – 105+ 747,30 233,08 19,61 11,89 Qtz, Zeo, Mus 

Perfil 3 – Plintossolo Pétrico 

I 

A 0 – 10 888,82 89,15 22,03 4,05 Qtz 
C1 10 – 30 923,22 57,02 19,76 2,89 Qtz 
Cc 30 – 60      
C2 60 – 94 828,58 132,83 38,59 3,44 Qtz 

Perfil 4 – Neossolo Quartzarênico 

IV 

A 0 – 8 827,93 159,33 12,74 12,51 Qtz 
C1 8 – 28 845,54 143,73 10,73 13,40 Qtz 
C2 28 – 38 802,11 187,10 10,79 17,34 Qtz 
C3 38 – 53 717,93 255,41 26,67 9,58 Qtz 
C4 53 – 81 628,06 281,70 90,25 3,12 Qtz, Mus, Zeo 

Perfil 5 – Neossolo Litólico 
IV A 0 – 14 788,71 177,64 33,65 5,28 Qtz 

Perfil 6 – Neossolo Quartzarênico 

IV 
A 0 – 18 816,88 160,24 22,87 7,01 Qtz 
C1 18 – 37 848,12 135,20 16,68 8,11 Qtz 
C2 37 – 54 779,74 209,49 10,77 19,45 Qtz 

Perfil 7 – Espodossolo Humilúvico 

IV 

A 0 – 11 815,68 160,77 23,54 6,83 Qtz 
E 11 – 32 875,67 113,61 10,72 10,6 Qtz 
Bh1 32 – 53 853,49 128,30 18,21 7,05 Qtz 
Bh2 53 – 64 849,98 127,47 22,55 5,85 Qtz 
Bh3 64 – 90+ 634,86 320,17 44,98 7,12 Qtz 

 

 

Com relação ao ΔpH (Quadro 3), todos os solos das unidades I e IV 

apresentam pH negativos, com exceção do horizonte C1 do Perfil 1 e o C4 do Perfil 2, 

que registraram valores de 0,0 e 0,84 respectivamente. Todavia, é importante salientar 

que esse resultado, que contempla apenas dois horizontes com ΔpH positivo ou nulo, 

não configura um indicador eficiente para avaliar o grau de intemperismo dos solos, 

nessas condições (EMBRAPA, 2013; CORINGA e WEBER, 2008; BENEDETTI et al. 
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2011), onde, novamente, o material de origem que gera percentual muito baixo de 

argila nos solos, torna o parâmetro questionável. 

 

Quadro 3- Análise química dos perfis de solo das unidades geomorfológicas I e IV. 

Unid 
Geo. 

Horiz 
Prof. 
(cm) 

PH 
Al Al+H SB CTC V M MO 

KCL H2O ΔpH 
Perfil 1 – Neossolo Quartzarênico 

I 

A 0 – 11 3,74 5,20 -1,46 0,59 4 0,61 1,2 13,2 49,2 2,18 
C1 11 – 23 4,86 4,86 0,0 0,39 1,8 0,28 0,67 13,5 58,2 0,51 
C2 23 – 34 3,83 4,82 -0,99 0,88 4,8 0,41 1,29 7,9 68,2 1,28 
2Ab 34 – 37 3,93 4,85 -0,92 2,93 23,3 0,57 3,5 2,4 83,7 5,5 
2C1 37 – 45 4,55 5,29 -0,74 0,49 9,7 0,31 0,8 3,1 61,3 2,94 
2C2 45 - 67 5,31 5,46 -0,15 0 2,1 0,2 0,2 8,7 0 0,38 

Perfil 2 – Neossolo Quartzarênico 

I 

A 0 – 14 3,61 4,34 -0,73 0,39 2,1 0,28 0,67 11,8 58,2 0,9 
C1 14 – 60 3,84 4,69 -0,85 0,2 0,8 0,24 0,44 23,1 45,5 0,13 
C2 60 – 70 4,13 5,02 -0,89 0,29 10,9 0,25 0,54 2,2 53,7 0,13 
C3 70 – 91 4,25 4,99 -0,74 0,39 11,4 0,25 0,64 2,1 60,9 0 
C4 91 – 97 4,21 3,37 0,84 0,59 10,8 0,25 0,84 2,3 70,2 0,38 
C5 97–105 4,41 5,06 -0,65 0,29 10,8 0,26 0,55 2,4 52,7 0,26 

Perfil 3 – Plintossolo Pétrico 

I 

A 0 – 10 3,69 4,82 -1,13 0,39 8 0,21 0,6 2,6 65 0,64 
C1 10 – 30 3,30 4,90 -1,60 0,29 4,8 0,26 0,55 5,1 52,7 0,26 
Cc 30 – 60           
C2 60 - 94 4,48 5,23 -0,75 0,29 10,5 0,25 0,54 2,3 53,7 0,13 

Perfil 4 – Neossolo Quartzarênico 

IV 

A 0 – 8 3,73 5,04 -1,31 0,29 1,6 0,2 0,49 11,1 59,2 0,26 
C1 8 – 28 4,19 5,09 -0,90 0,29 0,8 0,18 0,47 18,4 61,7 0,13 
C2 28 – 38 4,27 5,23 -0,96 0,1 0,8 0,23 0,33 22,3 30,3 0,13 
C3 38 – 53 4,20 4,83 -0,62 0,1 1,6 0,21 0,31 11,6 32,3 0,13 
C4 53 – 81 4,42 4,95 -0,43 0,2 1,8 0,22 0,42 10,9 47,6 0,26 

Perfil 5 – Neossolo Litólico 
IV A 0 – 14 3,36 4,67 -1,31 0,59 3,9 0,33 0,92 7,8 64,1 1,92 

Perfil 6 – Neossolo Quartzarênico 

IV 
A 0 – 18 3,44 4,52 -1,08 0,59 3,4 0,32 0,91 8,6 64,8 1,54 
C1 18 – 37 3,65 4,55 -0,71 0,29 1,3 0,26 0,55 16,7 52,7 0,38 
C2 37 – 54 4,26 5,02 -0,76 0,1 0,8 0,23 0,33 22,3 30,3 0,13 

Perfil 7 – Espodossolo Humilúvico 

IV 

A 0 – 11 3,18 4,29 -1,10 0,59 3,2 0,3 0,89 8,6 66,3 2,18 
E 11 – 32 3,65 4,55 -0,90 0,1 1,2 0,22 0,32 9,5 31,3 0,26 
Bh1 32 – 53 4,31 5,22 -0,91 0,39 1,8 0,26 0,65 12,6 60 0,26 
Bh2 53 – 64 4,46 5,59 -1,14 0,39 2,4 0,26 0,65 9,8 60 0,38 
Bh3 64 –90 4,28 5,04 -0,76 0,88 6,8 0,25 1,13 3,5 77,9 1,02 

 

 

Na Figura 10, observa-se que os solos da Unidade I apresentam índice Ki 

menor, sendo que o P1 e P3 registraram Ki abaixo de 1,0, outro indicativo de que 

esses solos são mais intemperizados que aqueles da Unidade IV (RESENDE e 

SANTANA, 1998; IBGE, 2005).  
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Figura 10 - Relação Ki e Kr dos solos da área de estudo. 

 

 

 

Com relação aos teores de ferro (Figura 11), a Fed/Fes é de uma maneira geral 

maior nos solos da Unidade I, sendo o P1 aquele com a mais elevada taxa, o P3 com 

uma menor que 1g/kg, e o P2 apresenta uma taxa mais elevada, contudo não maior 

que o P4 da Unidade IV. Esse resultado demonstra maior concentração de óxidos de 

ferros cristalizados nos solos da Unidade I e, consequentemente, um maior grau de 

intemperismo dos solos (PEREIRA e ANJOS, 1999; VASCONCELOS et al. 2013).  

Com relação à Feo/Fed, os resultados não permitem uma conclusão acerca do grau 

de intemperismo dos solos. Isso porque no P1 o valor é baixo, o que demonstra 

predomínio de óxidos de ferro cristalinos na fração argila e, consequentemente, um 

alto grau de intemperismo. Contudo, nos demais perfis registram-se taxas oscilantes. 

Os perfis P3 e P7 têm razões altas, acima de 0,14, que indicam que esses estão 

situados em ambientes redutores, o que facilita a dissolução dos óxidos de ferro 

cristalinos e sua reprecipitação em formas menos estáveis de ferro (KAMPF et al. 

2005, VASCONCELOS et al. 2013). 
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Figura 11 – Relação Feo\Fed e Fed\Fes das amostras 
de solo da área de estudo (g/kg). 

 

Os resultados da relação silte/argila, Fed/Fes, os valores de Ki apoiam a 

hipótese de que os solos da Unidade I são mais intemperizados e evoluídos quando 

comparados com os solos da Unidade IV. Esses resultados, juntamente com as 

conclusões das análises micromorfológicas descritas posteriormente sugerem que a 

evolução geomorfológica da área de estudo ocorreu mediante progressivo 

desmantelamento da superfície cimeira da Unidade I, responsável pela formação e 

exposição dos solos mais recentes que revestem a Unidade IV.  Essa evolução se 

coaduna mais prontamente às concepções explicativas do relevo em que o recuo 

paralelo de escarpas constitui elemento fundamental no condicionamento das formas 

e de suas organizações espacial e altimétrica, tal como preconizado por Davis (1899), 

Penk (1953) e King (1956, 1962) e são fundamentadas no recuo remontante de 

escarpas (unidades II e III) que, ao desmantelarem e denudarem superfícies 

altimetricamente mais elevadas (Unidade I) acabam por formar superfícies mais 

rebaixadas embutidas em seus rebordos (Unidade IV). Nesse contexto, os atributos 

dos solos na área investigada revelam assinaturas que sugerem marcada diacronia na 

morfogênese das unidades I e IV.  

 

2.5. Análise Micromorfológica 

 

Com relação à análise micromorfológica, observa-se que são solos de uma 

maneira geral, pouco desenvolvidos (figura 12), com predomínio de material grosso, 
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devido à característica de resistência ao intemperismo do material de origem (LIMA, 

2004, VARAJÃO et al. 2009). Os solos da Unidade IV (P4, P6 e P7) possuem uma 

concentração alta de materiais grossos em sua constituição, acima de 40% (Quadro 

4), sendo maior que a dos horizontes dos perfis de solo da Unidade I (P1, P2 e P3). A 

constituição desses últimos também apresenta uma grande concentração de materiais 

grossos, contudo, existe uma maior quantidade de poros e material fino, o que indica 

que os solos da Unidade I estão expostos há mais tempo aos processos intempéricos. 

Com relação a essa distribuição, é de se esperar que os horizontes mais profundos, 

como os analisados neste trabalho, apresentem uma quantidade menor de materiais 

grossos em relação aos finos, contudo isso não ocorre nesses, pois os minerais 

encontrados são aqueles mais resistentes à alteração, como o quartzo (GOLDICH, 

1938).   

Observa-se na relação c/f2µ (STOOPS, 2003), que os horizontes C1 dos Perfis 

1 e 2, e o C2 do P3 na Unidade I apresentam uma baixa quantidade de material fino 

(1:0,33), contudo estes são horizontes constituídos basicamente de grãos de quartzo, 

“pacotes arenosos”, encontrados em todos os perfis de solo da Unidade I. Os demais 

horizontes analisados da Unidade I (2C2, C3, C5) têm uma relação c/f2µ que indica 

uma concentração mais elevada de material fino, sendo mais elevada no C5, com 

1:1,1, reforçando o que se concluiu, anteriormente, a respeito do estado mais 

intemperizado dos materiais dessa unidade. 
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Figura 12 - A: Perfil de solo P1 (Unidade I) com os horizontes: A, C1,C2, 2C1,2C2; B: 
Perfil de solo P2 (Unidade I) com os horizontes: A, C1, C2, C3, C4 e C5; C: Perfil de 
solo P3 (Unidade I) com os horizontes A, C1, Cc e C2; D: Perfil de solo P4 (Unidade 
IV) com os horizontes: A, C1, C2, C3 e C4; . E: Perfil de solo P6 (Unidade IV) com os 
horizontes: A, C1 e C2; F: Perfil de solo P7 (Unidade IV) com os horizontes: A, E, Bh1, 
Bh2 e Bh3. 
 
 

Quadro 4 – Relação dos constituintes no fundo matricial 

Unidade 
Geomorf. 

Perfil Horizonte Fundo Matricial Relação 
c/f2µ Material 

Grosso 
Material 

Fino 
Poros 

I 

P1 
C1 45 15 40 1:0,33 

2C2 40 35 15 1:0,87 

P2 
C1 45 15 40 1:0,33 
C3 35 30 35 1:0,85 
C5 35 40 25 1:1,1 

P3 C2 45 15 40 1:0,33 

IV 

P4 
C1 40 25 35 1:0,63 
C3 45 35 20 1:0,77 
C4 45 35 20 1:0,77 

P6 C2 55 15 35 1:0,27 

P7 
E 50 20 30 1:0,4 

Bh1 45 35 20 1:0,77 
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Nota-se no estágio de desenvolvimento do material fino um indicativo de que 

os horizontes 2C2 do P1 e C5 do P2 da Unidade I são mais desenvolvidos, uma vez 

que esses apresentam uma estrutura plásmica assépica, argilassépica, mas com 

tendência a se transformar em massépica (NUNES et al. 2015), devido à organização 

desse material fino e a uma melhor distribuição relativa entre os constituintes (Quadro 

5). Nos solos da Unidade IV, a distribuição relativa no material fino é Assépica 

silassépica ou argilassépica, sem indícios de uma organização mais desenvolvida, que 

demonstre uma tendência a se transformar em massépica (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Características Micromorfológicas dos perfis de solos das Unidades I e IV 

Unid. Perfil Hor. Microestrutura 
Fundo Matricial 

Trama Material 
Grosso 

Material Fino Poros 

I 

P1 

C1 

Fortemente 
selecionado 

Areia 
grossa a 
média 

Orientação 
relativa 
estrutura 
plásmica 
assépica 
silassépica 

Cavidade Gefúrica 

2C2 

Forte a 
moderadamente 
selecionado 

Areia 
grossa a 
média 

Orientação 
relativa 
estrutura 
plásmica 
assépica do 
tipo 
argilassépica 
com tendência 
a massépica 

Intergranula
res simples 
e cavidade 

Porfírica 
fechada 

P2 

C1 

Fortemente 
selecionado 

Areia 
Média 

Orientação 
relativa 
Assépica do 
tipo silassépica 

Cavidade Gefúrica 

C3 

Moderadamente 
selecionado 

Areia 
grossa 

Orientação 
relativa 
estrutura 
plásmica 
assépica do 
tipo 
argilassépica 

Cavidades Gefúrica 

C5 

Moderadamente 
selecionado 

Areia 
Média a 
fina 

Orientação 
relativa 
estrutura 
plásmica 
assépica do 
tipo 
argilassépica 
com tendência 
a massépica 

Cavidades/ 
intergranula
res simples 

Porfiríca 
fechada 

P3 C2 

Fortemente 
selecionado 

Areia 
Média 

Orientação 
relativa 
Assépica do 
tipo silassépica 

Cavidade Gefúrica 
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IV 

P4 

C1 

Fortemente 
selecionado 

Areia 
Média a 
fina 

Orientação 
relativa 
estrutura 
plásmica 
assépica do 
tipo 
argilassépica 

Cavidade Quitônica 

C3 

Forte a 
moderadamente 
selecionado 

Areia 
fina 

Orientação 
relativa 
estrutura 
plásmica 
assépica do 
tipo 
argilassépica 

Cavidade Porfírica 
Fechada 

C4 

Fortemente 
selecionado 

Areia 
fina 

Orientação 
relativa 
Assépica do 
tipo silassépica 

Cavidade Gefúrica 

P6 

C2 

Forte a 
moderadamente 
selecionado 

Areia 
média a 
fina 

Orientação 
relativa 
Assépica do 
tipo silassépica 

Cavidade Gefúrica 

P7 

E 

Moderadamente 
selecionado 

Areia 
média a 
fina 

Orientação 
relativa 
Assépica do 
tipo silassépica 

Cavidade Gefúrica 

Bh1 

Forte a 
moderadamente 
selecionado 

Areia 
grossa a 
média 

Orientação 
relativa 
Assépica do 
tipo silassépica 

Cavidade Gefúrica/´ 
porfiríca 

 

Com relação à porosidade, analisam-se os tipos de poros, sua frequência e 

distribuição, contudo, vale ressaltar que quando se trata de materiais com tramas 

pouco desenvolvidas, como os estudados neste trabalho, a quantidade de poros é 

naturalmente menor. Portanto, neste estudo elaborou-se uma análise comparativa 

entre o estado da porosidade dos solos analisados de ambas as unidades 

geomorfológicas. Nas lâminas de solo da Unidade I observa-se a formação, ainda que 

inicial, de poros intergranular (Figuras 13 - B, C, F), demonstrando uma porosidade 

mais desenvolvida, evoluindo para uma futura interconexão entre os poros e a 

formação de agregados menores. Já os solos da Unidade IV, apresentam uma menor 

porosidade sendo poucos os poros entre os grãos, e mais abundantes os poros em 

cavidade (Figura 14 – A, C, D, F).  
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Figura 13 – Imagens de microscópio petrográfico de lâminas de amostras de solo 
da Unidade I, A: A: foto micrografia (nícois cruzados) de lâmina do horizonte C1 
(P1), apresenta o estado fraturado dos minerais grossos; B: fotomicrografia (nícois 
paralelos) de lâmina do horizonte 2C2 (P1), presença de poros intergrãos; C: 
fotomicrografia (nícois paralelos) de lâmina do horizonte C3, com presença de 
poros entre os grãos; D: fotomicrografia (nícois cruzados) de lâmina do horizonte 
C5, presença de material fino; E: fotomicrografia (nícois cruzados) de lâmina do 
horizonte C2, com presença de material grosso menor; F: fotomicrografia (nícois 
cruzados) de lâmina do horizonte C2, com poros entre os grãos. 
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Observa-se nas imagens A, B, C e D da Figura 13 e nas A e B da Figura 15 

nos solos da Unidade I que os quartzos estão muito fraturados, com bordas 

desgastadas e já se fragmentando, sendo que os quartzos nas lâminas dos solos da 

Unidade IV se apresentam mais bem conservados e sem fraturas (Figura 14 – B, C, D, 

E e Figura 15 – C e D). Esta diferença no estado de conservação dos quartzos dos 

solos de uma unidade para outra, sugere um maior tempo de exposição aos agentes 

intempéricos do material pedológico da Unidade I. Uma vez que ambos são quartzos 

e, consequentemente, estão submetidos aos mesmos agentes climáticos. De forma 

que, é mais provável que uma maior exposição aos processos de alteração resultou 

nesse descompasso na degradação dos minerais dos solos das duas unidades. 
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Figura 14 - Imagens de microscópio petrográfico de lâminas de amostras de solo da 
Unidade I, A: fotomicrografia (nícois cruzados) de lâmina do horizonte C3, com 
presença de poros em cavidade; B: fotomicrografia (nícois paralelos) de lâmina do 
horizonte C4, com materiais grossos maiores e sem fraturas; C: fotomicrografia 
(nícois cruzados) de lâmina do horizonte C2, materiais grossos maiores e sem 
fraturas; D: fotomicrografia (nícois cruzados) de lâmina do horizonte C2, com 
poucos poros e os presentes são de cavidade; E: fotomicrografia (nícois cruzados) 
de lâmina do horizonte E, com materiais grossos em bom estado, poucas ou 
nenhuma fraturas. F: fotomicrografia (nícois cruzados) de lâmina do horizonte Bh1 
material grosso grande. 
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Figura 15 – Fotomicrografia obtida no MEV, A: fotomicrografia do horizonte 2C2 do P1, 
mostra a borda desgastada dos quartzos e a formação de poros entre os grãos; B: 
fotomicrografia do horizonte C5 do P2, presença de quarzos com borda desgastada; 
C: fotomicrografia do horizonte C4 do P4, presença de poros de cavidade; D: 
fotomicrografia do horizonte C2 do P6, presença de poros de cavidade. 
 

 

As análises pontuais de investigação da composição química das lâminas 

demonstram a presença nos solos da Unidade IV de elementos químicos menos 

estáveis frente ao processo de intemperismo, nas condições climáticas tropicais, 

como: Mg, k, Ca, Na. Tais elementos são encontrados com menos frequência nas 

análises dos solos da Unidade I, sendo mais comum, nesses, a ocorrência de: Fe, Al, 

Ti, Zr (PATTON, 1978). Essa constatação reforça a hipótese de que as formações 

superficiais da Unidade IV apresentam indícios de serem menos intemperizados, e 

consequentemente, apresentam um grau de evolução menor que os solos da Unidade 

I, demonstrando que essa última, provavelmente, é mais antiga que a unidade IV. 
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2.6. Conclusões 

 

Pode-se concluir, a partir das análises dos perfis de solos da área de estudo 

que: 

 Os solos da Unidade I apresentam relação silte/argila menor que os da 

Unidade IV, o que sugere que esses últimos apresentam menor grau de 

evolução; 

 Os valores de Ki dos perfis de solos da Unidade I são menores, 

demonstrando maior grau de intemperização de seus solos; 

 Os perfis P1 e P2 da Unidade I apresentam maior Fed/Fes do que os solos da 

Unidade IV (P4, P5, P6 e P7), indicando maior concentração de óxidos de 

ferros cristalizados nesta unidade de relevo e, consequentemente, um maior 

grau de intemperismo dos solos; 

 A concentração de material grosso é ligeiramente maior nos solos da Unidade 

Geomorfológica IV, representando mais de 40% do fundo matricial. Essa 

maior quantidade de material grosso indica uma menor atuação dos 

processos intempéricos nesses solos, uma vez que o material rochoso de 

ambas as unidades são as rochas siliciclásticas; 

 A relação c/f2µ demonstra que os solos da Unidade I (2C2, C3, C5) 

apresentam maior concentração de material fino, sendo esta bem significativa 

no horizonte C5 do P2. Esta distribuição elevada de material fino sugere uma 

maior exposição dessas coberturas pedológicas ao intemperismo; 

 A presença de estruturas plásmicas do tipo asséptica, argilassépica com 

tendência a se transformar em massépica nos horizontes 2C2 do P1 e C5 do 

P2, ambos da Unidade I, indica que estes solos são mais bem estruturados e 

desenvolvidos; 

 Observa-se uma organização da porosidade ainda incipiente nos solos de 

ambas as Unidades Geomorfológicas estudadas, contudo verifica-se nos 

horizontes 2C2 do P1 e C5 do P2 (Unidade I), uma ainda inicial formação de 

poros intergranulares. Essa porosidade, mesmo que inicial, indica uma 

tendência à separação em agregados menores do material fino e interligação 

dos poros. Esta formação de poros interligados demonstra que esses solos 

são mais desenvolvidos que os demais estudados. 

 A identificação pontual da composição química das lâminas indicou nos solos 

da Unidade IV, a presença de elementos menos estáveis aos processos 
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intempéricos, tais como Ca, Na, K, Mg, o que demonstra que os solos dessa 

unidade são menos intemperizados; 

 As características microscópicas dos solos, no que se refere à porosidade, 

fundo matricial, distribuição do material fino/grosso e estrutura plásmica 

indicam que os solos da Unidade I são mais intemperizados e desenvolvidos 

que os da Unidade IV. Esse fato reforça a hipótese de formação do relevo, na 

qual a Unidade IV se originou por meio do desmantelamento por processos 

geomorfológicos que ocorreram na Unidade I. Uma vez que a Unidade I se 

configura como uma superfície somital, que no passado se estendia ao longo 

de toda a área de estudo, e por meio dos processos de alteração do relevo,  

desfez-se em degraus que formam as demais unidades. 

 Pode-se concluir que as características pedológicas são um eficiente 

indicativo do grau de intemperismo das formações superficiais, e podem 

contribuir para o estudo da geomorfogênese dessa área; 
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3. GEOMORFOGENÊSE DE TRECHO DA BORDA OESTE DO 

PLANALTO DO ESPINHAÇO MERIDIONAL, MG3 

 

 
RESUMO 

 
As formas de relevo são resultado da atuação dos processos geomorfológicos sobre 
os materiais da superfície terrestre. Entender como essa interação funciona para 
formar a paisagem é o objeto de estudo da ciência geomorfológica. Nesse sentido, 
este trabalho pretende investigar a formação do relevo de trecho da borda oeste do 
Planalto do Espinhaço Meridional, discutindo com os modelos clássicos do relevo, a 
evolução geomorfológica dessa área. Para tanto, produziu-se três seções 
topográficas, uma carta hipsométrica da área de estudo, que irão subsidiar a 
discussão sobre a configuração geral do relevo. Posteriormente, foram elaborados 
quatro perfis de varredura, nos quais são representados o talvegue e os interflúvios, 
da formação superficial e dos afloramentos. A interpretação desses pontos nas 
unidades geomorfológicas identificadas na área sugere um relevo de formação em 
patamares escalonados e embutidos. Os perfis de varredura demonstram que os 
interflúvios dos afloramentos estão situados em posição semelhante à da Unidade I 
(somital), mesmo em unidades mais rebaixadas. A partir dessas análises conclui-se 
que o relevo da área de estudo apresenta semelhança, quanto ao processo de 
formação, com o que é defendido nos modelos clássicos de Davis, Penck e King. 
Sendo que uma superfície elevada (somital) foi desmantelada por processos 
exógenos, sobretudo a incisão vertical da drenagem, formando as unidades 
geomorfológicas mais rebaixadas. 
 
Palavras-chave: evolução do relevo, superfície de aplanamento, processos 
geomorfológicos. 
 

 
ABSTRACT 

 

                                                             
3
 Este artigo tem como coautor Roberto Célio Valadão. 
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The landforms are a result of the actions of geomorphological processes on the 

materials of the earth's surface. Understanding how this interaction works to form the 

landscape is the study of geomorphological science object. In this sense, this paper 

aims to investigate the formation of the edge of the passage of relief western Plateau 

Espinhaço, discussing with classic relief models, the geomorphological evolution of this 

area. Therefore, it produced three topographic sections, a hypsometric map of the 

study area, which will support the discussion on the general configuration of relief. 

They were later elaborated four scan profiles, which are represented in the thalweg and 

interfluves, superficial training and outcrops. The interpretation of these points in the 

geomorphic units identified in the area suggests an important training in staggered and 

embedded levels. Scan profiles show that interfluves the outcrops are located in a 

similar position to the I Unit (somital), even in lowered units. From these analyzes it is 

concluded that the relief of the study area shows similarity, as the training process, with 

what is advocated in the classical models of Davis, Penck and King. Since a high 

surface (somital) was dismantled by exogenous processes, especially the vertical 

incision drainage, forming geomorphological units more debased. 

Keywords: evolution of relief, planing surface, geomorphological processes. 
 
 

3.1.Introdução 

 

A configuração geomorfológica do Planalto do Espinhaço Meridional tem sido 

objeto de estudo de diversas pesquisas, as quais objetivaram contribuir para a 

compreensão da gênese desse relevo mediante a reconstrução das etapas e 

processos de sua formação. Alguns estudos nessa região focaram suas pesquisas 

naqueles trechos cujo arcabouço lito-estrutural é constituído por rochas graníticas, 

notadamente na Depressão de Gouveia (ROCHA, 2004, MENEZES, 2006, RAMOS, 

2008, AVILA, 2009), mediante, sobretudo, a investigação das formações superficiais. 

Outros, por outro lado, se dedicaram ao entendimento das relações que se verificam 

entre processos geomorfológicos e a formação dos solos naquelas áreas onde há o 

predomínio de rochas siliciclásticas (ROCHA, 2011, SANTOS, 2012, NUNES et al. 

2015). É no quadro geomorfológico vigente nessas últimas áreas que se aporta o 

interesse deste trabalho. 

Com o objetivo de discutir a formação do relevo em rochas siliciclásticas este 

trabalho estabeleceu um trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional 

como área de estudo. Para tanto, tornou-se necessário compreender os elementos 

envolvidos na gênese do relevo, partindo do princípio de que a investigação da origem 

das formas deve contemplar a mutação pela qual essas passam ao longo do tempo 

(VALADÃO, 2011). Essas mutações ocorrem devido à relação entre os materiais, que 

podem ser as rochas, os solos e as próprias formas, e os processos naturais e 
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antropogênicos. No caso do estudo da geomorfogênese as pesquisas devem se 

aprofundar naqueles processos naturais que atuam nos materiais ao longo do tempo 

geológico, na escala espacial regional, pois são essas dimensões que, uma vez 

combinadas, geram e modificam as macroformas de relevo. Esta dinâmica exógena ao 

transformar os materiais deixa indícios de quais processos e de como se processou a 

atuação dos mesmos (BARROS, 2013). Tais indícios presentes nos materiais são 

objeto de estudo, já que apontam possíveis caminhos para o entendimento da 

geomorfogênese.   

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo discutir a geomorfogênese 

nesse trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional, considerando os 

processos que atuaram para sua formação. 

 

3.2.Caracterização do Meio Físico da Área de Estudo 

 

A área de estudo se situa na porção oeste do Planalto do Espinhaço 

Meridional, o qual se configura como um importante divisor hidrográfico regional, 

fazendo uma imponente separação entre as bacias hidrográficas da porção leste, 

costeira, e as bacias da porção oeste, que drenam para o interior do estado de Minas 

Gerais (Figura 16A e B). Os processos dinâmicos responsáveis pelo modelado do 

relevo apresentam ritmos distintos na porção leste e oeste desse planalto (VALADÃO, 

1998, 2009), contudo, esta pesquisa não vai aprofundar a discussão acerca desses 

processos, pois o foco da mesma é um trecho da borda oeste do Espinhaço e a 

dinâmica geomorfogenética dessa mesma porção. 

A área de estudo é caracterizada por um substrato originado de rochas 

silicicláticas (ABREU, 1995, KNAUER, 2007), em grande parte os quartzitos da 

Formação Galho do Miguel (Figura 16C). Em razão da semelhança quanto à 

composição mineralógica esta área de estudo apresenta relativa homogeneidade 

quando se considera a velocidade do processo de alteração, devido à presença 

predominante do quartzito, mesmo com algumas variações.  
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Figura 16 – Localização da área de estudo A: localização da área investigada no 

estado de Minas Gerais (Brasil); B: localização da área de estudo na borda oeste 

do Planalto do Espinhaço Meridional, no alto curso do Rio Pardo Pequeno; C: 

Tipos litológicos, rede hidrográfica e principais vias de acesso da área de estudo 

(geologia segundo COMIG, 1996). 

 

Na área de estudo foram reconhecidas quatro unidades geomorfológicas em 

altitudes distintas, cuja organização se assemelha a uma escadaria, sendo que a 

Unidade I, de maior altitude, posicionada entre 1350 - 1400 metros, e a Unidade IV, de 

menor altitude entre 1000 - 1100 metros, apresentam rampas suavemente inclinadas, 

com baixa incisão vertical dos talvegues. Já as unidades II e III, posicionadas em 

altitudes intermediárias entre 1200 e 1300 metros, correspondem a áreas escarpadas 

com vertentes de alto gradiente (Figura 17).   
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Figura 17 – Representação esquemática da organização do relevo em escadaria, a 

qual revela superfícies geomorfológicas escalonadas de diferentes altimetrias 

(modificado de Nunes et al. 2015).  

 

A Figura 18 mostra a distribuição dessas unidades geomorfológicas na área de 

estudo. A Unidade I se situa na porção leste, juntamente com a Unidade II. Já a 

Unidade III ocorre de forma mais concentrada na parte central e noroeste da área. E 

finalmente, a Unidade IV se localiza ao longo da porção oeste. Essas unidades 

geomorfológicas foram compartimentadas por Santos (2013), a partir de metodologia 

proposta por Meis et al. (1982). A elaboração dessa compartimentação utilizou 

basicamente os critérios índice de dissecação e altimetria. As unidades I e IV 

apresentam baixos índices de dissecação, entre 30 – 70 metros, sendo caracterizadas 

pela ocorrência de elevações residuais modeladas na rocha em cuja base tem início 

longas rampas de baixa declividade, sendo que essas duas unidades se diferenciam 

pela posição altimétrica. As unidades II e III apresentam maior índice de dissecação, 

entre 71 – 150 metros, e seu modelado são de escarpas, onde são curtas as rampas e 

maiores as declividades. 

Aparentemente, os limites das unidades geomorfológicas são influenciados 

pelos elementos estruturais do arcabouço geológico, como já foi mencionado no 

trabalho de Simões et al. (2006a). Tal fato pode ser observado na Figura 18, na qual 

as falhas de empurrão (concentradas na porção leste), os anticlinais e sinclinais 

(situados ao longo de toda a área) estão, predominantemente, orientados no eixo 

norte-sul, assim como os limites na porção leste entre as unidades I, II e III, e entre a 

unidades I e IV ao sul da área. 
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Figura 18 - Unidades geomorfológicas de trecho da borda oeste do Planalto do 
Espinhaço Meridional/MG, com os principais elementos estruturais do arcabouço 
geológico (a compartimentação, que definiu as unidades geomorfológicas, foi 
elaborada a partir da metodologia proposta por Meis et al. (1982). 
 

 

Essa organização em patamares embutidos sugere uma relação 

geomorfogenética, uma vez que este escalonamento pode ser notado tanto em planta 

(Figura 19B) quanto em perfil (Figura 19C). Essa configuração corrobora para a 

hipótese de que a Unidade I se caracteriza como uma superfície somital, que no 

passado teria assumido as condições de superfície envelope. Essa denominação foi 

empregada por Fischer (1963) e Gomez et al. (2006) para caracterizar superfícies que, 

no passado, alcançaram ampla distribuição espacial e foram submetidas ao seu 

gradativo desmantelamento ao longo do tempo geológico por processos 

denudacionais, o que resultou na elaboração de superfícies mais rebaixadas e, 

consequentemente, embutidas na superfície somital. Na área de estudo a Unidade IV 

constitui exemplo dessa superfície mais rebaixada e, consequentemente, 

temporalmente mais recente que a superfície envelope, de posição somital.  
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3.3.Materiais e Métodos 

  

Os processos dinâmicos envolvidos na evolução das formas de relevo são 

amplamente discutidos na ciência geomorfológica. Nesse contexto, a configuração da 

área de estudo em patamares geomorfológicos, organizados em planta e em perfil 

como degraus embutidos de uma escadaria, sugere que o desmembramento do 

patamar somital (Unidade I) gerou as unidades escarpadas intermediárias (unidades II 

e III) e aquela mais rebaixada (Unidade IV). Este trabalho busca nos preceitos 

defendidos pelos modelos clássicos de evolução do relevo continental, no caso Davis 

(1899), Penck (1953) e King (1956, 1962), assim como em alguns trabalhos mais 

contemporâneos, trazer à discussão argumentos de análise da geomorfogênese de 

trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional. 

Para sustentar tal discussão foram utilizados neste trabalho como métodos de 

investigação a análise de cartas topográficas (Folha Diamantina; IBGE, 1977) e 

geológicas (Folha Diamantina; COMIG, 1996), ambas na escala de 1:100.000, e ainda, 

três seções topográficas (A – A’; B – B’; C – C’) produzidas com base na folha 

Diamantina (IBGE, 1977), duas na direção W-E e uma NE-SW. Utilizou-se o material 

cartográfico para o reconhecimento preliminar de superfícies elevadas, assim como 

das rebaixadas, ambas com baixo gradiente de dissecação, posicionadas lado a lado. 

No software ArcGis versão 10.0 produziu-se um mapa hipsométrico na escala de 

1:150.000, mostrando a hierarquização da área em oito classes de altitudes que 

variam entre 1128 – 1545 metros. 

Além disso, elaboraram-se quatro perfis de varredura, sendo três na direção N-

S e um na W - NE, que se caracterizam por abranger uma faixa de 4km de espessura, 

com três tipos de informações: os pontos de talvegue, os pontos de interflúvio que 

ocorrem em área de formação superficial e os interflúvios modelados sobre 

afloramentos (Figura 20). Esses perfis possibilitaram uma percepção mais clara do 

gradiente de altimetria das vertentes que compõe o relevo da área, uma vez que se 

observou que ao utilizar apenas as informações sobre talvegue e interflúvio geral (das 

formações superficiais e afloramentos) o gradiente de altimetria ou índice de 

dissecação era superestimado pela altitude elevada dos afloramentos. 
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Figura 20 – Esquema representativo da elaboração dos 

Elementos morfológicos considerados na representação 

topográfica nos perfis de varredura. 

 

As informações fornecidas por esse material subsidiaram as discussões acerca 

da geomorfogênese da área de estudo. 

 

3.4.Resultados e Discussões 

 

Ao recorrer aos modelos clássicos da evolução do relevo, percebe-se que 

estudos como de Davis (1899), Penk (1953) e King (1956, 1962) consideram que a 

formação de um relevo com as características do que ocorre na área de estudo – 

patamares altimétricos escalonados como degraus de uma escadaria – é resultado do 

desmonte de uma superfície somital. O processo inicia-se com a elevação tectônica de 

uma superfície suavemente plana, seja este, um evento lento e contínuo ou rápido e 

seguido de uma quietude. Embora esses autores discordem sobre qual o principal 

processo que atua na degradação dessa superfície, existe um consenso de que é a 

ação dos processos exógenos sobre a superfície somital que promove o gradual 

desmantelamento da mesma e a formação das superfícies mais jovens.  

Para Davis (1899), a incisão vertical dos vales (downwearing) é a maior 

responsável por essa evolução da paisagem, rebaixando concomitantemente 

talvegues e interflúvios, não conservando, dessa forma, a superfície somital. Já Penck 

(1953) e King (1956, 1962), cada um com suas especificidades, preconizam que o 

processo de erosão regressiva (backwearing) é o maior responsável pela formação 

dessa escadaria, sendo que este ao promover o desmantelamento da superfície 

somital preserva, ao menos parcialmente, o nível altimétrico dos interflúvios da 

mesma.  
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Alguns autores, como Hack (1960, 1975), afirmam que superfícies de 

altimetrias distintas escalonadas uma ao lado da outra, podem sim ser 

contemporâneas. De acordo com esse autor a superfície mais elevada pode não ter 

originado as demais, ainda que sua organização seja em degraus escalonados. Uma 

vez que, tal cenário morfológico pode ter sido gerado pela atuação da erosão 

diferencial.  Essa dinâmica promove o rebaixando com maior velocidade das áreas 

assentadas em uma litologia menos resistente aos processos intempéricos, 

conservando numa maior altitude as formas de relevo compostas por um substrato 

rochoso mais duradouro diante dos processos que mais vigoram nas diversas 

condições climáticas de cada região. 

Ao analisar alguns estudos atuais, percebe-se que não existe um consenso 

sobre quais são os mecanismos que comandam o processo de formação do relevo. 

Primeiramente, é preciso considerar que cada um desses trabalhos analisados, se 

debruça na investigação de áreas de estudo e métodos distintos, contudo acredita-se 

que a análise desses pode contribuir para a discussão sobre a dinâmica de elaboração 

do modelado terrestre na área estudada nesta pesquisa. 

Trabalhos que investigam o processo erosivo em bordas de escarpas por meio 

da aplicação de métodos de mensuração das taxas de denudação por isótopos 

cosmogênicos (10Be), discordam sobre o principal processo modelador. Nesse sentido, 

Vanacker et al. (2007), em seu estudo da evolução geomorfológica em margem 

passiva no Sri Lanka verificaram taxas mais elevadas de denudação nas escarpas, 

concluindo que a dinâmica nessa área é conduzida pelo recuo lateral (backwearing). 

Contudo, Cherem et al. (2013), ao investigarem as capturas fluviais do relevo 

escarpado do sudeste de Minas Gerais constataram a partir das taxas de denudação 

que ocorre uma intensa incisão vertical do canal principal (downwearing), maior que as 

taxas verificadas para o processo de retração lateral.  Já Salgado et al. (2012) 

encontraram um sistema de evolução de duplo front na região escarpada entre as 

bacias dos Rios Doce e Paraná em Minas Gerais, caracterizado pela retração lateral 

(backwearing) nas áreas das escarpas e pelo rebaixamento vertical (downwearing) 

nas capturas fluviais. 

Além desses, foram considerados, também, alguns trabalhos que investigam a 

evolução do relevo a partir de métodos de modelagem numérica, em uma escala 

regional. Nesses existe um relativo consenso, salvo algumas especificidades, sobre o 

processo de evolução do modelado terrestre. Prince et al. (2010) ao tratarem a 

dinâmica de captura fluvial que ocorre na porção sudoeste dos Apalaches verificaram 

que o processo de incisão vertical da drenagem se mostrava mais eficaz, e ainda, se 

configura como o responsável pela retração da escarpa na área. Os trabalhos em 
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escala regional de Gilchrist et al. (1994) e Van der Beek et al. (2002) que estudam a 

evolução geomorfológica no sudoeste e sudeste Africanos, respectivamente, também 

afirmam que nessas regiões pesquisadas o processo de denudação por incisão 

vertical é mais vigoroso. O mesmo é constatado por Seidl et al. (1996) em seu trabalho 

sobre gênese do relevo em margens passivas no sudeste da Austrália utilizando uma 

estimativa de denudação por balanço de massa. 

A despeito das diversas conclusões acerca dos processos preponderantes na 

gênese do relevo, egressas tanto daqueles autores clássicos bem como de estudos 

mais contemporâneos já citados anteriormente, é preciso enfatizar que a formação da 

paisagem das macroformas é resultado da atuação em conjunto de vários 

mecanismos em um longo período de tempo. Diante disso, devem-se analisar as 

condições e características da paisagem geomorfológica estudada, assim como os 

indícios que podem revelar seu percurso evolutivo. 

Com relação à formação do relevo na área de estudo, percebe-se ao examinar 

alguns trabalhos voltados, sobretudo, para o estudo das formas de relevo em rochas 

siliciclásticas, que não existe sempre consenso e que em alguns pontos até se 

contradizem. Rezende et al. (2010), Barreto et al. (2012) e Leão et al. (2012) 

constataram que as áreas dominadas pela litologia quartzítica, como as inseridas 

sobre as formações Galho do Miguel e Sopa-Brumadinho, são caracterizadas por uma 

baixa denudação geoquímica, devido à alta resistência do quartzo aos processos 

intempéricos.  Por outro lado, Santos (2012) comprovou a ocorrência de alta taxa de 

perda geoquímica na área de estudo, sobretudo de sílica, nos solos originados de 

rochas da Formação Galho do Miguel. Concordando com essa última autora, Rocha 

(2011) afirma que o esvaziamento geoquímico, causado pela perda de sílica, promove 

a desagregação do quartzito, que associado ao intemperismo em subsuperfície 

promove o rebaixamento do relevo, formando as superfícies aplanadas da área de 

estudo.  

Já com relação aos mecanismos erosivos atuantes na região, Valadão (1998; 

2009) afirma que o Espinhaço Meridional, em razão de soerguimento ocorrido no 

Mioceno, foi submetido à intensa incisão da rede hidrográfica (downwearing), o que 

possibilitou a denudação parcial da Superfície Sul-Americana e, consequentemente, a 

elaboração da Superfície Sul-Americana I, principalmente ao longo das principais 

calhas fluviais.  
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3.5.Organização Geomorfológica de Trecho da Borda Oeste do Planalto do Espinhaço 

Meridional 

 

Embora os mecanismos responsáveis pelo processo evolutivo da paisagem 

geomorfológica desse trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional não 

sejam consensuais, a sua configuração em degraus embutidos é inegável, como se 

depreende, por exemplo, a partir da análise das figuras 21 e 22. Nas seções 

topográficas se observa que as unidades se portam como degraus escalonados, 

sendo a Unidade I aquela que desempenha papel de superfície somital, hoje 

posicionada em altitude média de 1400 metros (Figura 21 seções A – A’ e C – C’). A 

Unidade IV é perceptível em todas as seções topográficas na altitude de 

aproximadamente 1150 metros. Estas duas unidades são separadas pelas unidades II 

e III, que apresentam maior amplitude e uma altitude que varia entre 1200 e 1350, 

visíveis em todas as seções topográficas regionais da Figura 21.  
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Figura 21 - Seções topográficas regionais em trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional (seções A – A’, 
B – B’ e C- C’), essas seções mostram o posicionamento das unidades I, II, III e IV ao longo da área de estudo. A 
localização dessas seções nesse trecho do planalto é mostrada na Figura 21. 
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Esse padrão morfológico em patamares e degraus embutidos nota-se, também, 

em planta. Na Figura 22 é possível observar tal embutimento na medida em que os vales 

principais recortam a superfície somital (Unidade I), desmantelando-a e formando as 

unidades escarpadas intermediárias (unidades II e III), e embutindo ao longo dos vales a 

superfície inferior (Unidade IV). Além disso, nota-se, nessa mesma figura, a organização 

dessas unidades, de maneira que o patamar mais elevado, que corresponde à Unidade I, 

situa-se na porção leste da área. O patamar mais rebaixado surge a oeste, embutindo-se 

na superfície mais elevada, sendo estes separados pelas unidades escarpadas, II e III. O 

degrau mais rebaixado dessa organização, Unidade IV, representado na Figura 22 pela 

coloração esverdeada, se configura como o piso da área deprimida e ocorre ao longo do 

baixo curso das drenagens da bacia hidrográfica.  

 

 
Figura 22 – Hipsometria de trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço 

Meridional / MG. A hipsometria demonstra o embutimento da unidade inferior 

(Unidade IV) na unidade somital (Unidade I) ao longo do vale dos rios principais. 

 

 

Nos perfis de varredura mostrados na Figura 23 se observam os interflúvios 

modelados tanto em afloramentos quanto formações superficiais, como também os 

principais talvegues. Os interflúvios e os talvegues da Unidade I apresentam 

aproximadamente a mesma altitude, fato que se repete na Unidade IV, devido à baixa 

amplitude das formas de relevo das mesmas. A diferença é aquela associada à posição 

altimétrica dos interflúvios e talvegues, pois esses primeiros na Unidade I situam-se entre 

1350 - 1450 metros, já na Unidade IV estes se apresentam entre 1130 – 1200 metros. Já 
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os fundos de vales estão a aproximadamente 1320 metros na Unidade I e entre 1100 e 

1150 metros na Unidade IV.  

As áreas do perfil de varredura que representam as unidades II e III apresentam 

seus pontos em altitudes diversas, inclusive os próprios interflúvios dos afloramentos e 

das formações superficiais não coincidem quanto à posição altimétrica. Tal 

descontinuidade representa as formas de relevo de alto gradiente, uma área transitória 

escarpada entre o patamar somital da Unidade I e o piso da região, a Unidade IV (Figura 

24A). Nas unidades II e III (Figura 24B), consideradas como área transitória da longa 

evolução do relevo sugerida neste trabalho, os processos de alteração responsáveis pela 

formação do relevo atuam mais fortemente, uma vez que é a porção mais dinâmica do 

processo evolutivo. A presença, nessas unidades, de rampas de gradiente elevado, que 

convergem para um eixo de drenagem central (Unidade II no perfil A – A’, Unidade III nos 

perfis B – B’ e C – C’ da Figura 21), indicam que tais vales vêm sendo escavados por 

uma significativa atuação da incisão da rede hidrográfica (downwearing).  

Com relação à posição dos interflúvios e talvegues das unidades II e III observa-

se que existe uma diferença, na primeira estes estão em uma altitude, levemente 

superior, entre 1400 – 1200 metros, já os da Unidade III estão entre 1300 – 1130, 

sugerindo que no processo de evolução da paisagem geomorfológica dessa área o 

desmantelar da unidade somital (Unidade I) não ocorreu de forma homogênea, pois está 

a Unidade I não se situa em uma única cota altimétrica, mas em um intervalo altimétrico, 

entre 1350 – 1450.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Figura 23 – Perfis de 

Varredura ao longo de trecho 

da borda oeste do Planalto 

do Espinhaço Meridional. 

Esses perfis mostra a cota 

altimétrica dos talvegues, de 

interflúvios modelados em 

formações superficiais e em 

rochas. 
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Figura 24 – Fotografias representativas das Unidades Geomorfológicas da área de 

estudo. A - Vista de área localizada na Unidade IV, com rampas suaves de baixo 

gradiente. B - Vista de área situada na Unidade II, com vales encaixados e vertentes 

mais declivosas; 

 

Nota-se que os interflúvios de afloramento das Unidades III (perfis V2 e V3) e IV 

(Perfil v4), na figura 23, estão em uma altitude bem superior à dos interflúvios das 

formações superficiais. Esta descontinuidade sugere que os afloramentos nessas 

unidades marcam, como testemunhos altimétricos, a antiga posição da Unidade I que se 

estendia ao longo de toda a área de estudo. Tal fato é reforçado pelas evidências 

apontadas nas investigações pedológicas na área, desenvolvidas por Simões et al. 

(2016a) que indicam que as formações superficiais situadas na Unidade I são mais 

intemperizadas, e possivelmente mais antigas, que as localizadas na Unidade IV. Ainda, 

de acordo com os dados desses estudos percebe-se que, provavelmente, os solos da 

Unidade IV foram expostos aos agentes intempéricos superficiais mais recentemente 

numa escala geológica de tempo. 

Portanto, conclui-se por meio desses estudos e juntamente com as análises do 

material cartográfico que a Unidade Geomorfológica I vem sendo desmantelada por meio 

dos processos geomorfológicos, culminando na formação da Unidade IV, com 

características morfológicas semelhantes, separadas por duas unidades escarpadas 

transitórias, II e III, nas quais tais processos de transformação da paisagem vigoram de 

forma mais ativa.  
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3.6.Conclusão 

 

Pode-se concluir por meio da análise da configuração geomorfológica regional 

que: 

 Observando a disposição das formas de relevo na área de estudo, tanto em 

planta quanto em perfil, com um aspecto de patamares embutidos e escalonados, 

deduz-se que este relevo evolui a partir da degradação de uma superfície somital 

mais elevada (Unidade I), que gradualmente formou as unidades geomorfológicas 

identificadas neste trabalho: as unidades escarpadas II e III, e a Unidade IV; 

 Os interflúvios dos afloramentos das unidades III e IV observados nos perfil de 

varredura apresentam uma altitude maior que os interflúvios das formações 

superficiais. Esta divergência sugere que esses afloramentos são testemunhos da 

cota altimétrica pretérita dessas unidades, que são as mesmas da Unidade I. Este 

fato corrobora para entender que essas unidades já integraram em um tempo 

geológico passado a Unidade I (patamar somital).  

 O processo de formação da paisagem geomorfológica está, de uma forma geral, 

em consonância com as ideias de Davis, Penck e King, sendo a diferença 

litológica do substrato pouco influente nesta área. Mesmo por que as rochas que 

compõe esta área são quartzitos com algumas variações na sua composição, não 

mantendo uma heterogeneidade litológica suficiente para conduzir um processo 

eficiente de erosão diferencial. 

 A análise do material cartográfico, os indícios dos estudos pedológicos na área, 

assim como os trabalhos pesquisados indicam que a Unidade I vem sendo 

desmantelada gradativamente, principalmente pela incisão vertical da drenagem 

(downwearing) formando a Unidade IV, mas há de se considerar a influência do 

processo de recuo lateral (backwearing), denudação geoquímica e influência da 

estrutura geológica registrados em trabalhos na área de estudo. 
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4.Resultados e discussões 

Este capítulo dedica-se a integrar e compatibilizar os resultados, assim como a 

discussões do que foi apresentado em todos os artigos que compõem esta tese. Para 

tanto, este irá a princípio dividir as correlações entre os voltados para a escala regional e 

os para a local, para posteriormente, integrar os elementos estudados e observados em 

ambas as escalas de análise e apresentar a discussão sobre a geomorfogênese entre as 

unidades mapeadas nessa área. 

4.1. Análise Regional 

Ao analisar a distribuição dos elementos nos mapeamentos de: unidades 

geomorfológicas (Figura 25A); distribuição das formações superficiais (Figura 26A) e 

principais elemento estruturais (Figura 25B) nota-se que a configuração das unidades 

geomorfológicas, assim como a evolução do relevo está intimamente ligada ao arcabouço 

estrutural do Espinhaço Meridional. 

Observando os aspectos relacionados com a distribuição das unidades 

geomorfológicas (Figura 25A) percebe-se que a estrutura geológica regional exerce uma 

forte influência na configuração do relevo da região. Uma vez que, a distribuição das 

unidades, assim como os seus limites, é semelhante às direções preferenciais das 

estruturas (Figura 26B) (N-S), que são as falhas de empurrão, sinclinais e anticlinais. 

Esta mesma influência estrutural é verificada no mapeamento da distribuição das 

formações superficiais (Figura 26A).  Verificou-se a presença de dois tipos de ocorrência 

de formações na área de estudo, linear e zonal. A área de abrangência de cada um 

desses tipos coincide com a presença de determinado tipo de estrutura geológica.  
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As formações superficiais zonais são acompanhadas por zonas de falhas de empurrão na 

direção N-S, nas porções leste, oeste e noroeste da área de estudo. Já as formações do 

tipo linear ocorrem em áreas de sinclinais e anticlinais, e em alguns casos seguem o 

mesmo direcionamento das falhas NW-SE, nas porções norte e central. 

Ao analisar os mapas de distribuição de formações superficiais e unidades 

geomorfológicas percebe-se que os limites das unidades tem pouca relação com 

delimitações das zonas de tipos de formação. Contudo, as zonas central e noroeste da 

área, marcadas por anticlinais e por formações superficiais do tipo linear (na direção NW) 

coincidem com os limites da Unidade III. Essa unidade, com suas características de alto 

gradiente, é considerada uma zona de transição no processo de evolução geomorfológica 

da região.  

Tal fato confirma a forte influência que os elementos estruturais exercem não só 

na geomorfogênese dessa área, mas também na formação e desenvolvimento da 

cobertura pedológica, definindo padrões diferenciados de distribuição dessa cobertura. 

Essas constatações reforçam a necessidade de aprofundar estudos voltados para esses 

temas na região. As figuras 27 ilustram o modelado da paisagem geomorfológica das 

Unidades I e IV, já as figuras 28 na área de estudo. 
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Figura 27 – Fotografias ilustrativas das paisagens geomorfológicas da área de estudo. A, B, C: rampas suaves com afloramentos de quartzitos, no topo da 

superfície cimeira na Unidade I; D, E, E: extensas vertentes com baixo gradiente no piso da bacia hidrográfica do Ribeirão Pardo Pequeno, na Unidade IV. 

A B C 

D E F 
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Figura 28 – Formas de relevo com rampas curtas e declivosas, vales encaixados, 

situadas nas unidades II e III. 

 

4.2. Análise Local 

Os dados analisados na escala local são indicativos como argumentos em dois 

encaminhamentos de discussões distintos, um primeiro que trata dos dados laboratoriais 

pedológicos para compreender a evolução geomorfopedológica dos materiais que 

constituem as rampas, considerando se o desenvolvimento dos mesmos ocorreu em in 

situ ou se houve transporte; e em outra vertente estes mesmos dados sustentam a 

hipótese central dessa tese a respeito da diferença entre o grau de intemperismo das 

formações superficiais das Unidades I e IV, conforme já foi discutido nos artigos 2 e 3.  

Ao analisar o material pedológico percebem-se indícios de que o material dos 

perfis de solo não se trata de cobertura desenvolvida in situ, e provavelmente foi gerada 

por meio de transporte coluvionar. O aspecto visual dos perfis de solo é um indicativo 

disso, pois existe uma mudança abrupta na cor dos horizontes dos solos P1, P2, P3 e P4 

(Figura 12). Os primeiros três horizontes, ou quatro no perfil 2, apresentam cores 

esbranquiçadas, como 5G 8/1 (carta de Munsell), já os horizontes inferiores possuem 

cores amareladas, como 10YR 8/6. Essa mudança abrupta das cores dos horizontes 

desses solos sugere a presença de materiais de origens distintas ao longo de um mesmo 

perfil. Um fato que reforça essa constatação é a presença de um horizonte A enterrado 

(horizonte com alta concentração de matéria orgânica, 5,5 – Quadro 3) no perfil 1. Tal 

horizonte configura a delimitação de separação entre os horizontes superiores 

(esbranquiçados) e os inferiores (amarelados), evidenciando que o perfil 1 é resultado de 

processos de formação distintos. 

A B 
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Os teores de areia na granulometria dos perfis 1, 2, 4 e 6, assim como a relação 

silte/argila, também apresentam uma mudança ao longo do perfil de solo (Quadro 2), os 

horizontes superiores apresentam mais de 800 g/kg de areia, já os horizontes inferiores 

esta concentração é reduzida. A análise mineralógica, também, reforça esta mudança 

abrupta entre os horizontes dos perfis de solos estudados, uma vez que apresenta nos 

horizontes superiores dos perfis 1, 2 e 4 a presença marcante do quartzo, enquanto que 

nos horizontes inferiores surge a muscovita, e no caso do perfil 1 gibsita.  

Com relação à outra constatação sobre as formações superficiais, a que se 

considerar que os resultados das análises laboratoriais, quanto à relação silte/argila 

(Quadro 02), valores de Ki (Figura 10), taxas de Fed/Fes (Figura 11), conforme já foi 

discutido no anteriormente, de fato demonstram que os solos da Unidade I são mais 

intemperizados que os solos da Unidade IV, e este é um indício de que estas última 

unidade se formou mais recentemente, e possivelmente a partir dos desmonte gradativo 

pelos processos geomorfológicas da unidade I, somital. Contudo, mais estudos nessa 

região se faz necessário para aprofundar as discussões sobre a gênese do relevo dessas 

unidades. O resultado dos perfis de varredura (Figura 23) reforça essa constatação, uma 

vez que demonstram que as altitudes dos afloramentos das unidades II, III e IV são 

semelhantes aos interflúvios das formações superficiais da Unidade I. Sendo que, as 

altitudes desses afloramentos são marcadores da extensão que alcançava a Unidade I, 

sobre áreas, atualmente, ocupadas pelas unidades II, III e IV.  

 

4.3. Os Mecanismos de Formação das Unidades Geomorfológicas 

Este trabalho não tem a pretensão de criar um modelo de evolução do relevo para 

a área de estudo, nem, tampouco, definir de forma enfática sobre os processos 

geomorfológicos que conduziram a formação das unidades identificadas nessa região. 

Este estudo intenta contribuir com as discussões a respeito dos mecanismos atuantes na 

degradação dessa Unidade I (patamar somital), conforme já discutido anteriormente, para 

a consequente formação das demais unidades. Para tanto, este capítulo do artigo irá 

selecionar nas teorias de evolução de macroformas da paisagem, já abordados nesse 

estudo, os elementos e processos que mais se assemelham com o que os dados desse 

artigo e de trabalhos associados (SIMÕES et al. 2016a, 2016b, no prelo) sinalizam como 

o provável percurso de elaboração das unidades geomorfológicas da área de estudo. 

Essa região se caracteriza como uma superfície de aplanamento escalonada, 

conforme já foi estudado e descrito por outros autores em outras áreas (KING, 1956, 

BARBOSA, 1980, OLLIER, 1985, VALADÃO, 1998) cuja gênese inicialmente, relaciona-
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se com o processo de abertura oceânica e posteriormente evolução das margens 

continentais. Contextualizado este processo continental, ao analisar a escala regional da 

área de estudo, deve-se considerar que a hipótese central desse trabalho sustenta a 

argumentação de que a Unidade I ocupava toda a área de estudo em um tempo 

geológico pretérito, e esta foi sendo gradativamente desmantelada formando o patamar 

rebaixado (Unidade IV), que se mostra embutida nessa superfície originária.  

Na tentativa de indicar o caminho de processos de evolução geomorfológica 

semelhantes a esse, os teóricos da ciência geomorfológica têm elaborado e defendido 

modelos, nos quais mecanismos específicos são os responsáveis pela elaboração da 

paisagem. Todavia, diante das características morfológicas dessa área acredita-se que a 

mesma não se encaixa plenamente em nenhum deles, mas parcialmente em fases ou 

processos de mais de um desses modelos. 

A morfologia de patamares escalonados da área de estudo é muito semelhante ao 

modelo de evolução dômica de superfícies de Penck (1953), sobretudo no que se refere 

à preservação, mesmo que parcialmente, da superfície somital (Figura 29A). A teoria de 

Davis, que acredita em um único e rápido soerguimento que daria início à esculturação, 

pelo downwearing, da paisagem também não se aplica à área de estudo, uma vez que se 

sabe que a reativação com maior intensidade dos processos erosivos nessa região 

ocorreu no mesozóico, miocênico (VALADÃO, 1998, 2009, VALADÃO e 

DOMINGUES,1999) posteriormente ao grande evento que gerou o maciço do Espinhaço. 

Além disso, a presença na área de estudo da Unidade I, a qual se configura como o que 

restou da degradação da superfície somital, não pode ser explicado por Davis. Já que, 

esse autor afirma que nesse processo de dissecação os interflúvios e os talvegues 

seriam rebaixados, não preservando, nem parcialmente, a superfície somital (Unidade I). 

Nesse sentido, mesmo com tal semelhança ao modelo de Penck (1953) a 

responsabilidade pela dissecação da superfície somital e formação das demais em 

degraus escalonados nessa área não pode ser totalmente revertida ao backwearing, 

como sendo este o mecanismo principal de condução evolutiva como preconiza esse 

autor e King (1956). O trabalho de King (1956) traz uma grande contribuição aos estudos 

da formação de macroforma, quando enfatiza o papel do nível de base nesse processo. 

De fato, é a elevação do nível de base pela tectônica no mioceno (HASUI, 2010), a 

responsável pela reativação mais energética dos mecanismos de degradação da Unidade 

I e esculturação das demais unidades. 

Há de se considerar, também, a importante atuação da alteração geoquímica 

nessa região, como já comprovado em outros estudos nessa mesma área, sobretudo em 

rochas siliciclásticas (ROCHA, 2011, SANTOS, 2012). A presença de tais processos na 

área de estudo aproxima o processo evolutivo dessas unidades geomorfológicas do 
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modelo de etchplanação defendido por Budell (1975), Millot (1980), Thomas (1989). 

Assim como nesse modelo, a área apresenta um sistema de dupla superfície de 

aplanamento, um que se desenvolve na alteração da rocha e geração das formações 

superficiais (manto de intemperismo) e, concomitantemente, o outro na dissecação 

superficial (Figura 29B).  

 

 

Figura 29 – Esquema ilustrativo da configuração das unidades 
geomorfológicas da área de estudo. (A) - de acordo com os preceitos da 
teoria de Penck (1953) com as superfícies escalonadas; (B) – de acordo 
com a teoria de Etchplanação (BUDELL, 1975) com o desenvolvimento de 
duas superfícies, uma na subsuperfície pela frente de intemperismo e a 
outra na superfície. 

 

 

Com relação aos mecanismos que conduziram tal denudação, assim como no modelo 

de etchplanação, para esta área de estudo acredita-se que a incisão vertical da 

drenagem (downwearing), conduz a degradação da Unidade I, que se torna mais 

contundente por meio de soerguimento tectônico miocênico (VALADÃO, 1998, 2009, 
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VALADÃO e DOMINGUES, 1999). Há de se considerar que o downwearing conduz de 

forma mais vigorante este processo, mas não o faz de forma isolada, ocorrendo 

concomitantemente à retração lateral (backwearing).  

A Figura 30 ilustra as três fases de como se acredita que se desenvolveu a formação 

das unidades geomorfológicas identificadas na área de estudo: 

 A fase 1 (Figura 30A) ocorre após soerguimento miocênico, o qual provoca a 

elevação do nível de base, e consequentemente a incisão mais vigorosa da rede 

de drenagem na superfície suave aplanada (UI – Unidade I), equivalente a 

superfície somital (Unidade I) dos modelos de evolução. O backwearing ocorre 

menos intenso nessa fase, sendo esse conduzido, ou mesmo estimulado, à 

medida que aumenta a incisão vertical da rede de drenagem;  

 Na fase 2 (Figura 30B) o downwearing reduz seu vigor de dissecação, devido a 

maior profundidade dos vales, porém permanece mais atuante que o 

backwearing, o qual também desacelera a medida que a incisão da drenagem 

diminui. Nessa fase observa-se que já existe a formação de um patamar superior 

(UI) e de uma escarpa (UII e UIII – unidades II e III) com uma ruptura abrupta, 

formando um manto de intemperismo com profundidades menos espesso nessas 

unidades; 

  Na fase 3 (Figura 30C) nota-se a formação da UIV (Unidade IV) que se configura 

com uma redução significativa da intensidade do downwearing e backwearing, 

assim como na UI. Tais mecanismos de esculturação permanecem mais ativos na 

UII e UIII devido à característica mais movimentada das formas de relevo, contudo 

esses não apresentam a mesma capacidade de dissecação da fase 1. 

  

 



81 
 

 

Figura 30 – Esquema ilustrativo do processo de evolução do relevo em 
trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional. Essa ilustra três 
fases da evolução da paisagem e a atuação dos processos 
geomorfológicos, downwearing e backwearing.  
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De acordo com o que foi observado nas incursões em campo, com a interpretação 

dos perfis de varredura e com o que foi exposto nos trabalhos de Valadão (1998, 2006) 

acredita-se que o processo de incisão vertical da rede de drenagem (downwearing) se 

destaca no desmonte desse patamar somital. 

De forma que, essa discussão sobre os processos e os preceitos dos autores 

clássicos não pretende dar a responsabilidade sobre a formação da paisagem 

geomorfológica apenas aos processos mecânicos, como sugere o modelado regional do 

Espinhaço, assim como tais autores clássicos. Uma vez, que esse trabalho reitera, assim 

como outros trabalhos na mesma área, (ROCHA, 2011, SANTOS, 2012, 

VASCONCELOS, 2014) que deve-se considerar os efeitos dos processos relacionados à 

denudação geoquímica, conforme já foi discutido neste artigo, e a influência da estrutura 

geológica tão evidenciada no trabalho de Saadi (1995) e preponderante para a gênese 

das formações superficiais (SIMÕES et al. (2016a). 
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Considerações Finais 

O Planalto do Espinhaço Meridional tem sido objeto de estudo da ciência 

geomorfológica já há algum tempo, notadamente em razão de suas peculiaridades 

morfológicas e da busca pela compreensão da evolução de seu relevo regional, haja vista 

não só sua grande extensão no território mineiro como também o fundamental 

condicionamento que exerce sobre vasta gama de variáveis ambientais na porção leste 

do estado, a exemplo da distribuição da fauna e flora, do clima e dos recursos hídricos. 

Dentre os trabalhos produzidos nessa região, que se dedicaram a caracterizar e 

compreender a configuração geomorfológica desse Planalto, destacam-se, por exemplo, 

Abreu (1982), Saadi (1995), Valadão (1998, 2009), Neves et al. (2005), Rezende e 

Salgado (2011), Augustin et al. (2011) e Horak-Terra (2014). Esses autores tratam de 

características e processos de modelagem do relevo das terras altas do Espinhaço.  

Outros estudos geomorfológicos direcionados para uma escala de maior detalhe 

foram produzidos nesta área, a exemplo de Rocha (2004), Menezes (2006), Ramos 

(2008), Ávila (2009), Amorim et al. (2014) e Augustin et al. (2012), os quais empregam 

métodos pedológicos desenvolvidos em vertentes, ravinas e voçorocas, notadamente na 

Depressão de Gouveia. Em certa medida, o objetivo dessas últimas pesquisas esteve 

voltado para as formas, fenômenos e processos vigentes em unidades geomorfológicas 

cujo arcabouço lito-estrutural são as rochas granito-gnáissicas da Depressão de Gouveia. 

Nesse contexto, verifica-se que só mais recentemente o modelado característico das 

rochas siliciclásticas despertou o interesse das investigações geomorfológicas na área, 

apesar de seu predomínio espacial e variada morfologia.   

Alguns estudos direcionados para as áreas de ocorrência de rochas siliciclásticas, 

desenvolvidos nesse Planalto, constataram que o processo de denudação do relevo nas 

porções ocupadas por tais rochas é, de fato, mais lento que aquele verificado em outras 

litologias, tendo em vista a resistência das primeiras, graças ao alto teor de quartzo 
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encontrado em sua composição. Essas constatações se basearam em métodos de 

análise físico-química das águas superficiais (SALGADO e VALADÃO, 2010, REZENDE 

et al. 2010, BARRETO et al. 2012, LEÃO et al. 2012) e de isótopos cosmogênicos (10Be) 

(BARRETO et al. 2013). Todavia, os trabalhos de Santos (2012) e Rocha (2011), nessas 

mesmas áreas, alegam que ocorrem altas taxas de perda geoquímica, com destaque 

para a sílica, notadamente naqueles solos cuja rocha de origem se associa à Formação 

Galho do Miguel, o que, de certo modo, parece se opor ao caráter de denudação lento já 

salientado, e sinaliza para um expressivo esvaziamento geoquímico junto às rochas 

siliciclásticas.  

Motivadas pelos resultados alcançados pelos trabalhos já citados, emergiram 

outras indagações acerca da atuação dos processos geomorfológicos na evolução do 

relevo cujo arcabouço geológico é composto majoritariamente por rochas siliciclásticas. 

Há, por exemplo, pesquisas que passaram a abordar a viabilidade da formação de relevo 

cárstico nas rochas quartzíticas (BAGGIO et al. 2012, FABRI e AUGUSTIN, 2013, 

VASCONCELOS, 2014, FABRI et al. 2014, 2015, SOUZA e SALGADO, 2015), as quais 

diagnosticaram o papel fundamental do processo de dissolução na evolução do 

modelado de superfície e subterrâneo em áreas ocupadas por tais rochas. 

Estas pesquisas enfatizaram a necessidade de se estudar a evolução e 

consequente formação do relevo dos trechos do planalto modelados em rochas 

siliciclásticas, bem como de se investigar se há registros nas formações superficiais que 

favoreçam esses estudos. Para tanto, este trabalho definiu como área de estudo um 

trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional em cujo substrato geológico 

predominam as rochas siliciclásticas. Essa área revela, do ponto de vista geomorfológico, 

uma organização em escadaria na qual um patamar somital, com relevo de rampas com 

baixo gradiente e vales abertos (Unidade Geomorfológica I), é bruscamente interrompido 

pelas unidades II e III, caracterizadas por vertentes de alto gradiente e vales mais 

encaixados. Posicionada em menor altitude, abaixo dessas últimas unidades, está a 

Unidade IV, que possui morfologia muito semelhante àquela verificada na Unidade I. 

Essa organização do relevo, uma vez investigada em planta e perfil, sugere que as 

unidades II, III e IV têm sua gênese associada ao desmantelamento denudacional do 

patamar somital (Unidade I). Esse patamar, ao que tudo indica, teria ocupado áreas mais 

extensas do planalto no passado, quando revelava caráter de uma superfície envelope 

aos moldes da definição proposta por Fischer (1963) e Gomez et al. (2006). 

Diante desse contexto geomorfológico regional, antes mesmo de se abordar de 

fato os objetivos desta pesquisa, vale salientar acerca do porquê este trabalho optou pelo 

uso de métodos da ciência pedológica. Aqui se pretendeu estabelecer um diálogo entre a 

configuração geomorfológica regional de trecho da borda oeste do Planalto do Espinhaço 
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Meridional e os atributos pedológicos das formações superficiais. Para tal, foi preciso 

conjugar, ao longo da pesquisa, métodos de investigação de caráter pedológico e 

geomorfológico. Pelo fato de ter sido eleita uma área abrangente como objeto de estudo, 

fez-se necessário transitar entre a escala micro, da aplicação das técnicas de análise de 

solos, e a macro, na qual ocorrem os fenômenos e alterações na paisagem 

geomorfológica, foco central desta tese.  

Os estudos geomorfológicos que pretendem entender e explicar a atuação dos 

processos que geraram o relevo adotam, usualmente, métodos que analisam os 

materiais, pois são nesses que, geralmente, preservam-se possíveis vestígios de tais 

processos de transformação que resultaram, consequentemente, nas formas hoje 

vigentes. Por esse motivo se justificou manter um diálogo, nesta pesquisa, entre métodos 

afeitos às escalas macro e micro. Acredita-se aqui que a investigação acerca dos 

materiais, uma vez executada em escala de detalhe, reverbera, de algum modo, na 

elaboração das macroformas de relevo investigadas por métodos destinados à análise 

geomorfológica em escala regional. Nesse contexto, é essencial salientar que a relação 

entre ambas as escalas e seus efeitos se dá, ao que tudo indica, por retroalimentações 

simultâneas.  

Portanto, neste capítulo final pretende-se compreender e explicitar essa relação e 

diálogo escalares, mediante retomada dos objetivos e da hipótese deste trabalho, com 

vistas a avaliar a adequação do uso de procedimentos empregados pela pedologia em 

escala de vertente como contribuintes ao entendimento da evolução de macroformas do 

relevo. Para tanto, elaborou-se, de início, breve resgate dos métodos que a pesquisa 

geomorfológica usualmente utiliza no estudo da evolução do relevo por meio da análise 

dos materiais.  

De forma eficiente, alguns trabalhos que tratam do estudo da evolução de longo 

termo do relevo como: King (1956), Almeida (1958), Soares e Landim (1975), Barbosa 

(1980), Valadão (1998) e Ab’Saber (2000), baseiam-se em métodos que fazem uso de 

observação direta em campo, análise de cartas topográficas, interpretação de fotografia 

aérea, imagens de satélite ou de radar de visada lateral, para desvendar os processos de 

formação da paisagem geomorfológica, sem necessariamente se aprofundar no estudo 

dos materiais que compõem as mesmas. Por outro lado, alguns outros trabalhos que se 

dedicam a reconstruir a história evolutiva do relevo, buscam nos materiais resultantes de 

processos geomorfológicos, indicativos de como e quando as transformações no relevo 

ocorreram e, em alguns casos, em que taxas isso se processou.  

Nessa linha investigativa, destacam-se, em diferentes áreas do globo, os 

trabalhos de Bierman (1994), Gallagher et al. (1994), Van Der Beek & Braun (1998), 

Tinker et al. (2007), Vanacker et al. (2007), Rittenour (2008), que baseiam suas 
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conclusões em métodos de análise de dados termocronológicos com o traço de fissão de 

apatita e luminescência opticamente estimulada; modelagem numérica ou cálculo de taxa 

de denudação por meio dos isótopos cosmogênicos. No Brasil, de modo semelhante, 

Vignol-Lelarge et al. (2003), Tello Sáenz et al. (2003), Hackspaacher et al. (2004), Doranti 

(2006), Salgado et al. (2012), Grohmann & Riccomini (2012) e Cherem et al. (2013), 

Barreto et al. (2013), estudaram os processos modeladores a partir da estimativa de 

taxas de denudação por meio de isótopos cosmogênicos (10Be) ou por meio de dados 

obtidos por termocronologia com traço de fissão de apatita.  

De maneira que há uma extensa literatura que aborda a evolução do relevo 

continental baseada no princípio dos processos erosivos. E já existem estudos que 

trabalham com atuação dos processos geoquímicos na evolução do relevo, contudo 

poucos investigam o papel desses processos e da própria formação superficial na 

evolução do relevo em escala regional, como propõe esta tese. De forma geral, os 

estudos que utilizam técnicas da ciência pedológica debruçam-se, em sua grande 

maioria, a explicar fenômenos geomorfológicos observáveis na escala micro, de vertente. 

Dessa maneira ocorre nos trabalhos de Santos et al. (2002), Diniz et al. (2004), Augustin 

e Aranha (2006), Soares et al. (2013), Belém et al. (2014), Amorim et al. (2014), que 

pesquisam os processos de erosão e deslizamento e sua relação com os solos em uma 

vertente e, ainda, como os trabalhos de Nogueira et al. (2011), Neves et al. (2015), Viotti 

et al. (2015), que estudam a dinâmica de escoamento superficial da água e sua relação 

com os solos em uma determinada área.  

Esta pesquisa pretende contribuir para estudos numa fronteira entre gênese e 

evolução do solo em escala de vertente, que já tem sido produzido no Brasil, porém 

agregando uma análise dos processos geomorfológicos na escala regional, o que tem 

sido pouco tratado na literatura. Dentre os poucos estudos que tratam disso, podem ser 

citados os trabalhos de: Schaefer et al. (2002), que estudam a gênese e características 

dos solos, associando ao processo de evolução do relevo no Planalto do Espinhaço 

Meridional; Varajão et al. (2009), que propõe o estudo da evolução da paisagem do 

Quadrilátero Ferrífero por meio da mensuração de taxas de erosão por isótopos 

cosmogênicos (10Be), e a análise micromorfológica de lâminas de perfil de solo; e Nunes 

et al. (2015), que investiga a evolução do relevo da área de estudo por meio de técnicas 

de micromorfologia do solo. 

Diante desse cenário geomorfológico da área de estudo, algumas indagações 

persistem, mesmo com os estudos existentes sobre esta temática, sobre o processo de 

formação do relevo no domínio das rochas siliciclásticas, de maneira a surgir as 

seguintes questões, que nortearam esta pesquisa: 
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 Os métodos de investigação pedológica conduzidos em escala de vertente 

podem contribuir para a análise da evolução das formas de relevo 

regional? 

 Quais os principais processos geomorfológicos que regem a esculturação 

do relevo na borda oeste do Planalto do Espinhaço Meridional / MG? 

 Há uma relação geomorfogenética entre as distintas unidades 

Geomorfológicas identificadas na área de estudo, cuja organização em 

planta e perfil ocorre em escadaria? 

Tais questionamentos desdobraram-se para a seguinte hipótese: as unidades 

geomorfológicas identificadas na área de estudo apresentam relação geomorfogenética entre si, 

passível de ser reconhecida e, mais ainda, comprovada mediante emprego de métodos de 

investigação pedológica aplicados na investigação de características e atributos dos materiais 

intemperizados que compõem as formações superficiais.  

Os resultados alcançados nesta pesquisa apontam que a distribuição das 

formações superficiais é influenciada pelas características lito-estruturais da região, uma 

vez que os solos se desenvolvem em dois tipos de padrões, linear, condicionados pela 

presença de falhas de empurrão, sinclinais, anticlinais; e a zonal, comandada pelas 

diferenças litológicas da região. Esse fato demonstra que a área apresenta uma forte 

influência lito-estrutural na distribuição das formações superficiais e na evolução do 

relevo, como já foi sinalizado por Saadi (1995). 

 A organização da paisagem geomorfológica nesse trecho da borda oeste do 

Planalto do Espinhaço Meridional se formou a partir do desmonte gradativo, desde o fim 

do Mesozóico, da Unidade I, que se configura como um patamar somital, que se estendia 

por toda a região. Esse desmantelamento do patamar somital gerou as demais unidades 

geomorfológicas, inclusive a Unidade IV, que é o atual piso das bacias hidrográficas da 

região. A configuração dessas unidades demonstra que existe uma relação 

geomorfogenética entre tais unidades de relevo, e que esta pode ser verificada, em 

escala regional, nas secções topográficas e cartas hipsométricas da área de estudo. Nos 

perfis de varredura, é possível observar uma coincidência nas posições altimétricas dos 

interflúvios dos afloramentos nas unidades I, III e IV, marcando, como testemunhos, a 

altimetria pretérita da Unidade I sobre áreas atualmente ocupadas pelas unidades II, III e 

IV.  

Esta gênese associada das unidades geomorfológicas I e IV, também é sinalizada 

nas análises das formações superficiais. Os resultados das análises da relação 

silte/argila, assim como os valores de ki se mostram menores nas amostras dos perfis de 

solos da Unidade I. Tal constatação indica que esses são solos mais desenvolvidos, com 

maior grau de intemperismo quando comparados aos solos da Unidade IV. A formação 
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superficial que ocorre na Unidade IV apresenta menores taxas de Fed/Fes, 

demonstrando que os solos desenvolvidos nessa unidade foram por menos tempo 

expostos aos processos intempéricos.  

A investigação da micromorfológica reforça as conclusões alcançadas pelas 

análises macroscópicas ao indicar a presença nos solos da Unidade IV de uma maior 

concentração de material grosso, o que sugere que o intemperismo atua em menor 

intensidade nesses solos do que nos da Unidade I. Tal fato é confirmado pela maior 

concentração de material fino, de acordo com a relação c/f2µ, nos perfis 2C2, C3, C5 da 

Unidade I. Além disso, a estrutura plásmica do tipo asséptica, argilassépica com 

tendência a se transformar em massépica dos perfis 2C2 do P1 e C5 do P2, da Unidade 

I, demonstram um maior desenvolvimento desses solos. O sistema de poros mais 

organizado, e caracterizado pela presença de uma inicial interligação entre os mesmos, 

nos horizontes 2C2 do P1 e C5 do P2 da Unidade I, demonstra uma maior maturidade do 

material dessa unidade.  

Os resultados atribuídos às análises laboratoriais macroscópicas e microscópicas, 

por meio das técnicas pedológicas, das formações superficiais, assim como foi 

constatado em estudos de vertente nos trabalhos de Motta et al. (2002), Campos et al. 

(2013), não só contribuíram para o estudo da geomorfogênese da área, como se 

mostraram eficientes para verificar que os solos desenvolvidos na Unidade I são mais 

intemperizados que os da Unidade IV. Essa constatação sustenta a hipótese proposta 

nesta tese de que as características sobre o grau de intemperismo da formação 

superficial pode subsidiar as discussões sobre a evolução da paisagem geomorfológica. 

Além disso, essas análises citadas contribuem para a ampliação do uso de técnicas de 

investigação de gênese dos solos nos estudos de geomorfologia, não só na escala de 

vertente, como também em escala regional. 

A presença no perfil de varredura de interflúvios de afloramento das unidades II, III 

e IV em altimetrias semelhantes dos interflúvios das formações superficiais da Unidade I, 

indica que estes são marcadores altimétricos do alcance que se estendia a Unidade I. 

Sendo que o material cartográfico sugere que o desmonte dessa unidade foi conduzido 

por uma significativa incisão vertical da drenagem (downwearing), desde o fim do 

mesozoico, concomitantemente com a ocorrência da retração lateral (backwearing), e 

com os processos de denudação geoquímica. Tal fato é confirmado por Valadão (1998; 

2009) e Valadão e Dominguez (1999), pois segundo estes, a incisão vigorosa da rede 

hidrográfica que conduziu o desmantelamento da Superfície Sul americana (Unidade I) foi 

provocada pelo soerguimento tectônico durante o mioceno (HASUI, 2010).  

No que concerne à discussão sobre os processos geomorfológicos que atuaram 

na esculturação das unidades identificadas na área de estudo, este trabalho buscou nas 
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teorias clássicas de evolução do relevo, processos e organizações morfológicas que mais 

se assemelham ao que se verificou nesse trecho da borda oeste do Planalto do 

Espinhaço Meridional. Nesse sentido, a configuração morfológica da área de estudo, de 

patamares altimétricos escalonados, condiz com o que é explanado no modelo dômico de 

evolução do relevo de Penck (1953), no qual os interflúvios da superfície somital 

permanecem preservados, como marcadores da altitude, no passado, de toda a região. 

Contudo, este teórico delega ao recuo lateral (backwearing), a responsabilidade central 

pela degradação da Unidade I e modelagem das demais, já os resultados produzidos 

nessa tese sugerem que é na verdade o downwearing que comandou tal esculturação, 

associado, provavelmente, a uma intensa atuação da denudação geoquímica, como já foi 

discutido anteriormente. Além disso, o conceito de nível de base salientado por King 

(1956), contribui para estudos da esculturação de macroformas, inclusive nesse estudo.  

 A presença nas unidades I e IV de um manto de intemperismo (formações 

superficiais), relativamente espesso, haja vista que se trata de substrato rochoso no qual 

notoriamente se desenvolvem neossolos (SIMÕES et al. 2016b, no prelo), aproxima a 

evolução do relevo dessa área dos preceitos da teoria de etchplanação, com a dupla 

superfície, em subsuperfície na alteração da rocha e na superfície (BUDELL, 1975, 

MILLOT, 1980, THOMAS, 1989).   

O esclarecimento sobre quais são os processos responsáveis pela organização 

geomorfológica da área de estudo ainda necessita de mais estudos para aprofundar 

melhor na identificação e funcionamento de tais mecanismos, principalmente acerca do 

papel da denudação geoquímica.  

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que, de fato, existe uma relação 

geomorfogenética entre as unidades geomorfológicas identificadas na área de estudo. De 

maneira que essa área estudada, no passado, era ocupada por uma superfície somital 

suave aplainada, que hoje é representada como o patamar degradado da Unidade I. As 

fases do provável processo de evolução do relevo dessa região, e da formação das 

unidades geomorfológicas são as seguintes: Fase 1 – aumento da capacidade erosiva da 

rede hidrográfica, devido ao soerguimento tectônico no Mioceno e a elevação do nível de 

base, nessa fase, destaca-se a vigorosa atuação do downwearing, conduzindo o recuo 

lateral; Fase 2 – nesta já se verifica o desmantelamento da Unidade I e a formação das 

unidades II e III, observa-se que o downwearing, e consequentemente o backwearing, 

reduziram a intensidade erosiva; Fase 3 – nesta que é a fase atual da organização do 

relevo, verifica-se a formação da Unidade IV, e do avançado desmonte da Unidade I. 

Nesta fase ocorre uma significativa redução dos processos de incisão vertical e recuo 

lateral, apenas sendo mais energéticos nas unidades II e III, devido à configuração mais 

acidentada de seu modelado.   
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Ao final desta investigação sobre a evolução do relevo de trecho da borda oeste 

do Planalto do Espinhaço Meridional, verificou-se a comprovação da hipótese proposta, 

uma vez que a relação geomorfogenética entre as unidades geomorfológicas I e IV da 

área de estudo foi constatada. E, ainda, essa relação foi averiguada por meio da 

aplicação de técnicas de investigação pedológica sobre as formações superficiais 

desenvolvidas nas unidades I e IV. Ademais do que foi alcançado nesta tese, alguns 

pontos devem ser elencados e enfatizados com o intuito de colaborar para estudos 

futuros nessa temática ou região, tais como:  

 A influência dos processos geoquímicos na evolução geomorfológica, 

principalmente em rochas siliciclásticas, deve ser melhor estudada para 

estabelecer o quanto estes atuam na formação da paisagem; 

 Os mecanismos atuantes na formação da configuração geomorfológica 

verificada nessa área necessitam de mais estudos, para melhor 

compreender quais processos e o quanto estes atuaram na elaboração da 

paisagem; 

 A necessidade de utilizar de maneira mais abrangente e recorrente os 

métodos de análise de solos na investigação, sobretudo em escala 

regional, da ciência geomorfológica, uma vez que esses contribuíram e se 

mostraram eficiente para este estudo; 

 É preciso ressaltar, ainda, a importância dos estudos que transitam e 

dialogam entre resultados obtidos por meio de métodos voltados para 

distintas escalas de trabalho, regional e local, pois este tipo de pesquisa 

contribui para o entendimento da formação e evolução das macroformas 

de relevo.  
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Anexos 

 

Anexo 1 – Ficha de descrição dos perfis de solo da área de estudo. 

FICHA DE DESCRIÇÃO DE SOLO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROJETO: Doutorado 

PERFIL Nº: P1 Unidade I                                      DATA: 24\07\2013 

CLASSIFICAÇÃO: Neossolo Quartzarênico 

LOCALIZAÇÃO: coordenadas: 636816/7979593 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Formação Costa Sena 

LITOLOGIA: Quartzito 

SITUAÇÃO E DECLIVE: plano 

RELEVO: plano 

EROSÃO: sem sinais de erosão 

DRENAGEM: bem drenado 

VEGETAÇÃO: cerrado 

USO ATUAL: pastagem 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

Horiz. A Espes. 0 - 11 

(cm) 

Cor: 5PB 5\1 (seca) 

Mosqueado: Não 

Textura: Arenosa – grumos médios - pequenos 

Estrutura: grãos simples 

Cerosidade: não 

Consistência: macio - friável 

Raízes: muitas\finas. 
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Transição: clara - plana 

Plástico: ligeiramente plástico 

Pegajoso: não 

Horiz. C1 Espes.11- 23 

(cm) 

Cor: 10B 6\1(seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa 

Estrutura: grãos simples\ blocos médios angulares 

Cerosidade: não 

Consistência: macio\friável 

Raízes: poucas - finas 

Transição: clara – ligeiramente ondulada 

Plástico: ligeiramente plástico 

Pegajoso: não 

Horiz. C2 Espes. 23-34 

(cm) 

Cor: 2,5Y 7\6 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: camada de pavimento c\ cascalhos-matriz arenosa 

Estrutura: blocos angulares 

Cerosidade: não 

Consistência: friável 

Raízes: poucas finas 

Transição: clara irregular 

Plástico: não plástico 

Pegajoso: não 

Horiz. 2Ab Espes. 34-37 

(cm) 

Cor: 7,5YR 3\2 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa 

Estrutura: blocos pequenos fracos  
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Cerosidade: não 

Consistência: ligeiramente dura 

Raízes: poucas finas 

Transição: clara irregular 

Plástico: ligeiramente plástico 

Pegajoso: não 

Horiz. 2C1 Espes. 37-45 

(cm) 

Cor: 10YR 3\4 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: argilosa 

Estrutura: blocos médios-grandes\angulares 

Cerosidade: não 

Consistência: ligeiramente dura 

Raízes: não 

Transição: clara - irregular 

Plástico: plástico 

Pegajoso: pegajoso 

Horiz. 2C2 Espes. 45-67 

(cm) 

Cor: 7,5YR 6\8 (seca) 

Mosqueado: fundo amarelo com manchas vermelhas 

Textura: argilosa 

Estrutura: laminar e blocos 

Cerosidade: não 

Consistência: dura 

Raízes: não 

Transição: não 

Plástico: plástico 

Pegajoso: ligeiramente pegajoso 

OBSERVAÇÕES:   
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FICHA DE DESCRIÇÃO DE SOLO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROJETO: Doutorado 

PERFIL Nº: P2 Unidade I                                      DATA: 24\07\2013 

CLASSIFICAÇÃO: Neossolo Quartzarênico 

LOCALIZAÇÃO: coordenadas: 636825/7979700 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Formação Costa Sena 

LITOLOGIA: Quartzito 

SITUAÇÃO E DECLIVE: plano 

RELEVO: plano 

EROSÃO: sem sinais de erosão 

DRENAGEM: bem drenado 

VEGETAÇÃO: cerrado 

USO ATUAL: pastagem 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

Horiz. A Espes. 0 - 14 

(cm) 

Cor: 5PB 5\1 (seca) 

Mosqueado: Não 

Textura: Arenosa   

Estrutura: grumos pequenos - fracos 

Cerosidade: não 

Consistência: macio - friável 

Raízes: muitas\finas. 

Transição: clara - plana 



104 
 

Plástico: ligeiramente plástico 

Pegajoso: não 

Horiz. C1 Espes.14-60 

(cm) 

Cor: 10B 6\1(seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa 

Estrutura: grãos simples\ blocos médios subangulares 

Cerosidade: não 

Consistência: macio\friável 

Raízes: poucas - finas 

Transição: clara – irregular 

Plástico: não  

Pegajoso: não 

Horiz. C2 Espes. 60-70 

(cm) 

Cor: 10B 6\1 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: camada de pavimento c\ cascalhos-matriz arenosa 

Estrutura: blocos angulares 

Cerosidade: não 

Consistência: friável 

Raízes: poucas finas 

Transição: clara irregular 

Plástico: não plástico 

Pegajoso: não 

Horiz. C3 Espes. 70-91 

(cm) 

Cor: 10B 6\1 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa, pouco siltosa 

Estrutura: blocos subangulares 

Cerosidade: não 
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Consistência: macia - friável 

Raízes: poucas finas 

Transição: difusa - gradual 

Plástico: ligeiramente plástico 

Pegajoso: ligeiramente pegajoso 

Horiz. C4 Espes. 91-97 

(cm) 

Cor: 10YR 3\4 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: argilosa 

Estrutura: blocos médios-grandes\angulares 

Cerosidade: não 

Consistência: ligeiramente dura 

Raízes: não 

Transição: clara - irregular 

Plástico: plástico 

Pegajoso: pegajoso 

Horiz. C5 Espe.97-105+ 

(cm) 

Cor: 7,5YR 6\8 (seca) 

Mosqueado: fundo amarelo com manchas vermelhas 

Textura: arenoso 

Estrutura: grãos simples- blocos médios angulares 

Cerosidade: não 

Consistência: macio - friável 

Raízes: poucas finas 

Transição: clara – ligeiramente ondulada 

Plástico: ligeiramente plástico 

Pegajoso: não 

 

OBSERVAÇÕES:   
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FICHA DE DESCRIÇÃO DE SOLO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROJETO: Doutorado 

PERFIL Nº: P3 Unidade I                                      DATA: 24\07\2013 

CLASSIFICAÇÃO: Plintossolo Pétrico 

LOCALIZAÇÃO: coordenadas: 639872/7979202 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Formação Galho do Miguel 

LITOLOGIA: Quartzito 

SITUAÇÃO E DECLIVE: plano 

RELEVO: plano 

EROSÃO: sem sinais de erosão 

DRENAGEM: bem drenado 

VEGETAÇÃO: cerrado 

USO ATUAL: pastagem 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

Horiz. A Espes. 0 - 10 

(cm) 

Cor: 5PB 7\1 (seca) 

Mosqueado: Não 

Textura: Arenosa   

Estrutura: grumos pequenos - fracos 

Cerosidade: não 

Consistência: macio - friável 

Raízes: muitas\finas. 

Transição: clara - plana 

Plástico: não 
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Pegajoso: não 

Horiz. C1 Espes.10-30 

(cm) 

Cor: 10B 7\1(seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa 

Estrutura: grãos simples\ blocos pequenos angulares 

Cerosidade: não 

Consistência: macia\friável 

Raízes: poucas - finas 

Transição: clara – irregular 

Plástico: não  

Pegajoso: não 

 

Horiz. Cc Espes. 30-60 

(cm) 

Cor: - 

Mosqueado: não 

Textura: camada de concreção 

Estrutura: - 

Cerosidade: não 

Consistência: - 

Raízes: - 

Transição: clara ondulada 

Plástico: - 

Pegajoso: - 

Horiz. C2 Espes. 60-94 

(cm) 

Cor: 2,5Y7\6 (seca) mancha: 2,5Y7\8 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa 

Estrutura: blocos subangulares 

Cerosidade: não 
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Consistência: dura 

Raízes: não 

Transição: - 

Plástico: ligeiramente plástico 

Pegajoso: pegajoso 

OBSERVAÇÕES:   

 

FICHA DE DESCRIÇÃO DE SOLO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROJETO: Doutorado 

PERFIL Nº: P4 Unidade IV                                      DATA: 25\07\2013 

CLASSIFICAÇÃO: Neossolo Quartzarênico 

LOCALIZAÇÃO: coordenadas: 630102/7969711 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Formação Sopa Brumadinho 

LITOLOGIA: Quartzito 

SITUAÇÃO E DECLIVE: plano 

RELEVO: plano 

EROSÃO: sem sinais de erosão 

DRENAGEM: bem drenado 

VEGETAÇÃO: cerrado 

USO ATUAL: pastagem 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

Horiz. A Espes. 0 - 8 

(cm) 

Cor: 10Y 6\1 (seca) 

Mosqueado: Não 
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Textura: Arenosa  

Estrutura: grãos simples 

Cerosidade: não 

Consistência: solta 

Raízes: muitas\finas e médias 

Transição: clara  

Plástico: não 

Pegajoso: não 

Horiz. C1 Espes.08-28 

(cm) 

Cor: 10B 6\1(seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa 

Estrutura: grãos simples\ blocos médios angulares 

Cerosidade: não 

Consistência: macio\friável 

Raízes: não 

Transição: abrupta 

Plástico: não 

Pegajoso: não 

 

Horiz. C2 Espes. 28-38 

(cm) 

Cor: 2,5Y 7\6 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: camada de pavimento c\ cascalhos-matriz arenosa 

Estrutura: blocos angulares 

Cerosidade: não 

Consistência: friável 

Raízes: poucas finas 

Transição: clara irregular 
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Plástico: não  

Pegajoso: não 

Horiz. C3 Espes. 38-58 

(cm) 

Cor: 10YR 6\4 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa 

Estrutura: blocos angulares  

Cerosidade: não 

Consistência: ligeiramente dura 

Raízes: não 

Transição: clara  

Plástico: não 

Pegajoso: não 

Horiz.C4 Espes. 58-81 

(cm) 

Cor: 10YR 6\8 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa 

Estrutura: blocos angulares 

Cerosidade: não 

Consistência: ligeiramente dura 

Raízes: não 

Transição: clara - irregular 

Plástico: ligeiramente plástico 

Pegajoso: ligeiramente pegajoso 

OBSERVAÇÕES:  

 

 



111 
 

FICHA DE DESCRIÇÃO DE SOLO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROJETO: Doutorado 

PERFIL Nº: P5 Unidade IV                                      DATA: 25\07\2013 

CLASSIFICAÇÃO: Neossolo Litólico 

LOCALIZAÇÃO: coordenadas: 630094/7970089 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Formação Galho do Miguel 

LITOLOGIA: Quartzito 

SITUAÇÃO E DECLIVE: plano 

RELEVO: plano 

EROSÃO: sem sinais de erosão 

DRENAGEM: bem drenado 

VEGETAÇÃO: cerrado 

USO ATUAL: pastagem 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

Horiz. A Espes. 0 - 14 

(cm) 

Cor: 5PB 6\1 (seca) 

Mosqueado: Não 

Textura: Arenosa  

Estrutura: grãos simples 

Cerosidade: não 

Consistência: solta 

Raízes: muitas\finas  

Transição: clara  

Plástico: não 
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Pegajoso: não 

  

 

 

FICHA DE DESCRIÇÃO DE SOLO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROJETO: Doutorado 

PERFIL Nº: P6 Unidade IV                                      DATA: 25\07\2013 

CLASSIFICAÇÃO: Neossolo Quartzarênico 

LOCALIZAÇÃO: coordenadas: 630102/7969711 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Formação Sopa Brumadinho 

LITOLOGIA: Quartzito 

SITUAÇÃO E DECLIVE: plano 

RELEVO: plano 

EROSÃO: sem sinais de erosão 

DRENAGEM: bem drenado 

VEGETAÇÃO: cerrado 

USO ATUAL: pastagem 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

Horiz. A Espes. 0 - 18 

(cm) 

Cor: 5PB 6\1 (seca) 

Mosqueado: Não 

Textura: Arenosa\cascalho  

Estrutura: grãos simples 

Cerosidade: não 
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Consistência: solta a ligeiramente friável - macia 

Raízes: muitas\finas 

Transição: nítida\plana 

Plástico: não 

Pegajoso: não 

Horiz. C1 Espes.18-37 

(cm) 

Cor: 10Y 8\1(seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa\cascalho 

Estrutura: grãos simples 

Cerosidade: não 

Consistência: solto a ligeiramente friável 

Raízes: muitas\finas 

Transição: abrupta\plana 

Plástico: não 

Pegajoso: não 

Horiz. C2 Espes. 37-54 

(cm) 

Cor: 2,5Y 7\6 (seca) 

Mosqueado: poucos 

Textura: arenosa 

Estrutura: laminar 

Cerosidade: não 

Consistência: firme\ macia 

Raízes: não 

Transição: - 

Plástico: não  

Pegajoso: não 

 

OBSERVAÇÕES:   
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FICHA DE DESCRIÇÃO DE SOLO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROJETO: Doutorado 

PERFIL Nº: P7 Unidade IV                                     DATA: 25\07\2013 

CLASSIFICAÇÃO: Espodossolo Humilúvico 

LOCALIZAÇÃO: coordenadas: 629741/7970309 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Formação Galho do Miguel 

LITOLOGIA: Quartzito 

SITUAÇÃO E DECLIVE: plano 

RELEVO: plano 

EROSÃO: sem sinais de erosão 

DRENAGEM: bem drenado 

VEGETAÇÃO: cerrado 

USO ATUAL: pastagem 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

Horiz. A Espes. 0 - 11 

(cm) 

Cor: 5PB 6\1 (seca) 

Mosqueado: Não 

Textura: Arenosa 

Estrutura: grumos grandes fortes 

Cerosidade: não 

Consistência: macia 

Raízes: muitas\finas. 

Transição: nítida - plana 

Plástico: não 
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Pegajoso: não 

Horiz. E Espes.11- 23 

(cm) 

Cor:  N6,5 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa 

Estrutura: grãos simples\ blocos médios angulares 

Cerosidade: não 

Consistência: macio\friável 

Raízes: não 

Transição: abrupta - plana 

Plástico: não 

Pegajoso: não 

Horiz. Bh1 Espes. 32-53 

(cm) 

Cor: 10YR 4\1 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa 

Estrutura: blocos angulares - maciço 

Cerosidade: não 

Consistência: macio - friável 

Raízes: não 

Transição: difusa - irregular 

Plástico: não 

Pegajoso: não 

Horiz. Bh2 Espes. 53-64 

(cm) 

Cor: 10YR 4\2 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa 

Estrutura: blocos pequenos fracos - maciça  

Cerosidade: não 

Consistência: macio - friável 
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Raízes: não 

Transição: difusa - irregular 

Plástico: não 

Pegajoso: não 

Horiz. Bh3 Espe.64-90+ 

(cm) 

Cor: N3,5 (seca) 

Mosqueado: não 

Textura: arenosa 

Estrutura: blocos a maciça 

Cerosidade: não 

Consistência: macio - friável 

Raízes: não 

Transição: difusa - irregular 

Plástico: não 

Pegajoso: não 

OBSERVAÇÕES:   
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Anexo 2 – Análise de laboratório das amostras de solo da área de estudo 

                 

 
Análises de Rotina 

 

 
Laboratório de análises de solos da Universidade Federal de Viçosa 

 

 
Amostras PH_H2O P K CA MG AL H_AL SB CTC_T_1 CTC_T_2 V M MO P_REM 

 

 
P1 

 

 

A 4,52 10,5 22 0,39 0,16 0,59 4 0,61 1,2 4,61 13,2 49,2 2,18 46,6 
 

 

C1 4,22 7,3 13 0,22 0,03 0,39 1,8 0,28 0,67 2,08 13,5 58,2 0,51 49,7 
 

 

C2 4,24 14,2 30 0,28 0,05 0,88 4,8 0,41 1,29 5,21 7,9 68,2 1,28 50,8 
 

 

2Ab 4,47 9,3 52 0,36 0,08 2,93 23,3 0,57 3,5 23,87 2,4 83,7 5,5 56,3 
 

 

2C1 4,86 4,2 11 0,25 0,03 0,49 9,7 0,31 0,8 10,01 3,1 61,3 2,94 5,5 
 

 

2C2 5,03 3,3 1 0,19 0,01 0 2,1 0,2 0,2 2,3 8,7 0 0,38 11,7 
 

 

P2 

 

 

A 3,97 4,7 3 0,24 0,03 0,39 2,1 0,28 0,67 2,38 11,8 58,2 0,9 53,1 
 

 

C1 4,14 3,7 2 0,21 0,02 0,2 0,8 0,24 0,44 1,04 23,1 45,5 0,13 52,8 
 

 

C2 4,34 3,5 0 0,22 0,03 0,29 10,9 0,25 0,54 11,15 2,2 53,7 0,13 50 
 

 

C3 4,45 3,6 0 0,23 0,02 0,39 11,4 0,25 0,64 11,65 2,1 60,9 0 43,2 
 

 

C4 4,4 4,1 0 0,23 0,02 0,59 10,8 0,25 0,84 11,05 2,3 70,2 0,38 39,7 
 

 

C5 4,65 3,8 0 0,24 0,02 0,29 10,8 0,26 0,55 11,06 2,4 52,7 0,26 31 
 

 

P3 

 

 

A 4,07 4,5 1 0,19 0,02 0,39 8 0,21 0,6 8,21 2,6 65 0,64 49,7 
 

 

C1 4,22 4,2 1 0,23 0,03 0,29 4,8 0,26 0,55 5,06 5,1 52,7 0,26 49,9 
 

 

Cc                             
 

 

C2 4,73 4 2 0,22 0,02 0,29 10,5 0,25 0,54 10,75 2,3 53,7 0,13 36,1 
 

 

P4 

 

 

A 4,1 4,1 0 0,18 0,02 0,29 1,6 0,2 0,49 1,8 11,1 59,2 0,26 52 
 

 

C1 4,31 4,3 0 0,16 0,02 0,29 0,8 0,18 0,47 0,98 18,4 61,7 0,13 52,7 
 

 

C2 4,34 3,9 0 0,21 0,02 0,1 0,8 0,23 0,33 1,03 22,3 30,3 0,13 49,6 
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C3 4,18 3,4 0 0,19 0,02 0,1 1,6 0,21 0,31 1,81 11,6 32,3 0,13 42,3 
 

 

C4 4,29 3,2 0 0,2 0,02 0,2 1,8 0,22 0,42 2,02 10,9 47,6 0,26 31,4 
 

 

P5 

 

 

A 3,88 5,5 9 0,26 0,05 0,59 3,9 0,33 0,92 4,23 7,8 64,1 1,92 53 
 

 

P6 

 

 

A 3,66 4,8 6 0,26 0,04 0,59 3,4 0,32 0,91 3,72 8,6 64,8 1,54 50 
 

 

C1 3,95 4,4 3 0,22 0,03 0,29 1,3 0,26 0,55 1,56 16,7 52,7 0,38 50 
 

 

C2 4,46 3,5 0 0,21 0,02 0,1 0,8 0,23 0,33 1,03 22,3 30,3 0,13 52,1 
 

 

P7 

 

 

A 3,43 5 8 0,23 0,05 0,59 3,2 0,3 0,89 3,5 8,6 66,3 2,18 50,7 
 

 

E 3,74 3,7 1 0,21 0,01 0,1 2,1 0,22 0,32 2,32 9,5 31,3 0,26 52,1 
 

 

Bh1 4,74 4 0 0,23 0,03 0,39 1,8 0,26 0,65 2,06 12,6 60 0,26 45,4 
 

 

Bh2 4,9 4,5 0 0,24 0,02 0,39 2,4 0,26 0,65 2,66 9,8 60 0,38 39,8 
 

 

Bh3 4,68 3,5 0 0,23 0,02 0,88 6,8 0,25 1,13 7,05 3,5 77,9 1,02 29,3 
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Extração de Ferro 

 

 

Laboratório de análises de solo da Universidade Federal de 
Viçosa 

 

 
Amostras Horizonte 

Ditionito 
de Sódio 

Ditionito 
de Sódio 

Oxalato 
de 

Amônio  

Oxalato de 
Amônio  

 

 

Fe Fe Fe Fe 

 

 

% g/kg mg/Kg g/kg 

 

 
P1 2C2 4,361 43,61 249 0,249 

 

 
P2 C5 0,364 3,64 347 0,347 

 

 
P3 C2 0,278 2,78 551 0,551 

 

 
P4 C4 2,461 24,61 1740 1,74 

 

 
P6 C2 0,0417 0,417 25 0,025 

 

 
P7 Bh3 0,194 1,94 434 0,434 

 

         

         

 
Extração de elementos químicos por ataque Sulfúrico na fração argila 

 

 
Laboratório de análise de solos da Universidade Federal de Viçosa 

 

 
Amostras Horizonte 

SIO2 AL2O3 Fe2O3 P2O5 TiO2 

 

 

% 

 

 
P1 2C2 0.906 6.408 4.872 0.124 0.082 

 

 
P2 C5 3.944 4.133 0.781 0.071 0.074 

 

 
P3 C2 1.058 2.218 0.919 0.063 0.062 

 

 
P4 C4 3.801 4.174 4.609 0.051 0.318 

 

 
P6 C2 2.796 2.013 0.305 0.084 0.084 

 

 
P7 Bh3 2.198 1.616 0.474 0.106 0.374 
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Análise de Química Total 

 

 
Laboratório de Geoquímica do Dep. De Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto 

 

 

Horizontes 

FRX ICP OES 
Via 

Úmida ICP OES Fechamento 
 

 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MnO Na2O K2O P2O5  PPC As Ba Cd Cr Cu Li Ni Sr V Y Zn Zr Pb   

 

 
% % % % % % % % % % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % 

 

 
  0,586 13,0 4,11 2,74 0,879 0,0912 4,03 3,29 0,240   <LQ 1356 <LQ 2,54 26,0 21,5 <LQ 320 48,3 19,6 52,8 165 14,5   

 

 
  0,62 16,2 4,35 3,17 1,00   4,20 3,60 0,25   3,5 1370   3,2 29 25   340 54 24 61 185 20   

 

 
  95 80 94 87 88   96 91 96     99   79 90 86   94 89 82 86 89 72   

 

 
  0,018 0,14 0,077 <LQ <LQ <LQ 0,0023 <LQ     <LQ 9,74 <LQ 2,47 23,2 <LQ <LQ <LQ 1,77 0,89 3,44 31,6 <LQ   

 

 
  0,036 0,11 0,072 0,004 0,004   0,002 0,007                           74,0     

 

 
  49 130 106       116                             43     

 

 
P1 

 

 

A 99,32 0,0374 0,385 0,1308 <LQ <LQ <LQ 0,00389 0,0675 0,0153 2,10 <LQ 19,2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3,85 <LQ 27,5 <LQ 102,1 
 

 

C1 100,19 0,0360 0,349 0,0664 <LQ <LQ <LQ 0,00252 0,0705 0,00926 0,84 <LQ 19,9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 4,42 <LQ 29,9 <LQ 101,6 
 

 

C2 98,57 0,0469 0,629 0,1083 <LQ <LQ <LQ 0,00514 0,118 0,0148 1,42 <LQ 33,9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2,56 5,29 <LQ 40,6 <LQ 100,9 
 

 

2Ab 91,69 0,0644 2,20 0,6900 <LQ <LQ 0,0016 0,00875 0,262 0,0372 7,07 <LQ 77,4 <LQ 4,26 <LQ <LQ <LQ 2,06 22,5 5,48 <LQ 50,6 <LQ 102,0 
 

 

2C1 75,03 0,0726 8,05 6,9246 <LQ <LQ 0,0082 0,0168 0,516 0,0326 9,25 <LQ 153 <LQ 17,7 <LQ <LQ <LQ 10,9 17,8 7,67 <LQ 86,4 <LQ 99,9 
 

 

2C2 83,48 0,0666 6,11 5,5561 <LQ <LQ 0,0066 0,0118 0,342 0,0189 4,63 <LQ 99,0 <LQ 9,06 <LQ <LQ <LQ 6,04 10,2 7,48 <LQ 68,5 <LQ 100,2 
 

 

P2 

 

 

A 100,26 0,0323 0,174 0,0519 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0254 0,00585 1,02 <LQ 6,28 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2,85 <LQ 25,6 <LQ 101,6 
 

 

C1 101,15 0,0235 0,162 0,0381 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0308 0,00404 0,31 <LQ 6,93 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2,36 <LQ 24,0 <LQ 101,7 
 

 

C2 98,54 0,0693 1,32 0,1599 <LQ <LQ 0,0030 0,0096 0,336 0,00679 0,49 <LQ 61,9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,46 5,01 6,64 <LQ 56,6 <LQ 100,9 
 

 

C3 90,68 0,232 5,84 0,4541 <LQ 0,103 0,0100 0,0442 1,50 0,0177 1,60 <LQ 270 <LQ 7,07 2,99 <LQ <LQ 23,8 11,9 19,7 <LQ 170 <LQ 100,5 
 

 

C4 93,92 0,165 4,14 0,3073 <LQ 0,080 0,0068 0,0329 1,06 0,0154 1,60 <LQ 199 <LQ 5,17 5,68 <LQ <LQ 17,0 11,1 14,6 <LQ 125 <LQ 101,3 
 

 

C5 89,38 0,177 5,67 0,8983 <LQ 0,092 0,0085 0,0406 1,37 0,0143 1,96 <LQ 263 <LQ 7,11 15,9 <LQ <LQ 22,1 34,5 17,6 <LQ 149 <LQ 99,6 
 

 

P3 

 

 

A 100,57 0,0189 0,172 0,0899 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0303 0,00567 0,90 <LQ 3,00 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2,73 <LQ 35,9 <LQ 101,8 
 

 

C1 100,9 0,0162 0,122 0,0931 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0250 0,00479 0,41 <LQ 2,15 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3,05 2,58 <LQ 25,9 <LQ 101,6 
 

 

Cc                                                   
 

 

C2 96,47 0,136 2,315 0,7767 <LQ <LQ <LQ 0,0044 0,410 0,0120 1,19 <LQ 21,2 <LQ 10,08 <LQ <LQ <LQ <LQ 7,75 6,64 <LQ 95,6 <LQ 101,3 
 

 

P4 

 

 

A 99,71 0,0421 0,108 0,0403 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0215 0,00440 0,735 <LQ 4,68 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2,53 <LQ 50,4 <LQ 100,7 
 

 

C1 101,19 0,0386 0,127 0,0243 0,091 <LQ <LQ 0,00201 0,0166 <LQ 0,20 <LQ 4,31 <LQ <LQ 2,67 <LQ <LQ <LQ <LQ 1,72 2,25 38,7 <LQ 101,7 
 

 

C2 100,79 0,0400 0,085 0,0415 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0185 <LQ 0,25 <LQ 3,77 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,27 1,63 <LQ 30,4 <LQ 101,2 
 

 

C3 97,21 0,106 1,65 0,7000 <LQ 0,162 0,0020 0,00223 0,587 0,00746 0,82 <LQ 88,5 <LQ 4,15 <LQ <LQ <LQ <LQ 7,53 5,89 <LQ 58,5 <LQ 101,2 
 

 

C4 87,75 0,208 3,993 4,2932 <LQ 0,256 0,0063 0,00581 0,925 0,0132 2,45 <LQ 143 <LQ 12,7 <LQ 4,56 <LQ <LQ 36,6 10,7 <LQ 124,6 <LQ 99,9 
 

 

P5 

 

 

A 98,22 0,100 0,348 0,1091 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0623 0,0113 3,08 <LQ 25,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2,37 5,25 <LQ 93,8 <LQ 101,9 
 

 

P6 

 

 

A 99,67 0,0351 0,169 0,0402 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,025 0,00593 1,69 <LQ 7,27 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3,45 <LQ 62,8 <LQ 101,6 
 

 

C1 99,3 0,0328 0,601 0,0845 <LQ <LQ <LQ 0,00139 0,122 0,00877 0,99 <LQ 38,6 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2,06 2,05 <LQ 24,6 <LQ 101,1 
 

 

C2 97,42 0,0642 1,26 0,1613 <LQ 0,0832 <LQ <LQ 0,288 0,01027 0,60 <LQ 99,2 <LQ 3,05 <LQ <LQ <LQ <LQ 2,16 4,36 <LQ 53,5 <LQ 99,9 
 

 

P7 
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A 99,31 0,0417 0,181 0,0247 0,197 <LQ <LQ 0,00622 0,0145 0,00601 1,81 <LQ 3,21 <LQ <LQ 74,3 <LQ <LQ 4,38 <LQ 2,87 3,93 39,2 <LQ 101,6 
 

 

E 99,2 0,0344 0,059 0,0155 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0106 0,00425 0,45 <LQ 2,11 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2,49 <LQ 35,6 <LQ 99,8 
 

 

Bh1 99,33 0,0682 0,181 0,0518 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0221 0,00622 0,65 <LQ 3,89 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 4,76 <LQ 61,3 <LQ 100,3 
 

 

Bh2 98,41 0,0728 0,403 0,1026 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0478 0,00795 0,98 <LQ 7,33 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,75 5,61 <LQ 53,7 <LQ 100,0 
 

 

Bh3 95,97 0,262 1,27 0,4609 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,135 0,0128 2,72 <LQ 23,6 <LQ 4,86 2,66 <LQ <LQ <LQ 7,97 11,0 <LQ 107 <LQ 100,8 
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Anexo 3 – Gráficos de identificação de elementos químicos no Microscópio 

Eletrônico de Varredura (MEV). 

 

Unidade I: Perfil P1 – Horizonte 2C2 
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Unidade I: Perfil P2 – Horizonte C5 
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Unidade I: Perfil P3 – Horizonte C2 
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Unidade IV: Perfil P4 – Horizonte C3 
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Unidade IV: Perfil P7 – Horizonte Bh1 
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