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ABSTRACT

Recent Engi neeri ng Geology rtevelopment in Brazil

shows the need of a retaki ng of the geo logi cal reasoning

joi ned wi th other physi cal envi ronment components i n

order to better accompìish its ìnrportant rol e in Civil
Eng ineeri ng l,Iorks . In thi s way the col laborati on of

all sciences that act on physical environment should be

searched towards Engìneerìng Geology objectives,Synthesìs methods

and datû integration should be deve I oped i n order to ach i eve

those goals.

Pedology, a soil science, can sìgnificantly contri
bute to Engineering Geology studies. Aìthoutg recent te

chnical advances in thi s sci ence, it has been noti ced a

lake of i ntegrated studies between soì1 genes i s and geg

technical phenomena,

The present Ì4.Sc. thes i s work I ooks for a methodo

logical proprosaì appl i ed mai nly to Civi I tng i neeri ng

works prel imi nary steps.

Physi cal envi ronment was studi ed i n terms of gene

ti caì ty homogeneous soil occurrences rel ated to geote

chni ca I needs.

The fi rs t part of the thes i s presents s ome fundamen

tal concepts for the geopedo logi cal i nterpretati on. The

second p art of it presents the res ul ts of s tudi es de

vel oped in the "Distrìto Agroi ndustri al de Jaiba", the

synthes i s of the geopedo logì ca l data i nterpretati on and

the Engineering Geoìogy appìications.



RE S UMO

0 estãgio atual de desenvol vì mento da geol ogi a de

Engenharia no Brasil evidencia a necessidade de uma

retomada do raciocinio geol6gico, integrado aos demais

componentes do meio fisico, de maneira a melhor cumprir

o seu importante papel na imp'l antação de 0b ras de Enge

nharia Ci vi l. Neste senti do, deve -se bus car a colabora

ção de todas ai ciôncias responsãveis pelo estudo do

mei o físi co e desenvol ver m6to dos de sintese e de i nte

gração de dados, di recionados aos objeti vos da Geoìo

gia de tngenharì a.

A Pedoìogia, ci.ôncia responsãveì por estudo.do so

lo, tem muito a contribuir para a Geologia de Engenharia.

Nota-se entretanto, apesar dos avanços recentes, uma la

cuna mui to grande em traba lhos de pedol ogi a apl i cada ã

Engenharîa Civiì, especialmente em se tratando das re la

ções entre a gônese de sol os e os fenômenos geotécni cos.

E dentro destas preocupações gue se insere esta dis

sertação de mestrado , procurando, em termos metodol6gi

cos , contri bui r com uma proposta a ser adotada pri nci

palnrente numa fase de estudos prel imìnares de obras de

Engenharia Civil. Procurou-se, neste trabalho, interpre

tar o meio fís i co de mane i ra a e nten de r a distribuição
de ocorrências geneticamente hornogôneas de soìos, orien

tando essa interpretação aos interesses geot6cnicos.

Nas partes iniciais desta dissertação foram apre



séntados alguns conceitos consiüerados fundamentais pa

ra a ìnterpretação geopedoìõgica, e a seguir, uma expg

riôncia de trabalho na região compreendida pelo Distri
to Agroindustrial do Jaiba, onde foram sintetizados os

resultados da interpretação geopedolõgica, e sua aplica

ção para a Geologia de Engenharìa.
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I NTRODU ÇAO

A apl i cação dos conheci mentos geoì õgi cos em fn99

nharia Civil realiza-se através da Geologia Apìicada a-

Engenhari a ou si mpì esnente Geologia de Engenharì a, es

tando i nti nramente I ì gada a duas outras ãreas de atuação

na Engenharìa Civi l: Mecãnica dos Solos e Mecân.ica

das rochas.

A Mecânica dos Sotos (Leinz e Leonardos, .l970) 
es

tuda a consti.tuição e propriedades fisicas do solo ( la

to sensu) e dos sedimentos i ncoerentes com o fim da sua

apiicação na Engenharia Civil, enquanto a Mecânica clas

Rochas "busca a inr¡estigação e caracterização das prg

prìredades fisi cas e comportamento mecâni co das rochast¡.

0 papel do geõl ogo na Geol ogi a de Engenhari a, isto
é, a contri bui ção da Geol ogi a d.urante as fases de im

pl antação de uma obra,cì vi ì , ê uma questão que vem, hã

ì ongo tempo, sendo entre n6s debati da, tendo em v.ista
principalmente a sua ìmportânci a na consol j dação da Geo

ìogia de Engenharia. Segundo 0liveira (.l981), esta con

so li dação teve como marco si gni fi cati vo no pais a reaii
zação do 2Q Congresso Internacional de Geoìog.ia de Enge

nhari a em ì974.

A conp ree nsão histórica da evoì ução da Geolog.i a de

Ë ngenh a rì a no Bras i I as se gu ra- nos o entendi mento da sua

consol i dação e tendênci as de seu futuro desenvol vimento.



Neste partì cu lar, 0liveira ( ì 981) apresenta uma anãlise

hi s tõri ca dessa evoì ução, on de i denti fi ca al gumas fases

do seu desenvoi vimento no Brasil.
A Geol og ia de E.ngenharìa no Brasi I i ni ci ou- se prg

ticamente a partir do ano de .l937 
com a instalação da

Seção de Geoìogìa e Petrologia no Instituto de Pesqui

sas Tecnol õgi cas de São Paulo. Caracteri zou-se es ta fa

se inici'aì peìa dedicação de a lguns técni cos n des tacan

do-se a fi gura de Ernesto Pichler, que durante 20 anos

introduziu e di vul gou i mportantes trabal hos pi one i ros,

e que serviranì como mode I o para o desenvol v imento da

Geo log i a de Engenharì a no Brasi L Es ta fase é caracte

ri zada ( 01 i vei ra, I9Bl ) como de "importação e adaptação

do conhecimento da Geol og ia de Engenhari a".

A fase seguinte a se destacar no desenvolvimento

da Geol ogi a de Engenhari a no Bras i I i ni ci a-se nos pri

meiros anos da d6cada de 60, com a .construção de gran

des obras hidroel6tricas e de estradas, especìalmente

na região centro-sul do País, Essas obras, financiadas

em sua g ran de mai ori a por organi smos i nternacì onai s, ti
veram por ex'i gônci as contratuai s a .necessãr'i a part i cì pa

ção do geõl ogo, desde as etapas i ni ci ai s do projeto, até

a sua impl antação. Essas exigônci as foram concreti zadas

tendo em vista importantes acidentes de barragens ante

riormente ocorridos, principalmente na Europa, onde fe
nômenos geol6gi cos se destacaram como causas principai s.



E prati camente nesta fa se que a Geoì ogi a de Engenhari a

no Bnasil assumiu o papel de destaque nas obras de En

genh ari a Civi l, agora não nais caracteri zadas por esf or

ços individuais, mas por trabal hos em equì pe, consoli

dando a sua atuação, Por outro ìado, que r pela necessi

dade senti da peìo geõl ogo de engenhari a de uma maior

afirmação junto ao engenheiro nos ',canteiros da obra, e

mesmo nas empresas , quer pel a necessì dade de entender

ou fa zer- se entender pe los engenhei ros, observou-se du

rante essa f iise de desenvo lvimento da Geo logi a de Enge

nharia uma inte.nsa preocupação do geõlogo em aprofun

dar os seus conhec i me ntos em Engenhari a C.i vil. Isso ge

rou uma tendêncì a cl ara ã especi al i zação do geólogo de

engenharia, muìto l¡em caracterizada por Camargo (.l926).

"0s geõì ogos passaram a dedi car mai or tempo de estudo a

di sci pl i nas da Engenhari a Civi1, ta.i s como mecãni ca dos

so1os, resistõncia dog materiais e materiais de constru

ção, em detrimento da Geologia propriamente dita". Den

tro desta mesma ìinha de raciocínio, 0liveira ( l9Bì) as

si nal a que o geõì ogo de engenhari a em ,,seu trabal ho, se

guì ndo a construção das obras, fami l.i ari zando-se com as

ex igênci as dos projetos de Engenh ari a Civil e acompa

nhando o desenvol vimento da Mecân i ca das Rochas, desen

volveu n6todos importantes na forma de enfocar os prg

blemas geot6cnicos ori entados preferenci a ì mente para a

quanti fi cação das fei ções e fenômenos geol õg i cos ". Esta



fase d¿ desenvolvimento da Geol og i a de Engenhari a pode

ser cûr'f,cteri zada, portanto, como de di versi fi cação e

especìalização da atuação do geõì ogo de engenharia.

Finalmente, a fa se atual do desenvol v imento da Geo

ìogia de Engenharia no Brasil af.igura-se como a retoma

da io pens ame n to geolõgìco apl i cado ã solução dos f enô

menos geo l6g i co- ge o t6cn i cos o corre ntes em obras de Enge

nhari a Civil. Essa tendênci a é caracter.i zada por Camar

go (1976), como o i níci o de "um movi men to espontâneo,

por parte dos geõì ogos que parti ci param dos pri me.i ros

passos da Geol o.gi a Apl i cada, de retorno ã ônfase em Geo

logia". Hã de se ci tar a oportunidade do trabalho de

Santos, A. (.l976) apresentado no I Q Congresso da Assocì ação

Brasileira de Geologia de Engenhar.ia - ,,por menos en

sai os e i nstrumentações e por uma mai or observação <.la

natureza", traduzi ndo com b as tan te acerto essa nova ten

dência da Geologia de if ngenfraria no Bras.i l.
Este trabai ho conclui pela proposi ção de uma metg

dol ogi a a ser apì i cada em Geol ogi a de Engenharia, que

apesar de restrita a estudos de taludes em estradas, dã

as ori entações bãsi cas a serem adotadas peto geöì ogo

tendo em vìsta a apìicação do raciocínio geolõgico em

Engenhari a Civil. Assim, salienta esse autor gu€ , ,,a

id6ia bãs i ca 6 Je chegar ã compreensão de um determi na

do fenõmeno, não pel a anãl ì se parti cul ar de cada parãme

tro envolvido, mas sim pelo entendimento deste fenômeno



como um todo , ou seja, como resul tado da i nteração de

um quadro geoì õg i co, definido pel o conjunto de todos os

parâmetros i ntrinsecos ao na ceri al , com o tì po de sol i

ci tação a que esteja submeti do" , sal ienta tamb6m que "o

fim desejado seria a definição de modelos fenomenolõgi

cos que traduzissem o comportamento das diversas si tua

ções geolõgicas diante de diferentes solicitações impos

tas peì a ob ra" . Essas ori entações, introduzidas por San

tos ( ì 976 ) em projetos vi ãri os , foram apl i cados com bas

tan te sucesso em vãri os estudos desenvol vi dos por t6cni

cos do Agrupamento de Geoìogia Ap l i cada da Divisão de

-Mi 
nas e Geoiogìa Apl i cada do Insti tuto de Pesqui sas Tec

noì õg i cas do E s tado de São Pauìo, sen do di vuì gados prin

cì paìmente atrav6s de trabal hos pubì i cados no i9 e 2Q

Congresso Brasi I ei ro de Geoì ogi a de Engenhari a, real i za

dos res pe cti v amen te em I976 e I978. Inicialmente a apli

cação desse enfoque metodol õgi co foi restri ta a estudos

de consol i dação de taì udes rodov i ãrì os e ferrovi ãri os,

sendo posteri ormente adaptado a outros projetos de En

genhari a Civil.
Sendo esta a tendência atual, ou seja, o entendi

mento dos fenômenos que regent a evoìução geolõgi ca do

mei o fis i co, não sõ a Geoì og i a de Engenhari a vem reassu

mindo suas bases cientificas na Geoìogia como buscando

a colaboração de outras ciências que se dedicam a com

preender o mesmo meio, embora com enfoques diversos.



Neste carãter m u I t i d i s c i p I i n a r do estudo do meio fís i co

destaca-se a Pedologia como uma das ciôncias que podem

enriquecer os trabalhos de Geologia de Engenhari a, E

neste quadro de i ntercãmbi o ci entífi co que deve ser con

si derada a el aboração da pre sente di ssertação.

Destaca-se ai nda como împortãnci a na apl i cação da

Pecloì og i a em estudos de Geol ogi a de Engenhari a, o fato

de existirem no Brasil predominância de ãreas cobertas

por so los vari ados e de espessuras consi derãvei s.

Entretanto, a apì i cação dos conheci mentos, pedo lõg i

cos no Brasi I tem si do uti I i zada mai s restri tamente com

vistas ao aproveitamento dos solos na agricultura, res

salvando-se a iniciativa pioneira do Engg Job Shuji

Nogami e trabalhos de pesquisa desenvolvidos por alguns

Insti tutos e Universidades, onde se des tacam I Insti tuto

de Geociêncìas da Universidade de São Paùlo, Instituto
de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janei

ro, Universidade Federa'l da Paraíba, Instituto de Pe:

quisas do Estado de São Pauìo, Associação Brasileira
dos Produtos de Cal. Nogami (1971) comenta que as parti

cuì ari dades ì i gadas aos nossos sol os , decorrentes pri nci

pal mente das condi ções cì imãti cas i ntertropi cai s predo

mi nantes em nosso Pais , l eva-nos a necessidade de adag

tarmos a metodologia dos estudos de solos ãs nossas con

dições. Acrescenta tambõm que "o acúmulo de dados adg

quadamente analisados e correlacionados, permitirã o



contro le dos futuros trabal hos rotineiros e possibilÍta
rã a previsão direta do comportamento dos princìpais ti
pos gen6ti cos de solos". Dessa manei ra, concl uj Nog am i

(l9il) que rrem futuro não muito remoto, teremos acumula

do dados suficientes para o desenvolvimento de uma téc

nica para o estudo de soì0, mais condizente com as pecu

l i ari dade s geolõgi cas, pedol õg icas e ct imãti cas prevaìe

cente s em nosso País".

. E dentro destas preocupações que se ìnsere esta

dissertação de mestrado, procurando contribuir,, em ter
mos metodolõgicos, cont uma proposta a ser adotada prìnci

palmente nuna fase de estudos pre limi nares, Pretende-se,

neste trabaì ho, i ndi car os estudos mínimos necessãrios

do meio fisico, sua execução e inter.pretação, de manei

ra a apontar, numa dada região, a distribuição de ocor

rênci as genetì camente homogôneas de sol os , ori entado ao

estudo de Geo'l ogia de Engenharia. A aplicação da propos

ta metodolõgica a ser apresentada serã i lustrada com tra

bal hos desenvolvidos no Dì stri to Agroi ndustri al do Jai

ba, mun i cipi o de Manga, NG, vi sando estudos geol6gico

-geot6cnicos para impìantação de projeto de irrigaçã0.



2 CONSIDERAÇõIS PRELIMINARES

Neste i tem serão abordados resumi damente al guns

aspectos concei tuai s cons i derados i mportantes para a

compreensão dos resultadr¡s apresentados nesta disserta

ção de mestrado, e a seguìr os métodos de trabalhos uti

I i zados para o seu d e s e n v o I v i me n t o ,

2,1 0 Sol o: Concei tos Bás i cos Pedogenét i cos

0 solo, depe nde n do dos objeti vos e enfoque cìentí

fìco, tem interpretações variadas. Entre as i.nterpreta

ções mai s ìmportantes destacam-se as rel aci onadas ã En

genhari a Ci vi I , Agrononri a, Geoì ogi a e Pedo logi a..

Para a Engenhari a Civil 6 bastante di ssemi nada no

mei o tãcni co a i nterpretação para o soi o como sendo " to

do materi aì en con trado na superfÍcie da c ros ta terres

tre e s cavãve I por meio de pi careta, Pã, escavadei ra '
etc. ou ai nda, que pende sua res istônci a quando em con

tato prolongado com a ãgua" (l'1i ì ton Vargas . 1974),

A Agronornìa, tendo em vista o interesse no conheci

mento do so lo para fi ns agrÍcol as, res tri ng i u a sua in

terpretação ã camada superfi ci ai de terra arãvel possui

dora de vida mi crobi ana.

A Geol og i a, parte da ìnterpretação do sol o como

produto do ì ntemperi s¡no fÍsì co e quími co das rochas. Em

função disso, foi a ciôncia que pela prime i ra vez procu



rou estudar o sol o tendo como obieti vo não sõ a sua apìi

cabi I i dade , mas também a sua formação e desenvol vi mento.

Na concepção pedol õgi ca o soìo ã entendi do como

corpos naturais organi zados, com distintas naturezas

prõpri as e que evol uem atravõs de estãgì os de gônese,

maturidade e degradação, Essa conceituação foi prinreira

mente apresentada e desenvol vida na Rússi a por Doku

chayev en I BB0; Percebeu-se assim que o solo não pode

ria apenas ser compreendido como simples camada super

fi ci al , produto do Í nternperi smo das rochas, tlas resul ta

do de uma complexa interação de fatores que incluiam

al6m da rocha, o clima, matõria orgânica, topografia,

e o tempo transcorri do sob a ação desses fatores.

A partì r dos estudos desenvol v i dos por Dokuchayev '

a Pedologia rap i damente se consoì i dou como cì ênci a ' pas

sando a envol ver especi a.I i dades dì versas no estudo do

solo, onde se destacam: a Química, a Fisica, a Biologia

e a Geologia. Assim, uma sérì e de conce i tos pedol õg ì cos

sobre o sol o foi apresentado por renomados pesqui sado

res. Uma defi ni ção de sol o bastante comp l eta e atualiza

da 6 apresentada por Bi rkel and (ì974): "materi a l natu

ral consistind.o-se de camadas ou hori zontes de compos

tos mi nerai s e /ou orgãn i cos com vari adas espessuras'

diferindo do materiaì origìnaì por propriedades ntorf oìõ

gicas, fÍsicas, químicas e mineralõgicas e por caracte

risti cas biol6gicas. 0s hori zonte s do sol o geralmente
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são inconsolidados, nas alguns contêm suficientes poI

ções de síl i ca, carbonatos, ou õxì dos de ferro para ci

mentã-los".

Uma das grandes con tri bu i çõe s dei xadas por Doku

chayev no campo da Pedologia foi em conceituar o solo,
não como um simples suporte de tríti co mai s ou nenos ri-
co em substâncias nutritivas, mas como uma entidade na

turaì coinpl exa e sujei ta a contínua modi fi cação.

Concl ui u Dokuchayev que o desenvol vi ntento do sol o

õ realizado com base em ci nco djferentes fatores: l) o

cl ìma l ocaì , condi ci onando prìncipalmente a ação da

ãgua, tempe ra tu ra, oxÍ gêni o e di óxi do de carbonq; 2) os

materi ai s de ori gem; 3) os organi smos, vegetai s e ani

mais; 4) o relevo e a al ti tude; 5) o tempo transcorrido

sob ação des ses fatores,

Esses pri ncíp ios defi ni dos por Doku ch ayev contri

buíram não s6 pela identificação de. uma nova ciêncìa, a

Pedoìogia, como tarnbãm orientaram inúmeros pesquisado

res na fornrulação de teori as evol uci oni stas do sol o. A

genétìca e a evolução do s.olo passam então a representar

um papeì muito i mpo rtan te na sistemãti ca cl assì fi catõ

ria dos sol os ad otad a em vãri os paises. Neste sentido,

Duchaufour (1977 ) afi rma: " todas as cl assi fi cações mo

dernas de solos - peì o menos no que diz respei to ãs uni

dade s superi or"es - têm base gen6t i ca, pode- s e di zer que

el as levam em consideração o processo evo I uti vo e o
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g.rau de evolução'r. Ainda, de ar:ordo cotn Duchaufour, as

primeiras cìassificações pedcìõgicas se apoiavanr exclu

sivamente na "ecol ogi a" dos sol os, isto 6, nas condi

ções do meì o que interferem na sua evol ução, com ênfase

especìal. ao cì ima e a rocha-ntãe; com o aprofundamento

do conhe ci nre nto pedogen6ti co, especialtnente quanto aos

processos bi oquími cos e físi co-quÍmi cos , a i nterferên

cia destes processos na evolução dos soìos foi sendo

cons i de rada nas cl assi fi cações pedoì6gì cas.

De uma mane i ra bastante simples, Prì nci p i (1964)

distingue na formação do solo duas fases sucessivas: o

-intemperismo, repnesentado pelos fenômenos fisi cos e

quimicos, que, agindo sobre a rocha conduzem ã formaçãodo

substrato pedogenéti co , e aì teração pedoì õgi ca, que cor

responde ã ação dos proces sos pedogenãti cos, transf or

mando o substrato num verdadei ro solo.

Entre tanto, essas du as fases não ocorrem isolada

mente, uma vez que ao mesmo tempo que as rochas são sub

metidas ao intemperismo físico e químico, elementos mais

so lúvei s p roven i en te s dessa a l te r"ação dão condi ções à

vi da vegetal , fazendo crescer os efei tos sobre o manto

de i ntemperi smo e contrì bui ndo pa ra a di ferenci ação do

perfi ì em hori zontes pedoi óg i cos.

Dentro deste nresmo raciocínì o, Duchaufour (1g77)

concl ui que , como resul tado da pedogênese, o sol o, ini
cj a lmente superfi ci al , se aprofunda progressivamente,
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dî ferenci ando estratos sucessi vos pel a cor, textura e

estrutura, e consti tuindo no conjunto o perf i I do solo.

"0 estudo aprofundado do perfi 1 permì te compreender a

ação de di versos fatores do meio, de reconsti tui r a his

tõri a do so lo: as característi cas dos hori zontes tradu

zem a ação de certos processos bi oquím icos ou fis i co-

quími cos ; estes processos, por ou tro I ado, se expì icam

peìos fatores ecolõgi cos". Duchaufour justi f ica

apreci ação pela tri I ogì a:

essa

Ecologia ----> Processos Pedogen6ticos ---+ C?ìracteres

do Perfi I .

Essa rel ação dì nâmica observada durante a f.ormação

do sol o traduz a inrportãnci a em se conhecer, ã I uz dos

fatores do mei o, os processos pedogen6ti cos fundamen

tai s .

E mui to comum encontrarmos termos como pod zol i za

ção, i ateri zaçã0, carbonataçã0, salinização, etc., iden

tifi cados por processos pedogenéti cos.

" Seg un do a nov a manei ra de en carar os fe nôme nos pe

dogen6ti cos , não haveri a ocorrênci a de processos especí

fi cos na forrnação de determi nado sol o. Ao contrãri o,

eles apresentariam urna s6rie de propriedades em comum,

resuì tantes de processos vari ados que se mani festari am

simul taneamente em g ran de pa rte , se não em todos os so

ios" (Mon iz, 1972) ,
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. Entre os vãrios autores que apresentaram essa nova

concepção dos processos pedocenSt icos, destaca-se o tra
bal ho de Simonson (1959), que consi dera a exi stônci a de

basicamente cinco processos (adicões, transformações,

transpor.tes seletivos, renranejos mecânicos e perdas),

cada qual comp re en de nd o una série de mecani smos caracte

rÍs ti cos . A atuação e predomi nãnci a de um processo so

bre o ou tro depende do me i o- ambi ente consi derado; por

tanto, qualquer nrodi f i cação ambiental provoca ìnedi ata

mente al terações no curso da pedogênese. Simonson con

sidera, aìnda, que a atuação combinada dos processos que

condu zem ao desenvoIvimento pedogen6ti co veri fi ca-se se

gundo dois estãgios di ferentes, que se superpõem: a f or

mação ou acumu lação do substrato pedogenéti co e a di fe

renci ação dos hori zontes,

Essa mesma concepção de processo pedogenõtico õ, de

manei ra mai s objeti va, ap re sen tad a por Du ch au fou r (ì977),

que consi dera a reunião dos di ferentes processos em três

fundamentais: ìncorporação da mat6r'i'a orgãnica, aìtera

ção fis i ca e quím i ca das rochas e movi mentação da matê

ri a do solo.

fncorpoyação da Matáy,ia Orgâníca

Duchaufour (1977) dì sti ngue a exi stênci a de duas

fases na trans formação da ma tõri a orgãni ca; a prìmeira

resul tante de uma evo ìução nlai s ou menos rãpi da da ma
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t6ria orgãnica, e a segunda, de i-,ma evolução ìenta e pro

g re s s ì v a .

A prinreira fase de transformação da matéria orgãni

ca 6 essencialmente condicionada peìa natureza da maté

ria primãria (restos vegetais que caem no soìo), e pe

las condi ções físi co-quími cas do mei o, reìacionadas prin

cipaìmente ao pH. Por outro Iado, a segunda fase estã

ìigada muito mais diretamente a condições externas, em

parti cu I ar do mei o cl i mãti co.

Durante a transformação rãpi da da matéri a orgâni ca,

dìstingue-se a importãncia de dois produtos diferentes:

.f ração insolúvel, formada por compostos mais resistên

tes ã decomposição (1ignina, celulose e hemiceluìose) e

fração solúvel consti tuida por certos glucidioso tani

nos, e ami noãcì dos. A fração i nsol úvel em parte se de

compõe progressivamente, dando origem a novos compos

tos sol úveì s ( neoformados ) , restando aì nda uma outra

parcel a que se mantãm i nsol úvel , i nco rpo rando- se prg

gressì vamente ao sol o.

A fração sol úvel ( herdados ou neoformados) é em

parte absorvi da por m icroorganì smo s, mi neral i s ando-se

ou i n teg rando - se aos te ci dos mi crobi anos, enqu a n to que

as parcelas restantes, mai s resistentes ã bi odegradação

mi crobi ana, resul tanl na edì fì cação de compostos hú

micos. Estes compostos solúvejs exercenì papel fundamen

tal no curso da pedogênese; "em certos casos, eles blo
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quei am tod a mi neral i zação do ni trogêni o e di fi cut tam a

humif,ici çã0, em outros, ao cclntrãrio, eìes se insoìubi
I izam rapì damente, formam os cimentos húmi cos necessã

rios ãs estruturas e não ìmpedem em hipõtese aì guma a

mi nerai i zação conconi tante do nitrogênio" (Duchaufour,

1e77).

A evo lução físi co-quÍmi ca I enta da mat6ri a orgâni

ca, tamb6m denomi nada por Duchaufour de "maturação,, ,

veri fi ca-se atrav6s de um aumento da pol imeri zação das

mol6cuìas húmìcas, e de um incremento nas l igações com

os compostos mi nerai s, principalmente as argiìas; o hú

mus formado adquìre um equì lÍbrìo estãvel dependente

principalmente das condi ções do mei o; assim, "a co r, a

espessura, a estrutura e a essênci a das propriedades

físi co-quími cas do hori zonte mi sto 4., dos perfi s depen

dem des te equì líbrio".

AT,teração Físíea e Quínica das Rochas

0 processo de a'l te ração das rochas, formando a fra

ção mi neral do sol o, real i za-se atravõs da desì ntegra

ção fÍs ì ca e mecâni ca e atrav6s da al teração química.

No primei ro caso observa-se um aumento da superfície
específi ca das partícuì as minerais, sem modi fi cações na

sua estrutura cristalina. No segundo caso ocorre

uma al teração dos mi nerai s primãri os , com formação de

mi ne rai s secundãri os, que se cons ti tuem no compl exo de

alteração.
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P¿rra o estudo pedogenõti co, a a l teração quími ca

dos mi ncrai s tem um s i gni fi cado mai s des tacado , tendo

em vista a I i beração dos produtos solúveis (base e síli
ca), cãti ons nenos solúveis (ferro e alumÍnio, prì nci

paìnrente) e argilo-minerais, fundamentais na evolução

do perf i'l . Entre os vãrios processos de aìteração quÍmì

ca (hidrõlise, oxi dação, redução, hi dratação, carbonata

ção, queì ação e troca de Íons), a hidi6lÍse é, sem dúvi

da, a mais importante. Essa importância se manifesta

principalmente em regiões de cl ima tropi caì e subtropi

c al, como õ o caso do nosso País. Ela atua pri nci palmen

te em rochar ..ìrtalinas pela reação de ions H+ e 0H-,

di ssoci ados da ãgua, com os íon s de e I emen tos minerais.

Sua ação vari a cons i de rave'l men te segundo as cond i ções

do meio, principalmente do clìma.

Conhecem-se dois tipos fundamentais de hìdrõìise:
a hid16ìise totai, caracterizada peta l.iberação comple

ta dos cons ti tui ntes dos mi nerai s (sílica, al umin i o, ba

ses , etc, ) fato comum em regiões de cl ima tropi cal úmi

doi. e a hidrõlise parciaì, que não dest16i totalmente a

rede cristalina inicial dos ninerais, sendo caracterís
tica de regiões de clima temperado e tropìcaì semi-ãri

do. No prìmeiro côs o as angiìas resultantes são pri nci

paìmente do tipo neofornladas, e nq ua nto que, no segundo

caso, resultam principaìnente de urna transformação pro

gressÍva dos ni nerai s prìnrãrios.
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0 fenômeno de hi drõl i se totaì, com I i beração da sí

I i ca e bases na forma de hi drõxi dos, permi te a concen

tração do hidróxido de alunrínio, normalmente insolúveì,

formando minerais do tipo gibbsita (Al(0H)S). Esse pro

cesso de al teração 6 denomi nado de alìtização por Har

rassowi tz (1926 ) (cì tado por Mel fi e Pedro , 1977) .

Por outro lado, na hidrõlise parcìal a dessiìicifi
cação do 'mei o 6 i ncompl eta, permi ti ndo que parte da sí

I i ca I i berada reaja com o al umíni o, formando arg i 1o-rni

nerai s ( h i d r o s s i I i c a t o s ai umi nosos ) ; esse procésso 6 de

nominado sìalitização. Neste caso, "a eliminação dos

cãti ons bãsi cos pode ser mai s ou menos elevada" (Meìfi

e Pedro, 1977 ); duas condì ções, depe n den do dos mi nerai s

em alteração e das condições do meio (drenagem pri nci

palmente), podem ocorrer:

a) eliminação bastante pronunci ada dos cáti ons bãs ì cos,

perrnitindo a formação de argiio-mineraìs do tipo I:l
(caulinita);

b) eliminação parcial dos cãtions bãsicos, permìtìndo a

formação de argìlo-minerais do tipo 2: l (esmectÍta).

0 pri meiro cas o foi denomi nado por Pedro (.l966)

monos s i a1i ti zação e o segu ndo de b i s s i a I i t i z a ç ã o .

Meì fi e Pedro ( l97B) apresentam una síntese dos

ferentes anrbi entes geoquÍmi cos de sol os encontrados

de

di

no
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Brasi l; este traba lho, de fundamental i mportânci a para

es tudos de natureza pedogenõti ca dos sol os brasi lei ros.
caracteriza as dìferentes formas de hid16lise e sua re

parti ção geogrãf i ca.

Mouínenl;os da Matáz,ia no SoLo

A i mportânci a deste processo pedogen6tì co é tradu

zida não sõ pela diferenciação e evolução do perfil
em profundidade, como tamb6m pela diferenciação lateral
dos ti pos pedol õgi cos. Sua efeti vação depende f undanten

talmente da ãgu a gravi taci onal e ascensional, mai s ou

menos enrìqueci da de certos el enlentos co loi dai s ,. seja

en sol uÇã0, sej a sob a forma de suspensão.

Du ch aufou r (1g77 ) denomi na esse processo de migra

ção e consi dera a existôncia de doi s ti pos bãsi cos:

mi grações de s ce nden te s (vertical e oblíqua);

mi grações as cendentes.

Na m ig ração des cen de n te uma parte dos elementos

são transportados para fora do pe rfi I e outra parte é

redi stri buída i nternamente no perfi ì , permi ti ndo a di fe

renciação do perfil nos horjzontes eluviais (horizonte

A) e hori zonte iluviais ( hori zonte B).

A migração descendente real i za-se por certos meca

nismos que dependenr fundamentalnrente do tipo de elemen

a)

b)
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deto mobiiizado, d i s t r' n g u i n d o - s e , assim, três f orrnas

migração:

a) tíæiuiação: mi gração de sai s soi úvei s , representa

dos pri nci palmente peìa síl i ca e cãt ions al cal i nos e

alcalinos terrosos (Na+, K+, ca++, Mg*+¡. os demai s

elementos são dificilmente elinrinados sob a forma de

sais;.entre.as exceções incluem-se o Mn++ e o Fe*+ li
xi vi ados em meio redutor, e o Al+++ em meio ¡ruito

ãci do.

A I i xi vi ação progressiva do solo, eì ìmi nando os cã

ti ons a lcai i nos e al cal i nos terrosos , promove a sua aci

di fi cação. 0b se rv a- se du ran te esse processo que o íons

monovalentes (Na+ e K+) são mais facilmente eiiminados

que os ions bìvalentes (Mg** 
" ca*+¡. Por outro lado,

o sódi o 6 o mai s nrõvel de todos os cãtions bãs i cos; so

mente en condìções de mã drenagem interna e em condi

ções de clima ãrido, o sõdìo pode acumular-se nos hori

zontes superiores do perfiì. 0 potãssìo é tambôm facil
mente i i xi vi ado, mas na presença de argì 1as mi cãce as ,

parte deìe pode ser adsorvido, permanecendo assjn em

condições de ser permutado por outros íons. Entre os cã

tions bãsicos bivalentes o magnésio é mais mõvel que o

cãlcio.

0 clina exerce papel fun dame ntal na remoção ou pre

ci pi tacão dos cãti ons alcalinos e al ca li nos terrosos;
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assim, enquanto em regiões ãridas as bases se acuntulam

em superficie ou nos horizontes superiores, em regiões

de clima únli do, ao contrãrio, as bases são lixiviadas
em profundi dades do pe rfi l ou para fora do perfi l. Em

ambos os. cas os o comportamento do Ienç01 freãti co tem

uma interferência substancial na remoção e na precipita

ção desses el ementos .

A lixiviação do cãlcio depende fundamentalmente da

presença do C02 dissol vido na ãgua de chuva, provocando

a di s sol ução dos carbonatos e formando bi carbonato de

cãl ci o que 6 removido em solução. A vel oci dade do pro

cesso é portanto função princìpalflente das precipita

çõe s pl uvi omé t ri cas.

A silica nigra em solução na forma de ãcido silíci
co, e sua i ntensi dade depende do pH e da solubilidade
do al umÍni o. A preci pi tação do al umíni o provoca uma cer

ta adsorção de sílìca solivel por este el emento, p romo

vendo a neoforrnação da argi la. Portanto, "a q uanti dade

de sílica restante em solução está, de certa forma, enr

re I ação inversa com a quanti dade de argi 1a neoformada

no meio" (Duchaufour, 1977).

b) QueLuuiação: ni gração de certos elententos, como o fer

ro e o alumínio, sob a forma de compl exos organo-me

tãl i cos ou quelatos.
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' A mi gração dos compì exos ot"gano-metãlicos depende

principalmente da relação mol,ecr, lar cãtion/anlon; traba

lhos baseados em experi mentos de laboratõr'io, como o

apresentado por Schntitzer (ì969), mostra que a soìubiìi
dade do.complexo a um dado pH aunenta quando se dimjnui

a reìação cãtion/aníon do meio. Por outro I ado, o pH e

Eh do nreio tôm uma interferência bastante signif .i cativa
na migração dos compìexos organo-metãl.i cos. Schmitzen e

Ski nner ( 1962 ) atrav6s de estudos de pedologìa experi

me nt a'l , mostraram que a solubilidade dos comp ì e xos orga

no-metãlicos varia com diferentes valores de pH: ,,para

o ferro, esta soìubilidade é mais forte de pH 3 atõ pH

5; se o pH permanece constante, a solubiljdade decresce

quando a relação cãtion/aníon aunlenta', (Duchaufour,

1e77).

0 potencìal de 6xido-redução interfere de maneina

fundamen tal na mobi I i dade dos cãti ons metãl i cos ferro e

mangan6s. 0 ferro e o manganôs manifesta-se na nature

za nas formas reduzi das (bì vaìentes ,' F"2*, Mn2*) e oxi

dadas (polivalentes, F3+, Mn3+, Mn4+). Estes elementos,

quando se apresentam na forma reduzi da, adqui rem rel ati
va mobilidade, enquanto que na forma oxidada são pouco

m6veis.0 Eh e pH condicionam a redução ou oxidação des

ses elementos, sendo portanto fundamentais na sua mobi

'I i dade .



22

c) ttLessioage": ni gração de partícul a em suspensão

(argi ìas princì palnìente); este processo, permi te a

acumul ação de argila no hori zonte subjacente (hori
zonte B), for"mando o horizonte conhecido como B tex

tu ral (Bt).

A mìgração da argìla 6 fenômeno compìexo, que de

pende em parte das condições do meio (pH, presença de

cãti ons I i vres Fe3+ e Al3+, e presença de compostos o r
gânicos solúveis) e da natureza das argi I as. Em meio

ãci do, os cãti ons I i vres Fe3+ . Al 3* adqui rem pode r flo
cu I ante , reduzindo ao mín i mo a mobi lidade das argilas.

-A matéri a orgâni ca i nterfere na mobi I i dade das argi I as

de maneira indireta, peìa compìexação dos cãtions flocu
'I antes Fe3+ e Al3+; esta compìexação permite a remoção

desses cãtions neutral i zando a sua ação na imobil ização

das argi I as ( Gombeer e D'Hoore, .l971, ci tado por Duchau

four, 1977). De maneira direta a matéria orgânica solú

vel neutraliza a ação fl ocu lante do,s cãti ons l i vres,
criando em torno das pa rtícu I as isoladas da argi I a um

i nvõl ucro hi drófi ì o, que aumenta as cargas negati vas e

forma uma barreira protetora em relação aos cãtions flo
culantes com carga positiva (Souchier, l97l; Dixjt et
dl. 19 75, cìtado por Duchaufour, I977). As arg.i las de

di mensões menores (nron.tnrori I l on i tas ) são as que apresen

tam maior mobilidade (Blume, .l964); são prati carnente as
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ún i cas que mi gram em nei o pou co ãcido; as argilas mi cã

ce as (il itas e. vernriculitas) apresentan certa mobi I i rìa

de, mas são conti das peìa presença de íons f6rri cos e

aì umi nosos que di mi n uem as suas ca rg as negati vas; fìnaì
mente, argi las de grandes dinrensões e pouco ativas ( caoì i
nitas) são as que apresentam menor mobilìdade, sendo fa

ci I mente imobi li zadas por íons f6rricos.
As rnì g ra ções ascendentes são bem nai s ra ras que as

descendentes, ocorrendo sob certas condi ções parti cul a

res do mei o ambi ente . Estas cond ições resumem-se prati

camente no fenômeno da capi I ari dade, na ação i ndire

ta da vegetação, e na ascensão do ìenço1 freãti co; no

primeiro caso, sais solúveis, peìa elevação capi lar da

ãgua, são transportados das partes i nferi ores para a su

perfície do perfiI, onde se precìpitamj no segunclo caso,

espécies vegetai s de raízes profundas, absorvendo ele

mentos nutri ti vos das partes i nferi ores do perfì ì , mobi

'l i zam esses el ementos para a superfíci e do terreno, que

se incorporam ao solo peìa humifìcação; o tercei ro caso

õ'função do regime hidrico local e da permeabilidade do

terreno, sendo transportados elementos solúveis e partí
cul as em suspensão.

2.2 Mõtodos de Trabalho e Materiais Empregados

0s elementos de es tudo abordados nes ta di ssertação

de mestrado estão fundamentados ent trabalhos realizados
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pelo IPT no distrito agroindusitrial de Jaiba no Estado

de Mi nas Gerais.

Com bas e nessa experìênci a de traba lho foj desen

volvida uma metodologia apì i cada a Proj etos de tngenha

ria Cjvì.'l , que operacionaìmente permite, de mo do rej ati
vamente sintples, interpretar o meio físico e obter da

dos geot6cnicos fundamentais ao planejantento e impìanta

ção de t6cni cas e obras visando ao aprovei tamento múlti
plo de re cu rs os de solos.

2.2.1 Rote i ro metodolõgico geral

Esquemati camente a metodol og ia utiììzada pode ser

compreendi da da segu înte manei ra;

Levântamên-
to de cam¡ro
a níve1 de
reconheci-
mento

S inte se e in
terpreËaçao
preliminar

do meio
t rsaco

Associ.açoes
eopedolãgicas

Iu Lerprêt aç ao
Geopedol6g íca

Zoììeamento
Geot6cnico
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Conforme o quadro esquemãt i co apresentado, o rotei
ro metodol õgi co adotado constou basi camente de três er-a

pas de traba I ho.

Inicialmente real i zou-se uma coleta e anãl i se de

dados exi stentes sobre o mei o fís i co vi sando uma inter
pre tação p re'l imi nar. Nessa etapa, procurou-se trabalhar

com mapas nunla mesma es cal a, para f aci I i tar
as corre,lações. entre os elementos que constituem a pai

sagem. Foi de fundamental ì mportãn ci a nes ta etapa a in

terp re tação de fotografi as aéreas, que fórneceu os da

dos bãs i cos de geol ogi a, geomorfol ogi a, sol os e vegeta

ção.

Em seguî da, pro ce deu- se um I evantamento de campo,

especialmente voltado para a definição das correlações

entre geologia, geomorfologia e pedoiogia. Procurou

-se nesse I evantamento, obs erva r todas as uni dades lito
lõgicas e sistemas de reìevo e definir os diferentes ti
pos de sol os correlacionados ao substrato geol õgi co e

ã s i tu ação geomorfo I óg i ca , e s ta be I e cendo- se um modelo

hi potõti co de evol ução da pai sagem com base no raci ocí

nio pedogen6tì co. Assim, necessarì amente os fatores e

processos de formação dos solos foram avaliados e defi

ni dos , consti tui ndo na i n te rp re tação geopedoì õgi ca.

Complementando essas observações de campo foram rea

'I i zadas al gumas tri nchei ras e sondagens a trado, nos vã

ri os tì pos pedoì õgi cos e nas diferentes sìtuações topo
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grãficâj, tss as trinchei ras e sondagens a trado, sempre

que porsiveís, escavadas até o substrato pedoìógico,

permitiram a descr.i çâ'o pormenorizada dos diferentes per

fis de solos e coleta de amostras visando ensaios de la

boratõrio, Esses ensaios de laboratôri.o ti.veram como ob

jetìvos bãsi cos a ca racteÈi zação f ís'i ca e químì ca dos

diferentes horizontes pedológicos e a. caracterização geo

técnica fundamental , representada por ensai os de granu

lometria e indices de consistência.

Finalmente, com base na elaboração e anãlise dos

dados coletados. nas etapas anteii ores, p rocu rou -s e apre

sentar uma ì nter"pretação evolutiva dos di ferentes sol os.

Essa i n te r pre t ação representa sus ci ntamente os diversos

ambjentes de desenvolvimento pedolõgico existentes na

reg i ão do Jaiba, definidos com 
. 
base pri ncipalmente na

correlação e ntre o substrato geolõgico, relevo, vegeta

ção, clima e tipos pedolõgicos. Cada ambiente de desen

volvjmento pedol69ico reúne portanto solos pedogenetica

mente semelhantes, que interpretados para as final ida

des da Geologia de Engenharìa, resultant enl zoneamento

geot6cnico.

2.2.2 Docunrentação bãs i ca

Para a real ização dos trabalhos vi sando a síntese

e interpretação preliminar do meio fisico foram utiliza
dos os seguintes elementos:
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. Cartas topogrãfì cas, escala l:50 000, :oom equi

distância das cu rvas de níve ì de l0 em l0 metros, execu

tadas pelo Serviço Aerofotogamétri co Cruzeiro do Sul ,

ano 1964,/l 966;

. Cartas topogrãfi cas, escal a l :100 000, com equi

distância das curvas de níve I de 40 em 40 met ros , exe cu

tadas pela Diretoria do Serviço Geogrãfico. Ministério
do Exércj to, ano de l97l;

. Fotografias aéreas, escaìa l:20 000, vôo realiza
do peìa base aõrea de Re cj fe no ano de l96B¡

. Levantamento pedo'l õgico da negião obtido através

da publ i cação - "Levantamento de Reconhecimento com de

talhes dos so'l os do Di st rì to Ag ro- Industrj al de J aiba -
Mi nas Geraì s ", e1 aborado pel a EMBRApA-EpAMIc-RURALMINAS,

com mapa pedológìco na escala l:125 000, de .l976;

. Relatõrio IPT nQ l0
gico de Su perfici e da ãrea

do Projeto de Irrigação do

J ai ba, Municípìo de Manga

293 - lReconhecimento Geolõ

de interesse ã impìantação

Distrito Agro-Industrial de

(Mc)", emitìdo em 1977;
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. Relatõrio IPT nQ l2 704 - "tstudos geoìõgico-geo

tõcni cos da ãrea de domíni o do canal Pri nci paì 2 - 30 000

ha, do Projeto Jaíba (MG)", emitido em 1979,

2.2.3 Técni cas adotadas no trabaì ho de camp o

Parti ndo-se da sintese e i n te rp re tação preliminar

do meio físico, elaborado conforme descrito no item

2.2,1, as atividades de campo tiverarn como principal

objetivo caracterizar, através de observações pUntuais

os aspectos de geoì ogi a, re ì evo, vegetação e soìos.

A coleta de amostras pa ra ens ai os em I aboratõrj o e

descri ções dos perfi s foram real ì zadas atravãs de trin
chei ras e trados, escavados preferencialnlente até o subs

trato pedol6gi co. Foram des cri tos e amostrados 33 per

fis de soì os representati vos da região, totaì i zando 174

amos tras.

0s perfi s foram descni tos conforme especì fi cações

do "Man ua l de Mãtodos de Trabal ho d.e Campo", da Socied.a

de Brasi leira de Ciêncìas do Solo (Lemos e Santos, 1973).

2.2.4 T6cni cas de I aboratóri o

As amostras coletadas foram analisadas nos labora

tõri os do IPT em São Paulo, vi sando a real ì zação dos se

guintes ensai os :

a) caracteri zação geot6cni ca: umi dade naturaì, limite
de consistência, densidade dos grãos, granulometria;
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b) compactação: urnidade õtima e densidade seca mãxìma;

c) mineralogìa da argila, em trlrmos quantitativos e qua

litativos.

0s "dados re fere n te s ãs anãi ises fÍsi cas (densidade

aparente, densi dade reaì, dì spersão da argila, equiva
'I ente de umi dade e condutividade elétri ca), e as anãti

ses químicas (pH, cãtions trocãveìs, Si0Z, Alr0r, Fe20"

etc), dos di ferentes ti pos pedol óg i cos , foram obtidos

com base em ensai os real ì zados pel a EMBRAPA - EPAMIG

RURALMiNAS, cujos resul tados e têcni cas uti I i zadas f o-

ram apresentados no "Levantamento de reconhecimento com

deta lhe dos so'l os do Di stri to Agroindustrial de Jaíba -

Mi nas Gerai s" (.l976).

0s ensaios geotécni cos de caracteri zação e compac

tação foram real i zados de acordo com as especi fì cações

da Associ ação Brasi lei ra de Normas T6cni cas-ABNT. 0s en

saios de caracteri zação foram preparados conforme a nor

ma MB-27, e ensaiadas de acordo com as normas MB-30 (de

terminação do Limite de Liquidez), MB-31 (determinação

do Limj te de Pl asti ci dade ), MB- 32 (anãì i se granu I on6tri

ca) e MB-33 (ensaio normaì de conrpactação).

0s ensai os de mi neral ogi a de argila foram realiza

dos por di fratometri a de raio-X, apõs preparação das

amostras de sol o e i so l amento da fração arg i la (< 2 ,41 .

Apõs i nterpretação dos di fra tograntas procedeu-se a semi
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-quanti fi cação dos mi nerai s presentes, conforme o mã to

do do "padrão interno de ilita", proposto por Johns,

Grim e Bradley (1954, in G. Brawn, "The X-ray identi

fi cati on and Crystal Structures of Cl ay Mi neral s" , p.

501, Mineralogìcal Society of London, "1972),
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3 A INTERPRETAÇÃ0 GE0PED0L0GIC/\ p0 pISTRIT0 AGR0lNpUg:

TRIAL DO JATBA, MUNICIPIO DE MANGA, M.G.

3,1 Con s i dera çõe s Prel imi nares

0 Di stri to Agroi ndustri al do

230 r¡i l hectares , I oca l i za- se no

M. G., entre os ri os São Francisco

Jaíba, com cerca de

muni cipi o de Manga,

e Verde (FIGUIìA i ).

I

corveruções

E srnaò¡ DE t€nna

orv¡sa Dt €sraD.r

Loca l i zação e acesso do
ba.

E S C AL A
?ô !Ô r.

=---=

Di stri to Agroindustrial do JaíFIGURA I -
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0 Governo Federal, em conjunto com o Governo do

Estado rle Mi nas Gerai s, vem desenvo lvendo na região um

programa de i rri gação que pretende numa primei ra etapa

atingir ap roxi mad amen te I00 000 hectanes. 0 sistema de

irrigação a. ser adotado 6 por gravida,de, e ex.igirã a

adução de B0 m3/s de ãgua provenìente do rio São Fran

ci s co.

A ãrea a ser i rrigada estende-se por três terraços,
dispostos enl níveis diferentes, como degraus, o que con

di ci onou a concepção do projeto atravõs de adução de

ãgua por canaj s pri nci pai s, secundãri os e terciãrios,
que se desenvo'l verão ao longo dos terraços, e por esta

ções de bombeamento para vencer os desnívei s topogrãfi 
,

cos entre os terraços.

Tõcnicos do IPT, a convite da Companh.ia de Desen

volvimento do Vaìe do São Fran cì s co, C0DEVASF, atuaram

na ãrea durante os anos de l9 76 a 1979.

Ao ini ci ar-se a parti ci pação t6cnica do IpT no Dis

tri to Agroì ndustri al do Jaíba, a C0DEVASF com base nos

conhe ci men tos e estudos anteri ores da ãrea, jã havi a de

finido a concepção ger.al do projeto, onde se incluia lo

cação defi ni ti va do cana l de aduçã0, si tuado no pr.i mei

ro terraço (terraço inferior), o local da estação de

bombeamento nQ ì , entre o prinìei ro e segundo terraços,
e o traçado do canal pri nci pa l ng 2, I ocal i zado no se

gundo terraço (terraço intermediãrio). Haviam sido ini
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ciadas tanrbérn as e.scavaçõe.s do canal principal ng l,
cujas dificuldades aprese.ntadas. levaram a C0DEVASF a so

licitar a parti ci pação do IPT no projeto. Essas dificul
dades evidenciavam a necessidade premente de um maior

conheci mento do meio fÍs i co da ãrea envo'l vi da pe 1o pro

jeto, de manei ra a ori entar as i nves ti gações geotécni

cas que se fazi am necessãrias.

Na'oportuhidade os elementos disponÍveis sobre a

reg i ão de i nteresse para o projeto resumi am-se em fo to

grafi as a6reas, pì antas topogrãfi cas e levantánrento pe

dolõgìco efetuado pela EMBRAPA/EPAMIG/RURALMINAS, cujo

mapa foi apresentadg em escala l:125 000.

P rocu rou- s e en tão , com base na anã ìj se dos dados

exlìstentes, f o t o i n t e r p r e t a ç ã o e reconhecimentos de cam

po, i nterpretar o meio fís i co da regi ão de manei ra a es

tabelecer as orientações necessãrias ao d e s e n v o I v i rn e n t o

dos projetos, onde em especial se destacaram:

a)

b)

'i nves ti gações geol õg i co-geotõcnì

nal pri nci paì nQ I e no local da

mento ng I, otimi zando o projeto

trução;

i nves ti gações geoì õgì co- geot6cni

de al ternativa de traçado para o

2 e para os I ocai s das estações

e 3i

cas ao longo do ca

estação de bombea

e ori entando sua cons

cas para a escolha

canal prì nci pal nq

de bombeamento nQ 2



34

c) es tudos de seleção de materiais de cons trução (ãreas

de "emp16s t imo" , pri.ncipalmente.).

A i n te rpre tação do meio físico" tendo como referên

cia iniciai o mapa de solos em escala l:ì25 000, foi
substanci ada nas corre I a ções entre os el ementos de pedo

logia, geol ogi a e geomorfol ogi a, fornecendo em pouco

terrpo e.num custo rel ati vamente baixo, os d ados bãs i cos

necessãri os para o cletalhamento dos projetos,

3.2 0 Meio Geogrãfi co, Geol ógi co e Pedol õgi co

Clima

0 cl ima do Di s tri to Agroi ndustri al do Jaíba, é de

fi ni do de acordo com a cl ass i fi cação de Koeppen como do

tipo Aw (Galvão e Nimer, .l965).0 tipo climãtico Aw é

caracteri zado como trop i ca l de savana, apre se n tan do a

reg ião perÍodo chuvoso de novembro até abri I , e os me

ses restantes de nai o a ou tub ro praticamente secos. A

preci p i tação m6di a anual é de 870 ,B mm, sendo os meses

de junho a agos to os mais se cos do ano.

0 período chuvoso corresponde ã õpoca mai s quente

do ano, sendo outubro o mês onde as temperaturas atin
gem vaìores mai s el evados, e o môs de jul ho o mai s frio.
A m6di a de temperatura da região õ de 24oc com varì ação

mui to pequena durante o ano, onde a di ferença entre o
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mâs nai s quente e nais fri o éi menor que 5oc (EMBRAPA/

EPAMIG/RURALMINAS, I976).

3.2 .2 Vege tação

0s tipos vegetais encontrados na região estudada

foram agrupados em 3 formações pri ncì pai s : fl orestas ;

caatingas e campos de vãrzeas (EMBRAPA/EPAMIG/RURALMI

NAS, 197.6). Constatou-se uma associação bastante repre

sentat i va entre as esp6cies vegetaì s domi nantes e os ti
pos pedo lõgi cos, conforme pode ser ol¡servado na TABE LA l.

Formação Vegetal Espõcies vegetaì s
predomÍ nan te s

'iÍ pol ogi a
Pedoi õgi ca

Floresta

Perenifõlia

Subcaduci fõ1i a

Caducifõlia

Sol os al uvi ai s eu
trõf i cos texturã
a rg ì ì o s a .

Solos al uvi ai s eu
trõfi cos texturã
arenosa

Canrbisol Eutrõfi
co, Latosol Vermõ
lho Es cu ro eutrõ
fico, Latosol VeF
meìho Escuro di5
trófico, soloî
Al uvi ai s e u trófi
cos textura mõdíã
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TABE LA l: Associação de Esp6ci es Vegetais
Natur"ai s com Ti pos Pedoì õgi cos

3.2.3 Geol ogi a

A geol og ia da região es tudada pode ser faci lmente

vi sual i zada atrav6s da FIGURA 2., Nota-se assim, sua

localização no Craton do São Franci s co em ãrea de ocor

rênci a de rochas não dobradas do grupo Bambuí de i da

de P16-Cambriana Superi or, segundo Amaral e Kawashita

(1e67)

Este grupo compree nde diversas forma çõe s constì tuí
das por roch a s cl ãsti cas e carbonãti cas, sendo es tas úl

ti mas , constì tui ntes da Formação Sete L ag oas (01i vei ra',
.l967) as que o representam predorninanternente na ãrea.

Esta formação apresenta na ãrea intercalações mi limõtri
cas de siìtitos/argilitos. A rocha calcãria, norntalmen

te de coloração ci nza escura, apresenta-se compacta,

mi crocri stal i na e ãs vezes oolítica. A col oração escura

Fl ores talCaati nga
Cadu ci fõl i a

Caa ti nga
hì poxerõfi'

e

la

Latosol Vermelho Amarel o
eutrõfi co, Latosol Ve rme
tho Amare I o distrõfico.-

Caatinga

Hi poxe rõf i ì a

Hi perxerõf i I a

Areai s Quartzosas di str6
fi cas

So lbs Litõlicos com ro
chas a fI orantes.

Campos de Vãrzea Herbãceos Sol os Al uvi ai s eutrõfì
cos mal dre n ados
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rel aci ona-se ã presenÇa de. sul fetos de ferro fi nanlente

di spersos e de substãnci as orgânîcas. A sua compos ì ção

mi neral õgi ca, conforme apresentada por Rodrigues e Si I va

(ì982), demonstra urna " predomi nânci a de ca rb on ato de

cãlcio superì or a 90%, seguido por pequenas quantidades

de magnãsio (2%), teores muito baixos de silicatos de

alumínjo (1 ,5% de argilas) e quartzo, aì6m de 2% de car

bono e p.equenas quantidades de sul fetos, que juntamente

com a matãri a orgâni ca dão a cor pneta da rocha". 0bser

va-se com freqüôncì a a presença na rocha de ,Vei os de

cal ci ta recri stäl i zada, de col oração branca ou preta,

preenchendo fraturas. Nota-se também a presença nesses

veÍos de cal ci ta de materi a1 grafi toso e nívei s de piri
ta.

Acima do Grupo Bambuí, fora da ãrea estudada,

ocorrenr sedimentos continentais que compõem a Forma

ção Urucuia, depositadas durante o pe riod o Cretãc io. A

Formação Uru cu i a ocorre na margem di rei ta ao su l da ãrea

de interesse e na margenì esquerda do Rio São Francis

co,

Durante o Quaternãri o depos.i taram-se aluvjões so

bre as rochas do enlbasanento, que constituem a Formação

das Vazantes, Ligando porções topografibamente nais ele

vadas com esses depõsitos aluvionares observa-se a prg

sença de depõsitos coluvionares, representadas por um

ttgLacístt. As Figuras ngs 3 e 4 apresentanr perfis de son
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(agens profundas i lustrando a di stri bu ição ì itolõgica
encontrado na regiã0. Essas sonCagens foram realizadas

respectivamente sobre os sedimentos aluvìonanes e colu

v i o n a re s .

A Formação das Vazantes, representada por d.epõsi

tos arenosos e argjlosos inconsol ì dados, nas majs va

rìadas proporç.ões, 6 de origem fluvial . 0 enriquecimen

to de concneções fe rrom ang a nífer a s e a cunu I açõe s argi I o

sas vermelhas na sua parte superior ìndican a ocorrôn

cia de fenômenos de ferral itìzaçã0, posteni or ã sua de

posiçã0.

0s depõsitos coluvionares são predominantemente ar

gì losos, com pouca areia e espessura que varia entre I

e B metros, diminuindo ã medida que se aproxima das ro

chas afl orantes. Sua ori gem e stã relacionada ä desagre

gação fisica e química das rochas.da Formação Sete La

goas, e transporte por gravidade.

Mais recentemente deposìtaram-se ãs nrargens do rio
São Francisco, a com pan h an do o seu cur s o, sedimentos aìu

vionares areno-argil osos rel acjonados com a atual pla

nície de inundaçã0,

3.2.4 Geomorfologia

A região estudada caracteriza-se, a partir do rio
São Francisco, peìa existência de 3 nívei s de terì"aços

(inferior, internrediãrio e superior), Iigados a ãreas
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elevadas por meio de um "glacìs". A FIGURA 2

tra os diferentes compartimentos geomorfoìógicos da

giã0.

0 primeiro t erra ço situa-se entre as cotas de 440

m e 443 m, distribuíndo-se ãs margens' do rio São Fran

cisco. Parte desse terraço permanece, boa pa rte do pe

ríodo chuvoso, inundado pe las ãguas do São Francisco.

0 segundo terraç0, sì tuado entre as cotas de 45'l m

e 453 m, não apresenta sinais de i nundação. Apresenta

superficie p1 ana coberta pon areias finas a médìas pra

ti camente pu ras.

0 te rce ì rå terraç0, ou superior, s itua-se entrle as

cotas de 462 n e 480 m, sendo coberto por areias finas
e m6dìas com teores relativamente mais elevados de argi

las vernrelhas. Conforme citado anteriormente, este ter
raço liga-se g radati vamente a elevações nochosas por

mei o de um ped imento coluvi onar.

As ãreas mais eìévadas, representadas por morros

isoìados, correspondem a testemunhos poupados ã erosão

que, de mane i ra notãveì, atuou em toda a reg.i ã0.

A superficie, tanto dos terraços como do "glacis,,,
caracteri za-se por topografìa pratì camente pl ana i nter
rompida pela presença localizada de depressões superfj

ciais e vales de ri achos afluentes do São Francisco. Es

tes val es apresentam-se secos, notando-se apenas, duran

te a época de chuvas, aì gumas surgôncias d'ãgua que não

ilus
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chegant a constitujn cursos d,ãgua.

A:r depressões superficìais apresentam dimensões,

formas e profundidades variadas, sendo, em função de

suas profundidades cl assi fi cadas em:

classe A: depressões superficiais com profundidade

até 3 metros;

cì asse B: depressões superficìais com profundì dade

tre 3 e 5 metros;

de

en

cl as se C: de pre s sões su pe rf icì ajs

maior que 5 metros,

com prof und ídade

A origem dessas depressões estã relacionada ao aba

timento do substnato caìcãrio promovido pela existência
de estruturas cãrsti cas, detectadas at ravé s de sonda

gens profundas, real i zadas tan to sobre o s sedinrento s alu

vionares da Formação das Vazantes, como sobre os sed.i

men tos coluvionares o co rren tes no "gl aci s ", Doi s pe rf is
i lustrativos dessas sondagens estão apnesentados nas fi
guras 3 e 4.

3. 2. 5 Pedol og j a

0s cri t6ri os adot ados para a caracterização pedoló

gÍca foram os definìdos pela EMBRApA/EpAt4 Ic/RURALMINAS,

ì976, apresentados no trabalho: ,,Levantamento de reco

nhecinlento com detalhes dos solos no Distrito Agroindus
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trial rio Jaíba - MG", cujo

do enr e.;cala l:125 000.

As uni dades definidas

das conforme cri t6ri os da

poden ser compreendì das e

mapa pedoìõgico foì elabora

para a região, sen do analisa

FA0 (in Melfi e Pedro, 1977),

agrupadas da segui nte mane i ra:

a) solos caracterizados por alteração praticamente to

tal: Latosol Vermelho Escuro distr-of jco (LED) e Lato

sol Vermelho Amare I o distr-of ico (LVd);

b) soìos canacterizados por alteração ìncompleta; Canlb i

sol eutrõfico (Ce), e Litosol eutr-of i co (Re);

c) solos caracterizados por rocha mãe particular: Areias

Quartzosas di strófi cas (AQd);

d) soìos caracterizados por ausência de aìteração: Solos

Aluviais eutrõfìcos (Ae),

A FiGURA 5 mostra a di stri bu ição das vãr i as uni

dades pedoì69ìcas encontradas na regiã0. As princìpais

caracteristi cas de di sti nção entre essas unidades serão

a segu i r descritas.

Sol os caracteri zados por al teração prati camente

tal

Estes solos apresentam em comum a presença de um

horizonte B latossõ1ico, compreendendo dois tipos pedo

to



t7
""f

lf ( aad ./' \
,/ -'.->_\ rv'

/ /".'{-t"l
Aot f \ I \,-)

\_--\ \J (,

r-.,ê/ ^ .-- \r¡
/,/ aJ ))(\ aedI XU>ì
-(r'l---

\\'\ o)

\.

N

O 2¡ a,a 6.51ñ
È9!1!s4€*'l*'-3

LEcENDA DE tDENTtFtcaçÃo Dos soLos

l-^tosoL- VERMELHO Ar¡ARFIO Dl¡ì- r_-l
T(irlcO Â ñ!r¡"¡ro rel'u'u mcü'd raso I A6, I

lroie,çõo rlor.rro c1.,vc,ió' o coo',agq I ' J
h'!ô.d'ór,rD,€ €vo ¡rrono e suovc u"iu- '--

d¡:.odo lo¡luro orgirúso faÈa llÕ,!"rrcg
dùctfór¡o f6lcvo nlono o suovû ohdurqdo.

CA¡¿lBlSOL ËUlkoFlco o'!,r'o dû ot¡vldo- 

---lde o,r,r 
^,nod..,!do 

trrrJ,n o,g,¡o!o rd:e I AOd 
I

ld'¿stù coùucllorJ ¡tt€vo ¡lc¡o d ¡urvd l-J
o¡dùrodo subs lrolo co lcoiro.

c¡uA'SOr etrlpCi.rCO oroiro do oriv¡
drlt olro 

^ 
mod6r ',o rt"i"o o,o,'oto I no r I

I rss lfôreslr (oJJ( iñl a r.r.vo f,¡ono . l-_--J
sudvo o¡d{¡iodo 3uhrlr4lô 6údrmûrlo¡

c¡lrtrsoL tul nórttcr¡ ortrlô d. ùtrvr -
¡dde ollo 

^ 
cno¡^ùIót¡rct,.rlú¡o or!r '

lÕeo los6 llorcald cÙJucrr.rlr0 rÛl!vÓ i lJ
¡o rùù!rr0ro colcô¡o{trlìu¡,lr¿tM com B

sor.os ¡ruvrals eurnó¡lccs ¡- node-
rodo lerlùro o¡qiloeo losc 11.'c.l( te-
.åniloho c con'¡os de vór¡c€ fclevÔ su-
ove o¡dulodo o Plo¡o

soLos ,ÀLL,vrars turnórrcos ¡.0o, -
fsllomoñic drenodo6 A froco emodcro-
do la¡l\iro org,loso foss coolingo hiÞo.
rêrdlitir o co¡npos do vd¡zco ral€vo

levo plo¡o 0 s!ovo oôdurodo.

a¡rEras aúaRrzos,as otsrn¡iricns ¡
mod0'o40 fosa cootrngo lrrpoxoróttto rg
lovo ¡'¡oôo. tuovo oñdu¡(do

assocr^ç^o ot soLos LlloLrcos
EUIR()Ëlco¡i fri6 coollnoû ¡'Doxc¡d -
lllo i hLf'jrr€rit,lo + c,1¡\,1Áls 1! f:U
¡t/,tlcO turc rrûD6,!iu r,o'(''i co-
dùc¡lólro coolrñ,J'r hrDo¡o¡;f,l( or^ -
bo3 i.q'lo dû olrviddd0 olro A mùdo
rddo lcrlur0 orqrros0 rô1úvo rria¡D
6qbslfolo colcório + aFLoll/.Mf. Ñlos
Dr c,lLC^Rro.

assoçrAçÃo oe solos lrr,jr.rcos
IUlAOf ICOS f(¡è itons'(.o rrÕtùr-
lo codùc¡ldrra .rdrr¡on ¡rr)o¡c r;rllo
I C¡\¡rbrSOl- Ët/rFOrlaO lasc !lo-
resto cod!crl¿llo oml,ot dr,¡rlq ds
olrv!l0do dllo, A moLlorad. lc¡rur o
ortj,lnru ¡ùlu!^ fo'lo o¡t"trtlo \ù
L,cr',rrô ,."rru,ld .r roih¡1r,o I 

^l 
r i

R/¡MI.NIOS f.) f: C^LC^lrlo L lÌ) _

L¡1ll i- fl o

VERTISOL . A lro(ô lekrJ.o orailoso _ T--l
I v" I lose floresro pÊ¡enitóro do 

"ó.t€o ' I A€, 
I

¡srovo Drono L----J

[4]

L"rl

þ11

Àris)cracÃorÃros1.v[aMtr.r{ots- t----'] solc: 
^luvl^15 

tulR(irrcoSÁ'np
c¡xo ¡¡ilnortCO r 

^lu:i,)1. 
vtRr'lF- | ^€4 I de'ooñ rF,iu'o orÙo3o los( trr'! 'J

L¡i(J ËSCUflO ËUlfiot lco o4tbos 
^ 

úq L--J ßuba4 lu('ró'rÙ u c'rnrr'os ÚnrtuÞ(!s te-

[;;ì

F I g. 5 - Mo po Po dolo'g lco



46

1õgicos: Latosol Vermelho tscuro com textura argilosa

e Latos¡l Vernrel ho Amarel o com textura mõd ia.

A di stinção principal entre esses doìs grandes gru

pos de solos deve-se a algumas parti cul aridades pedoge

néticas desenvoìvidas sob a influência princìpaInrente

do substrato e posição no relevo. Enqu anto o Latoso l

Vermelho Escuro ocorre sobre depõsi tos coluvionares ar

gilosos influenciados peìa composição carbonática do

substrato rochoso, o Latosol Vermelho Amarelo distrjbui
-se sobre o te r raço aluvionar mai s antigo (terraço supe

ri or) cujo substrato pedogenéti co é basicamente con st-i_

tuido por arei as quartzosas prati camente pu ras.

. Lal:osoL Vez'meLho Escuro dltstvôf¿co ( LEd)

0corre assoc iado a depõsi tos coluvionares, caracte

rizando-se por seqüôn c ia de horizonte A, B e C pouco dì

ferenc-i ada, que se desenvolveram a partir de materiai s

argilosos, provenientes de calcãrios. A F0T0 I mos

tra uma ãrea de ocorrênci a desses solos, notando -se a

presença de 'rmurundus" en superfície, comumente associa

dos aos l ato so los da regiã0,

São solos acentuadamente drenados, argjlosos, tnui-

to porosos com pernìeabilidade e friabilidade elevada.

Sua quantidade em sì lte õ elevada, contradizendo com a

sua n atu rez a I ato ssõl i ca ; provavelmente tál fa to se de

ve a uma dispersão incompl eta da argiIa" durante a rea

ì ì zação dos ensaios de laborat6rio.
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F0T0l-Paisaqemde
trõfico (LEd). Notar
samente dìstribuidos
binho Janaúba, km 65.

ocorrência do Latosol Vermeìho Escuro dis
a grande incidência do "Murundus" dispeF
na superficie do terreno. Estrada Moðam
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me

ro

Ao Iongo do perfiI observa-se d istri bu ì ção unifor
e dìspersa de concreções rnil;métricas de õxido de fer

e mang anês.

0 hori zonte B é rel ativanrente espesso, pode nd o atin

gir espessura de at6 3 metros; são muito argilosos, com

teores em torno de 70%.

As TAßtLAS 2 e 3 apresentam resumidamente as

principajs características fisicas e químicas desses so

los. Conforme pode ser verificado, estes solos são mui

to ãcjdos, apresentam valores de soma de bases inferio
res a 2, baixa atÍvidade das argi1as, e baìxa saturação

de ba se s.

. LatosoL VermeLho Ama.r,eLo d¿str"of¿co (Lvd)

Distri bui-se no terr,aço superior associado a sedi

mentos äl uvi onares da Fornração das Vazantes, cui a con s

tìtuição mineraì-õgica é extremamente pobre, formada qua

se que ex cl u si vamente por qu antzo. A F0T0 2 mostna a

parte superi or de um perf iI de sse solo;

As TABELAS 4 e 5 apresentanl resum idamente as

principais caracteristicas fisicas e quim icas desses so

los, notando-se nluita simi laridade qu an to as propri eda

des quinricas em reìação ao Latosol Vermelho Escuro dis

t16fico. Neste sentido, são tanlbém solos nuito ãcidos,

apresentando baixos valores de soma de l¡ases, de ativi

dade das arg il as e de satu ração de bases.
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F0T0 2 - Corte mostrando perfìl ,de Latosol
Verrelho Amaredo distr6fico [LVd). Estrada
Mocambînho - Jaiba.



TABELA 2 - Caracteristicas fisìcas pri ncipais do Latosol Vermelho Escuro distrófico (LEd)
obt'idas segundo EMBRAPA/EPAMIc/RURALMINAS, 1976

Hori zontes

Simb. iHi

Composi ção Granu I ométrì ca
(%)

m1:., T,r":. Sirte Arsira

Ar 0-.l5

15-51

5l -102

A.
J

a
'l

Bz2 .l02-]55

Bzg 155-200

ArgìIa Grau de Relação

Natural Flocula- Siite/

(%) cão (%) Arsiìa

?2 69

?3 69

25

74

21

64

Densidade Porosidade

Apar. Real ( "Á )

71

20

0,32

0,33

0,27

0,30

0,27

88

97

100

100

I ,04

I ,01

'i 
,06

'I 
,05

I,t¿

?.,46

2,45

?,61

2,76

56

59

57

60

59

o



TABELA 3 - Caracteristicas químicas principais do Latosol Vermelho Escuro Distrõfico (LEd)

obtidas segundo EMBRAPA/EPAMiG/RURALMINAS, 1976

Hori zontes

Prof.slÌo. (cml

At 0-15

PH Cãtions lrocãveis (nEllooq) saturação

de
SoÍla '

Ãgua (Cl H Al ca fis K Hu d" bur" C.T.c. 
iå;'

4,3 3,6 4,0 3,6 0,8 0,4 o,l9 o,ol 1,4 9,0 16

t ì5-51 3,9 3,6 4,2 .3,8 0,8 0,5 o,l4 0,03 I's 9'5

Bl 5l-lo2 4,4 3,8 2,2 3,4 0'7.0,4 0,05 0,02 1,2 6'8

822 102-155 4,3 9,7 2,0 3,6 0,6 O'3 0,07 O,O2 1'0 6'6

823 155-260 4,3 3,6 3,0 4'O 0,7 0,3 0,06 0'02 I '1 8']

Atacue Dor H?So, /
uens, I,fil [ ;)

Si02 Al z03 Fer03 Ti02 PZoS

26,7 21 ,7 1ì,6 0,54 0,03

t6

ì8

29,3 22,5

*f 24,1

30,5 23,6

32,8 24,5

si0./ Si0'/
" A'l,o;

Aì 203 . Fe'o"+
(Ki ) (Kr)

2,09 ',l,56

,7 0,48 0,05 2,19 '¡.64 I '05 0''ì3

tl,9 0,53 0,03 2,07 1,58 0'33 0'08

,8 0,55 0,03 2,19 1,67 0'30 0'07

12,4 0,59 O,O3 2,28 1,72 0'20 0'06l4

c

(r) (l)

I .13 0,15

(¡r



TABELA 4 - Caracteristicas fisicas principai-s do Latosol Vermeiho Amarelo dlstr6f rìco (LVd)

obtidas segundo EMBRAPA/EPAMIG/RURALMINAS, l9Z6

Horizontes Composìção.Granulométrica Argriìa Gi^au de(%) 
Naturar Fr ocur a-

simb. prof. åliå Tf;.' Siite Arsiìa (%) ção (%)

At

Bl

a
"22

B^^
¿J

0-13

l3-33

49

33-82

82-l90

29

JL 20

3l

l8

32

26

25

Re]ação Densidade porosìdade

Si ltel

Argi la Apar. Real \/ot

3t

72

tÊ

t¿

4,22

0 ,20

0,23

0,?3

97

1,3?

1 ,40

1 ,37

I,4097

2,77

2,50

2,35

') Eñ

a¿

44

42

14

(tr
N]



TABELA 5 - Caracteristicas químicas principais do Latosol Vermelho Amarelo distr6fico
(LVd) obtides segundo EMBRAPA/EPAMIc/RURALMINAS, 

.l976

Horízontes

Simb. Prof.

pH

Ãgua l(Cl

Al 0-13 5,0 4,0 2r9 0,9 r,4 0,4 0,'l4 0,0? 2,0 s,8

Bt 13-33 4,7 3,9 ',l,8 ,|,7 0,7 0,2 0,08 0,0t ',t ,0

Cãtlons trocãveis (mE/1C09 )

Sona

HAìcaMoKïä.d" - Dases

82? 33-82

sæ 8?-.190 4,8 3,8 1,3 1,6 0,7 0,3 0,03 0,0ì t,0

4,8 3,9 I,8 1,5 0,7 0,3 0,03 0,0r ì,0

Saturäção Ataque por HZS04

de

ba se

c.f.c. \{/ sioz A1203 Fe203 Tioz

4,5

4,3

3,9

22

8,0 7,9 2,0 0,38 0.02

,9 10,8 2,4 0,40 ø,02

13,6 12,4 2,8 0,52 0,01

si02/ si02/
Al^0- Al ^0-+

Fe ro,
(Ki) (Kr)PzQs

15,0 14,9 3,0 0,60 0,01 1,7ì 1,52 0"19 0,03

|,73 I,48 I,0 - o,to

| ,88 I ,64 0,52 . 0,06

1'87 1.63 0,20 0.04

(c) (rl

(¡r
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As principaìs dìferenças entre o Latosol Vermelho

Amarelo distrõfico e o Latosol Vermelho Escuro distrõfi
co referem-se ãs características físicas, principalmen

te texturais,0 Latosol Vermelho Amareìo distrõfico é

essencialmente arenoso, conr mais ae SO% de areja fina a

g ro s s.a, e apresentando aumen t o progre ss ivo de silte e

argija em profundidade. Por outro lado, os teores em sil
te são pouco expressìvos, contrastando com o que se ob

serva no Latosol Verrnelho tscuro distrófico.

Sol os cara cteri zados por al teraQão ì ncompl eta

Estes solos apresentanl em conìum urra quantidade sìg

nificativa de minerais prìmãrios pouco intemperÍ.zados

di stribuidos ao longo do pe rf i1, sendo re presentados os

seguintes tipos pedoìõgicos: Cambisol eutrõfico substrato

sedimentos argiìosos, Cambisol eutrófico fase substrato

caìcãrio, Cambisol eutrõfico com horizonte A chernoz6

mico e Li tosol eutrõf i co.

0s cambissolos caracterizam-se pela presença de um

horizonte B câmbico, coìoração amarela avermelhada e

g ra nde qu anti dade de rninerais primãrì os pri ncì palmente

na fra çã o silte. 0 co rren em ãreas re ba ix adas, associan

do-se normalmente äs o corr6nc i as de de pres s ões su perfi

ciais, comuns na regìã0, conforme pode ser evidenciado

nasFCToS3e4.
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F0T0 3 - vista geral do relevo em ãreas de ocorrência do Latosol vermelho Amãrejo dîstrófîco (rvoi ã à; il;bi;;i ãri"arî.ð;
ambos associados ao terraço superior. 0 camhisol eutrõti-ðó(ceal distribui-se na parie deprimida do terreno. Estrada Mo
camDrnno - Jaìþa.
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F0T0 4 - vista geraì do relevo em ãreas de ocorrência do Lato
sol vermelho Esðuro distrõfico (LEdl-À-cãmui;.ì ;;i;ótião,--àË
sociados a sedimentos coluvionares. 0 cambisor eutrõfico (celJ
dìstribuî-se na parte deprimida do terreno. Estrada Mocambinho-
Jaiba.
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Lntre os cambjssolos di sti nguem-se na regìão estu

dada t.ês s ubcl asses cuj as caracteristi cas pri ncipais

são as seguintes:

. CambisoL eutr,õiico fase subsLt,aLo calcário (Cer)

0 Cambi sol eutrõfico fas e substrato cal cãri o dis

tribui-se em ãreas de ocorrência de sedinrentos coluvio

nares arg i losos em locais rebaixados onde o substrato

rochoso, constituído por cal cãrio, encontra-se a peque

nas profundidades, normalmente pouco acìma 'de 2,0 ne

tros. As F0T0S 5 e 6 mostraln perfìs representativos

desses sol os.

As TABELAS 6 e 7 apresentam resumi damente as.

características físicas e químicas desses solos, permi

ti ndo as segu ì ntes cons i derações.:

- são'solos essencialmente argì ìo-si ltosos ao lon

go de todo o perfì ì , representando a fração f ina teores

superi ores a 70%. 0bservâ-se entre os hori zontes A e B

um ìigeiro aumento em profundi dade nos teores de argì la

e diminuì ção nos teores de s i 1te. Por outro lado, entre

os hori zontes B e C observa-se ao contrãri o, uma ìigei
ra di mj nu i ção nos teo res de argila e aumento nos teo res

de silte. Conclui-se portanto peìa exist6ncia de unr cer

to gradiente textu raì , prov ave lmente relacìonado a apor

te de materi al , tendo em v ista a posi ção topogrãfi ca

que esses solos ocupanr na paisagen.
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i{
:!. 'Í
i 1.1

I
a,

1

.-t' it+ \'.:i\

. .i''.. ¿

F0T0 5 - Trincheira mo-strando perfil de cambisor eutrõfìco,
substrato calcãrio (cel ). Notar a parte inferior do perr-ii,
no contato com o substrato, cøn concentração de concreções de
limonîta. Estrada lrlocambinho - Jaiba
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F0T0 6 - Trincheira nostrando perfil de Cam
bisol eutrõfico (cel ) em trañsição' parã
Latosot Verme I ho Escu'r'o d i s trõf i có çle O). es
trada Mocambi nho'.Jaíba



TABELA 6 - Características fisicas principais do Cambjsol eutr6fico fase substrato Calcã
rìo (Ce., ) obtìdas segundo E14BRAPA/EPAMIc/RURALMINAS, 1976.

Horizontes

Simb. f"o1'
(cmJ

Composição ûranu I ornétri ca
(%)

,|;:ll Ëiîl' Sìrte Arsira

Al

A.
J

B1

0-5

5-20

20-35

35-125

'125-1 65

'I 65- I 90

tb

B2

't6

B^

]B

Argil a Grau de Relação

Natural Fl ocul a- Silte/

(%) cão (%) Arsi la

1?

'16

a1

l3

'13

30

29

l3

t3

27

?o

14

ll

t4

26

48

L3

52

t5

29

^()

Densidade Porosl'dade

Apar. Real (%)

24

39

44

I ,30

0,79

0 ,56

0 ,54

0 ,66

0,80

l4

50

41

71

I,35

I,31

1 ,44

I ,36

I ,3693

2,44

2 r.ñ

2,65

85

45

45

2,80

2,61

2,44

46

5l

48

Oto



fABtLA 7 - Caracteristi cas químîcas princîpais do Camb'i sol eutrófìco fa se substrato cal cã

rio (Cel ) obtidas segundo EMBRAPA/tPAMiG/RURALMINAS, 1976

. Horizontes

sinb. Prof.

pH

Ãgua lGl H

Aì 0-5

5-20

20-35

35-1?5

A3

Cãtions trocãveìs (mE/Ì00g )

Sona
de

A¡ Ca M9 K Na bðses

8t

6,7 s,8 ?,4 0 ',t0,0 ¡,6 0,68 0,09 t?,4 i4,8

6,5 5,5. 2r2 -0 8,4 t,8: 0,41 0,06 t0,7 t2,9

6,3 5,2 2,2 0 7,4 I,3 0,]8 0,04 8,9 ]t,t

B2

83 l2s-165 s's 4'4 2'0 0 5'3 l'5 0'27 0 
'03

6,1 5,2. ?,0 0 6,3 .l,3 0,25 0,03 7,9

ì65-190 5,5 4,4 2,0 0 5,5 t,4 0,lr 0,03 7,0

Saturação Ataque por tlzso4

de Dens. 1,47 (f)
base s

C.T.C. \ßt SioZ AlZ03 FeZ03 TioZ PZQS

1? (

ì 6,6 ìr,7 8,2

2] ,1 ',r 5,6 9,0

7,1

9,9

9,t

9,0

80

sio?l
At2o3

(Ki )

0,41 0,a7 2,42 I,6ì I,58 0,t6

0,44 0,06 2,40 I,66 0,66 0,¡2

0,53 0,05 2,30 I,68 0,35 0,lo

0,55 0,02 2,4? I,8t 0,t4 0,07

si02/
AlZ03+ C

Fero,

(Krl G)

2ì,9 ¡5,4

2ì,4 t 5,t 8,2

I,',t

21 ,1 14,7 I,l

(f)

0,58 0,0? 2,41 1,79 0.07 0,03

0,62 0,02 2,44 1,81 0,05 0,02

Or



62

- são solos que apresentam re'l ação s j I telargì'l a

vanrente el evada ao I ongo de todo o perfi I ;

relati

- apresentam-se relativanrente bem drenados at6 a base do

hori zonte B; esta condìção de drenagem d'iminui ã nredida

que se aproxinra do horizonte C, tendo em vìsta a proxj

midade do substrato calcãrio. Em função dessa particula
ridade é comum, observar-se nas partes inferiores desses

solos ocorrâncias de nlosqueamento provocado por fenôme

nos de redução.

- são sol os pouco I ixj vj ados apresentando em geral pH

nloderadamente ãci do a neutro, rel ação Ki normalnlen

te superior a 2,0, e saturação de bases rel atjvanrente

elevada.

. CambisoL eutrófùco fase substrato sedd¡nenL;os a.Tgí7.o-

so.s ( ce z)

0 Cambì sol eutrõfi co fase substrato sedimentos ar

g'i I osos distr i bu'i -se ent ãreas rebaixadas do terraço alu

v'ionar mais elevado.

As Tabel as nQs B e 9 apresentanl as característj cas

físicas e quimicas principais desses solos, evidencian

do muita seme'l hança conr camb'isol eutrõfjco fase substra

to calcãr'io, sendo vãlidas as nìesmas considerações ante

riornrcnte descritas.



TABELA I - Caracteristicas fisicas principais do Cambisol eutrõfico
sos (Csr) obtidas segundo EMBRAPA/EPAMIG/RURALMINAS,

Horizontes

Prof.>ÌmD. (cm)

Composìção Granu I ométri ca
(%)

"l::li åi:1' Sirte Arsilabrossa fl na

Ap

A^

0-19

t9-3?

szl

a
"2?

32-49

49-l03

'I 03- I 52

l0

l9

B3

Argi 1a Grau de Reìação

Natural Fl ocul a- Si lte/

(%) cão (%) Arsila

'16

48

12

44

26

12

32

30

t3

l0

11

50

fase sedimentos arg i
1976.

z0

50

46

49

2E

Densidade Porosidade

Apar. Reai (/")

39

42

I ,84

1 ,47

0,64

0,67

I ,18

30

14

1 ,17 2,43

ì ¿? 2 ¿,O

1,49 2,53

:t,56 2,53

I ,66 2,5487

52

43

41

38

35

õ.ì



TABELA 9 - Caracteristicas quimicas princípais do Cambisol eutr6fico fase sedimentos ar-
gi losos (Ce2) obtìdas segundo EMBRAPA/EPAMIG/RURALMINAS; 

.i976.

Horizontes pH

Si¡nb. Prof. Ãgua K€l H

A
p 0-ì9 6,4 5,6.2,0. O ,5 3,5 0,26 0,01 t5,3 17,3

A3 t9-32

sù 32-49

Cãtions trocãveis (¡¡E/ì OOS ) Saiuração

de

Sona basê

Al ca üs K Na b:1.. c.T.c (ã)

6,7 s,6 ¡,3 0 9,t 2,4 0,tì 0,r2 1t,7 t3,O 90 ,t,ì ,8 8,ì

R22 49-103 6'9 5'9 0,4 0 13,7 4,5 0,07 0,50 18,8 19,2

83 ]03-t52 7'6 6'9 0'0 0 ì5,4 5,5 0,06 0,8¡ 22,8 22,8

6,3 4,8 I,8 0 t3,8 3,6 0,08 0,24 17,7 19,5 9t 20,0 t3,6

ItuCue po" ttrSOO Si02/ S1OZI

Dens. 1,47 (Í) AtZ03 Alr0r+ r,

FeZ03

si02 41203 Fe203 TNa Pzos (Kt) (Kr) (c)

88 9,6 6,5

4,0

5,3

98

0,50 0,07 2,51 I,90 0,57 0,06

r00

2D,1 13,2 4,9

20,2 t3,0 4,?

0,s9 0,04 2,48 1,88 0,49 0,06

0,60 0,03 2,50 2,OO 0,47 0,0s

0,61 0,0r 2,59 2,09 0,16 0,04

0,63 0,0? 2,64 2,19 0,09 0,03

(t)

Oi
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, CambtsoL eutr,ófico com horizonte A Chernozãmico (Ceg)

0correm em ãreas rebaixadas associadas aos depõsi-

tos coluvionares, Apresentam caracteristicas morfoìógi

cas, fis'i cas e quinricas muito semelhantes ao cambisol

eutrõfi co fase substnato cal cãrio diferindo desta quan

to as segu intes c a r a c t e r i s t i c a s :

- espessura superi or do horìzonte A, que normalmente é

maí or que 30 cn;

- o horizonte C apnesenta teo res maj s elevados de con

creções limoniticas, nonmalnente cìnìentadas com argila.

- apresenta normalmente maìores concentrações de õxidos

de ferro di stri buídos ao longo do perf il; em con seqü ôn

cia, o Cambisol eutrõfico com horizonte A Chernozêmico

apresenta val ores da relação Al Z0S/FuZOS rel ativamente

nai s baixos;

- apresenta teores en carbono orgãn i co

re I ati v amen te mais elevados.

hori zonte A

mostran perfj s típi cos desses

apresentanr resumi danente as

físicas e quimìcas do Cambi

A Chernozêmi co.

As FOTOS 7 e B

so I os .

AS TABELAS IO C ì]
pri ncipai s característi cas

so1 eutrõf ico com hori zonte
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F0T0 7 - Trincheira mostrando perfiJ de
hisol eutr6fico A Charnozêmico' (Cer).
trada Mocambînho-Jaíba.

Cam

LS
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F0T0 I - Trìncheira mostrando perfil de
bisol eutrõfîco A Chernozênico (Ce")
transição para Latosol Vermelho Esduro
trõfìco (LEd).

Cam
eñ'

dis



TABELA I0 - Caracterîsticas fÌsicas princìpais do Cambîsol eutrõfico A Chernozêmìco (Ce3)

obtidas segundc EMBRAPA/EPAMIG/RURALMINAS, 1976.

Horizontes

Simb. ?ïi
A1 o-lo

Composição Granulornétrica Argila Grau de Reiação
tol \\ /" ) Naturaì Flocula- Sìlte/

"ll:1: ållla silte nrgila (%) cão (%) Arsila
urossa llna

?5 I ?7 40 lB 55 0,68

A^
3

10-31

31-62

62- 1 08

t 08-l 12

I l2-1 80

Bzz

Þ
"23

L3

z2

LL

cz

?1

46

l9

??

'tB

50

45

Dens idade Porosidade

(%)

Apar. Rea l

l,0l ?,56 6l

t7

E]

6i

16

l6

45

66

0,48

0,38

0,39

0 ,36

0,3712

14

39

69

1,24

I ,34

1,23

I ,30

I ,5722

69

2,33

¿ ,5¿

2,22

?,58

z,63

47

48

45

50

40
Or



TABELA ll - Caracteristicas quimicas principais do Cambisol eutrõfico A chernozêmico
(Cer) obtidas segundo EMBRAPA/EPAMIc/RURALMINAS, 1976.

Horizontes

Simb. Prof.

PH

Ãgua KCI

^l 0-t0 6,8 5,8 t,9 0 , ?1,5 2,? O,3O O,l9 24,1 26,1

l0-3ì 7,1 6,0 1,0 o 15,ì 1,2 o,o7 o,lt 16,5 17,5A.
J

Cãtions trocãveis (nrElì009 )

Soirö

Ce
H Al Ca. Mg- K tia bases C.I.C.

B2Z 31-6? 7,2 5,9 0,6 O l3,O 0,6 O,O3 O,O7 13,7 't4,3

823 62-108 6,? 4,9 1,3 0 9,8 1,7 0,02 0,05 tì,6 12,8

ct ì08-112

c? 112- t80

5,9

6,4

4,8 I,t 0 ]0,0 t,'ì 0,02 o,to 11,2 'ì2,3

5,0 0,8 0 ,9 0,2 0,04 o,o5 12,? 13,0

Saturação Ataque por H2S04 SiAZ/ SiO?l
de Dens. t,47 {x) AtZõ3 À1rõr+

bases Fer03

si02 Atz03 Fe203 Ti0Z pà05 (Ki) {Kr}

92 23,1 19,4

24,9 20 ,794

¡4,ì' 0,68 o,t't ?,08 1,4?

16,ì 0,72 0,07 2,04 i,37

25,8 21 ,7 15,8 0,72 0,05 2,02 t,38

?6,7 22,4 13,6 0,72 0,03 2,03 t,46

26,8 22,s 18,4 0,83 0,4 2,0?

27,2 23,O ¡9,1 0,74 O,O5 2,01

(t) ' lr)

3,98 0,4?

I,62 0,ì 7

0,75 0,t0

0,42 0,06

0,25 0,05

0,l l 0,03

I ,33

¡,3t

O'
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Crs solos Li tõ1i cos eutrõfi cos di s tri buenr-se em

ãreas ì ocal izadas, onde a intens i dade erosiva fez aflo
rar a rocha calcãria. São soìos pouco desenvolvidos com

horizonte A sobre a rocha ou sobre hori zonte C de peque

n a e s pe s s u r a .

Solos caracteri zados pon rocha mãe parti cular

Estes solos são representados pel as Are ì as Quantzo

sas distrõficas.
As Are i as Quartzosas dj strõfi cas (AQd) são solos

aren0-quartzosos profundos, pouco desenvolvidos, com ho

rizontes A e C contendo baixos teores de argila (menos

de 151l ) . A diferenciação entre os horizontes A e C é dj

fÍci l, face ã pequena variação na col oração e tex tu r a.

Estes solos distribuem-se em grande parte dos ter
raços intermediãrìos e superi or, derivados de depõsitos

al uvi onares arenosos.

As TABELAS 12 e l3 apresentam as característ.i
cas fisicas e quimicas desses solos. Conforme pode ser

ol¡servado, as característ i cas que mai s se destacam nes

ses sol os são:

- são solos profundos, com mais

mente arenosos, com progressivo

te em profundi dade.

de 2,00 metros , extrema

a une nto em argila e sil



TABTLA l2 - Caracteristicas fisîcas prìncipaìs das Areias Quartzosas distrõfìcas (AQd)
obtidas segundo EMBRApA/EpAMIG/RURALMINAS, 1976

Horizontes

Prof.
5t mD.

tcm)

Composição Granu l ométri ca
(%)

Areia Areîa
c;;;"'Ëir; siìte Arsila

0-ì 4

l4-81c1

cz1 81-135

czz 135-200

BI l0

Argi.ìa Grau de Rel ação

Natural Fl ocul a- Siìte/

(%) cão (%) Arsiìa

Bl

7? 17

71 t5

lt

Dens idade Porosidade

,ot\
\þ )Apar. Real

83

IJ

B9

0,50

0,11

0 ,09

82

1,28

1,41

I ,39

1,5185

2,51

2,52

2,60

2,6?

49

44

46

42

\,



TABTLA i3 - Característjcas quimicas pr'íncipais das Areias Quartzosas distrõficas (AQd)
obtidas segundo EMBRAPA/EpAMIG/RURALMINAS, 1976

Horizontes

slmb. Prof.

pH Cãtions $ocãveis (mEl100g)

0-ì4 5,7 4,9 1,5 0 1,3 .0,ì 0,05 0,0i .l,5

'Ãgua KCI H Al Ca H9 K

cl 14-81 5,2 4,3_ 0,9 0;6 0,6 .0,0 0,0',t 0,0't

czl 8l-135 4,8 1,0 ì,0 0,7 0,6 0,0 0,01 0,01

c2? t35-200 5'0 4,0 0'9 0'6 0'5 0,0 0,0't 0,0]

s0Íìå

a ollu,

Saturação Ataque por H2S04 SìOZ/ SiO?l
de Dens. 1,47 (t) AIZO3 Al20^+
base Fe,o,

c.r.c. (z) sio? A'1203 Feao3 Tioa pzgs (Ki) (i.)

3,0

?,1

2,3

2,0

0,5

50

0,5

4,3 4,2

4,1 4,3

26

I,l

1,2

t,4L

0,21 0,0ì 1,57 1,27 0,77 0,06

0,22 9,01 I ,70 I ,40 0,18 0,03

0,27 0,01 
_ 

],74 1,47 0,t3 0.02

0,29 0,01 1,82 r,5¡ 0,04 0,0e

(f) (r)

__J

l'\)
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l

-. são excessivamente drenados, dessaturados, muito ácì-

dos e com aumento ern profundì dade nos teores de õxi dos

de silícjo, ferro e al umín i o,

Sol os caracterizados por au sênci a de aì teração

São solos pouco desenvolvidos, representados pelos

Solos Aluviajs eutrõficos, desenvolvidos sobre sedj¡ren

tos aluviais mais recentes.

Entre os Solos Al uvi ai s eutrófi cos distìnguem-se

na região estudada três sub cl asses: Sol os aluviaìs eu

trõficos textura argi losa (4e., ), Solos Aluviais eutrõfj
-cos textura argiìosa, ìmperfeitamente drenados (Aer) e

Sol os Al uvi ai s eutrõf icos textu ra anenosa (Ae4) . 0s

dois plimeiros encontram-se localizados sobre o terraço
inferior, enquanto que os Solos Al uvi ai s eutrófi cos tex

tu ra arenosa local izam-se no ter raç o intermediãrio.

A principal distinção entre os Solos Aluviaisl eu

tróf j cos textura argil osa (4e., e Aea) se f az pel a p r_e_

sença de mosqueamento provenìente de gìeÍzação. Essa ca

racteristica õ particularmente observada nos Solos alu

vìais textura argilosa inlperfeitamente drenados (Ae2),

principalmente no hor"izonte C. Es tes solos gìeìzados

apnesentatn-se encharcados em boa parte do ano, tendo em

vista o regìnre de variação do ìençoì freãtico sob in

ftu6ncia do rio São Francisco.
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3.3 As Associ ações Geopedolõ9icas

úonforme evidenciado no iten anterior existe na ne

gião estudada uma correspondência marcante entre os vã

rios cornponentes da paisagenr: a lìtologia, o relevo, os

solos e a v eget ação con sti tu i ndo as assocì ações geope

do1õgi cas apresentadas na TABE LA 14.

A anãlise dessa tabela permite a identificação das

segu intes assoc iações geopedolõgi cas:

, Assocíação 1: soLos L¿tó1Lcos associados a afLonanen-

tos de rocl'ta caLcã.ria. 1corre nos morros j s ol ados e

nos 'rlajeados", ãreas que testemunham jntensa enosão a

que foj submetìda a região. Nos morros isolados esta as'

sociação concentra-se em suas porções mais elevadas,

, Assocíação 2: Salos ALuuiaís eul;rõficos em subsl;yai:o

sedimentar argíLoso. 0corre no terraço inferior, em

posição to pogrãfi ca sujeita ãs i nfl uên ci as híclricas e

depos icionais do rio São f rancisco.

, Associaçõ 3: SoLos ALuoíais eutnõficos e Areias euatt
zosas dísl;nó¡icas em substz,ato sedimentar ayenoso,

0corre no terraço internlediãr'i o, en posição topogrãfica

não sujeita ã ação direta do rio São Francisco. 0s so

los desta associ ação são formados exclusivamente a.
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TABELA l4 - As soci ações geopedolõgi cas

Assoc iacões
Geopeclo i õgi

cas
Li toì ogì a Rel evo

Tì pos
Pedol õgi cos

Veget ação
Natural

I

caì cãri o
afl orante

Morros
te s tenlun ho s

Solos
Litõlicos

(Re)

Caa f- i nca
'I pe r xero f I la

2

sedimentos
arg i ì osos

al uvi ona res

Terraço
i nfeni or

Sol os
Al uvi ai s

eutrõfi cos
textura
argiìosa

(Ae.' ; Ae2)

floresta
perenìfõlia

t

sedinrentos
arenosos

ai uvionares

Terraço
nt errned ì ãr-io

Sol os
Aluviais

e utrõfi cos
textura
anet'ìosa

leea )

A.reias
Quartzosas
di s trófi cas

(AQd )

fl ores tra
subcadu ci f ó I i a

Caa t inoa
nr p0xerot r la

4

sedimentos
aren0-

arg i ìosos
,al uvionares

Tenraço
s upe ri or

arer as
quartzosas
di strõfi.cas

(AQd )

Latosoì
Verme I ho -

Amareì o
di strõfi co

(LVd )

Cambi sol
e utrõfi co

1ce2 )

Caati nqa
nl p0xerotr Ia

fl oresta/
caatì nga

fl o res ta
caducifõlia

(

sedi mentos
argi iosos

col uvi ona res

glacis Latosol
Venne I ho

Es cu ro
di s trõfi co

(LEd)
Canl bi so I

eu t rõfi co
( Ce, ; Ce.¡ )

fl oresta
caduc i fó l ia
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partir de depõsitos sedìmentares arenosos contendo acu

mulaçõcs incipientes de õxido de ferro, observadas prin
cipalnrente nas porções inferiores do perfil.

. Associação 4 : Ld.to soL Vez,meLho Am.areLo d.ísl;2.óf ico ,
Az,eias ?uarl;zosas distz.õfícas e Camb.isoL aul;r,õ!t-co en

sub stz,al;o seddtnentan areno-argiZoso. Ocorre no terra
ço superior, cuj o materi al orjg.i na1, consti tuido por

areias finas e grossas com canadas esparsas de argi las,
foi submetido a al teração ferralitica, resultando nuna

diferenci ação do perfì ì com concentração cle sesqu ìõx i
dos de ferro e alumínio, e de argilas cauliníticas.

0 Latosol Vermelho Amarelo distrõfico predomina no

terraço superior sendo, entre os dema.i s solos da asso

c iação 4, o maìs evol uído p e d o l o g i c an e n t e . São formados

a parti r de sedimentos al uvi ona rê s .arenosos da Formação

das Vazantes com grande contri bu i ção de el enlentos prove

nientes de rochas carbonãti cas da Formação Sete Lagoas.

As Areias Quartzosas distr6ficas, solos conceitual,

me nte definìdos como pou co evol uidos, o co rrem em ampìa

distribuição no terraço superior. Dev.e-se entretanto
ressal tar que as caracteristi cas morfol õg ì cas destes so

los diferen profundanìente dos encontrados no terraço in
ternedjãrio. No terraço intermediãrjo estes solos apre

sentam perf is texturalmente honrogêneos, constjtuidos
por areia praticamente pura, onde morfologicamente pode
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ser distinguido um horizonte A superior com aproximada

mente 0,20 m de espessura, e um h ori zonte C subjacente,
muito semelhante ao hor jzonte supeli or, tanto na textu
ra conro na coloraçã0, com espessuras supenì ores a 2,0 m;

no terraço superior as Arei as Qu artzos as d.istrõf icas
apresentam geralnrente perfis heterogôneos, onde super

fici aìmente até 1,0 m de profundi dade, o materi aì é es

sencialmente anenoso e I ogo abaixo o mater.i al torna-se
progressivamente mais argiloso, conl espessuras que po

dem atingir at6 cerca de l0 metros.

0s Cambissolos eutrõficos, distribuem-se no terra

- ço superior em áreas rebaixadas localizadas. Originanr-
-se a partir de sedimentos al uvi onares argiìosos (arg i
la praticamente pura). Em função da sua procedência ar
gilosa, que dã ao materi al origìna1 caracterîsti cas de

baixa pérmeabilìdade, estes solos apresentam menor de

senvo'l vimento, mellor profund.i dade que os demais solos
do Terraço su peri or, e grande porcentagem de consti
tu i ntes origìnai s pouco intemperi.ados.

. Associação 5: LatosoL VermeLho Escuyo d,ist.z,ófico e

CambisoL eutz,ó¡íco em substz,al;o coLuuionat argiLoso,
0corre entre o terraço su peri or e o sopé dos morros tes
temunhos, conrespondendo a uma unidade geomorfológi ca

definida por "g1acis,,.
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(l Latosol Vermelho Escuro distrõfico ã o soìo mais

evo luiCo, den t re os encontrados no de põs i to coluvionar.
0rígìna-se a partjr de sedimentos coluvionares conì gran

de contribuição de elementos provenientes da alteração
de rochas carbonãti cas da Formação Sete Lagoas.

0s Cambissolos representanr soìos menos evoluidos

do depõs ito col uv i ona r, distribuîdos enl ãreas rebaixa
das. A menor evolução desses solos deve-se a unl certo
con fi n amen to da drenagen, o que lìmjtou o mecanismo de

lixiviação dos materi a i s orjgÍnai s, concentrando no peL

fil minerais prinrários pouco i n t e m p e r i z a cl o s . Esses nline

rai s constituenl a fração si'l te desses solos, dando em

conseqrllência, uma relação si lte/argj la relativantente al

ta. Devido também ã posição em que esses solos ocupam

(ãreas rebaixadas) , ocorre contíirua deposição superfi ci aì

de sed imentos coluvionares, contri bu indo para una certa
heterogene idade textural.

g.4 n f nt.. p.. t.Ca" e.

As condi ções c limãt i cas da reg ião estudada, (Tro pi

cal de Savana), com al ternãncj a l¡em marcada entre perio

do chuvoso e seco, apresenta tendên ci a favorãvel ao de

senvolvinlento de unra hidrõlise parcial devendo resultan
numa alteração internlediãria entre a alteração ferralí
tica e a al teração fersialitjca. Na al teração ferralítj
ca predomi na a hidról ise total. dos mi nerais do substra

to ro chos o caracteri zada por ulna I i beração cont pl et a da
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sílica e bases con acunu'l ação no perfiI de h.i drõxidos

de ferro e alunlinio; por outro lado, a alteração fersia
litica ;aracteriza-se por un mecanismo de hidrõlise on

de a I ì beração da sílica e dos al cal ino-terrosos é in

completa, favorecendo a neoformação de argi ì a do gnupo

2:1 .

Entretanto, as condì ções teori camente esperadas em

termos da evoìução pedolõgica para a região estudada

não fo ran totalnrente confi rmadas. Realmente, observa-se

uma predominãncia de solos ferralítjcos intensamente l-i

xiviados e portanto com baixa saturação de bases e bai

xa capac idade de troca catiôni ca.

Nestas condi ções , outros fatones pedogen6t ì cos ,

maì s di retamente rel aci onados ã sì tuação I ocal do mri io

dever"ão ser analìsados enr conjunto com o cl ima regío

nal . Assim, o substrato pedogen6ti co quando consti tuîdo
por sedinentos aìuvionares arenosos e coluvionares, apre

sentanì drenagem interna elevada, favorecendo uma ace

ìeração na evolução do perfiI Deve-,se. tambénl conside

rar, principalmente para as formações aluvionares, o fà
tor tenpo, cono unl elemento ímportante na definição do

estãgio evol uti vo do solo.

Tendo em vista os aspectos ci tados, a interpneta

ção geopedolõgica da região estudada, deve necessãria

mente ser analisada di st ingu indo-se as vãrÍ as si tu ações

do meio fisico, a n t e r i o rm e n t e . d e f i n i d a s soh a denomina

ção de Associações Geopedolõgicas.
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' De uma maneira geral doìs grandes ambientes geope

dolõgicos desl;acam-se na paisagrìnt: o primeìro represen

tado pela formação coluvionan distribuida ao longo do

"glacis" e o segundo representado pelas formações aìu

vionares distribuídas nos diferentes niveis de terraços.

Nesses ambientes, a ferraìitização õ o fenômeno

princìpa1 na d.iferenciação pedogenética, estando condì

cionado ã ação conjugada de certas part ì cul aridades do

meio onde se destacam:

, a drenagem do substrato pedogen6ti co,

do a percolação d'ãgua;

favorecen

. os materi ai s originais sobre os quais os solos

se desenvolvem, seu estado de alteração, e em partìcu

lar suas caracterÍsticas mineraìõgicas, tais como a

existência de minerais ri cos em fe rro e aìumínio;

. as caracteristi cas geomorf ol õg i cas, i sto 6, o ti
po de modelado e a posição dos solos sobre esse; modela

do;

. as ações bìoìõgì cas, pri nci palmente aqueì as pro

vocadas por termitas, vermes, formigas e mìcroorganismo.

3,4.1 Ambiente Geopedoìõqico I: solos desenvolvidos so

bre sedinlentos col uvi onares

Caracteri

bre substrato

za-se por uma ped og ê nes e desenvolvida

coluvionar argi ìoso, cuj a ori gem estã

so

re
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I acionada ã desagregação fís i co-quimi ca das rochas da

Fornração Sete Lagoas e sedimentação com transporte por

gravidade. Esse materiaì (coìúvio)' a'l tamente argììoso,

apresenta entretanto al ta permeabi li dade , e sua espes

sura aumen ta gradativamente ã nedi da .que se afa s ta dos

afl orame n tos rochosos,

0s tì pos pedoìógîcos representati vos desse ambien

te são os Lato6solos Vermelho Escuro distr6ficos e os

Cambi ssol os eutrõfì cos, cujas caracteristi cas fis i cas e

quÍmîcas pr'i nci pa is foram anteri ormente 'apresenta

das (item 3.2.5).

Entre esses so1os, os cambi ssoi os apresentam carac

terísticas que permitem enquadrã-los num . estãgio evolu

tivo intermediãrio entre a alteração fersilitÌca e fer

ralitica.
Entre essas cara cte ristì ca s comu n s a esse estãgìo

evolutiVo ressal tam-se as seguîntes:

a) ocorrônci a do fenômeno de migração de argÌì a ' i denti

fi cado pel a presença de cerosîdade nos hori zontes in

ferÍores , e aumento progressì vo em profundì dade nos

teores de argila;

b) capacidade de troca catiônîca da fração argila, rela

tivamente elevada;

c) re l ação sTìÌca./alumîna (Ki ) > 2,0;

d) hi dról i se ne u tra a pou co ãci da e incompleta, manten

do no solo umâ reserva intportante de nrinerais pou co

alterados;
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e.) colmatação da argila nos horizontes inferiores poden

do evidenciar mosqueanìento característi co de gletiza

ção.

Estes sol os ocupam pos i ções rebai xadas do relevo,
pri nci palmente no fundo de depressões superfi ci aì s, Nes

sas condi ções, observa-se um certo confi namento da dre

nagem nas partes i nferi ores do perfi l, d ado a presença

a peque n a s p rofun d i dade s do substrato cal cãri o. Exì ste,
portanto, uma i nfì uônci a d i reta no desenvo.l vimento pedo

ge n6t i co desses soì os, tan to do materi al col uv i onar em

superfíci e, como do substrato cal cãri o em subsuperfícìe

cie. Estas condições, permitèm continua concentração ne:

ses so los de e I enentos mìgrados, resul tando em mai or sa

turação de bases e evo'l ução mai s I enta. Estas condi ções

favorecem ã formação de argiiominerais do grupo 2: l prin

cipalmente nas partes inferiores dos perfis, conforme

demonstrado nas TABELAS 15, I6 e l7, tssas tat¡el as

ap re se n tam o res u ì tado de anãl i ses mi neral õgi cas por di

fratometria de raio-X, em amostru, "up""rantativas dos

diferentes soì os encontrados na região.

Com reì ação aos Latossol os Vermei ho Escuro, essas

caracteristi cas não se mantém, sugeri ndo a predorni nân

cia do fenômeno de tixiviação acompanhado de pequena mi

gração vertical da argÍla. Nestas condições est"s ,oìol
se i denti fi cam a um estãgi o mai s avançado de evo lução

pedolõgica, com característi càs mu ito próxi mas de solos

ferra lÍti cos . Estes sol os distribuem-se em posi ções



fAgELA l5 - Composição dos Argiloninerais nos diferentes tjpos
.fraçãoinfeliora2p

PROCEDTNC¡ A DA AI4OS I RÂ

TIPO PEDOLOGICO LOCAL DE OCORRENCIA HORIZONTE PROFUNDIDADE
(m)

Sol os Al uvi âi s eu
t16fi cos texturã
argi I osa imperfei
tar¡en te drenados-
(Ae1)

So los A'ì uviöis eJ
1r011c03 textura
média (fundo de
dolinð)

Soìo Hidrom-orf ico
( fundo de doì ina)

Are i as Qua!.tzosas
distr6ficas'(Aqd)

Latosol VerÍ¡el ho
AÍarel o tex tura
nédi a (Lvd)

Latoso'l vernel ho
Amarel o textura
mÉdi a ( Lvd)

Ca¡nb i sol eEtrõfi
co fase substra:
to s ed i nren tos ar
gilosos.(Cez) -

LEGEI¡DA

+++++ > 8Ol
++++ e1X a 601
+++ 60'A a 40X
++ 40f a 201

lerraço i nferi or

Terrâço i nte¡ne
diãrio

Te rraço intern6di ã
ri o (fundo de do'l i:
na)

Te rraço i nterme-
diãrio

Te rraço superl or

lerraço superl or

Terraço superi or
( de p res são superfi
cìa!)

+ < 201 .tr traços
K cau'linita

A 0,oc 0,47

pedol69icos, por difratonetria de Raios-X

TIPOS DÊ ARGILOMINERAIS

K I V E I -E

0 ,47

0,0
0,30

0,0

0 ,38
2 ,30

0,50
5,0
5 ,80
6,70

0 ,20
? .20

c

B

I
B

B

+++ ++
+++ ++

0,30 ++++ +
1,0 

- 
++++ +

0 ,60 +++++ +

2,30 +++++ tr3,20 +++++ tr
2,40 +++++ tr
5 ,80 +++++ tr
6,7 0 +++++ tr
7,90 +++++ ir

1,2C +++++ tr
2 ,60 +++++ tr

0 ,50 r++++ +
0 ,70 +++++ tr

i+
++ +

I 0,15
B 0 ,50

E

I-E

trtr
tr
tr
trtr

verni cul i ta
esmecti ia
câmada nlsta illta - esmectlta

tr
t¡



IABELA l6 - Composição dos Argilominerals nos diferentes tipos. pedoìógìcos, por difratonetria de Raios,xfração inferior ¿i 2 u

lIPO PEÐOLOGICO

Camb i so l entrõfi-
co fase substrato
calcãrio (C e l)
Cambisol entrofí -
co fase substrato
ca1 cãri o ( trans i -
çao pa ra Latosol
ve rme I ho escuro)

Latosol verme ì ho
escuro ditrõfico
(LEd)

Canbisol entrõfì-
co A chei nozêni co
(ce3)

Cambì so l en trõfi -
co A cheinozênico
( Ce3) trans i ção
para L.atoso'l ver-
mel ho amarelo di-
trófi co

LEGENDA

+++++ > 801
++++ 807 a 60'¿
+++ 60Îl a 407.
++ 40I a 20I

LOCAL DE OCORRENCiA

Deposi tos coìuvío
nares (depressão-
superfi ci al )

. Depõs i tos col uvi o
nares

Depósì tos coluvio
nares

Depõsi tos coluvio
nares

Dep6s ì tos coluvio
nares

PROCEDENCI A DA AMOST RA
HORlZONTE .PROFUNDIDADE

(m)

B 0 ,20 - 0;50
c 0,50 - 0,70

B 0,15 - 0,53
B 0,53 - 1,65
B I,65 - 1,82

TI POS DE ARGILOMINERAIS

K I V E i.- V

+++++--++
++++--+++

I

B
tt
c

ô

B

B

c

+ < 20?l
tr traços
K c¿ulinîta
I i'l i ta

0 ,30

0 ,30
I,00
2,05

0,0
0,5c
0,87
I,40

+++ +++
+++ ++
+++ ++

++++ ++'l ,00

I ,00 . ++++
1,63 +++
2,58 ++++

0 ;50 ++++
0,87 ++++
I ,40 ++++
I ,60 + +++

V ve!miculita
E esmectì ta

I -E camãda mi s ta I I ì ta - esmectJ ta

-+
-+
-+

+
+

+

+
++

+

+
+
+
+

co



TABILA ] 7

TIPO PEDOLTGiCO

Latosol Verneiho
Amarel o distrõfi
co (LVd2 ) -

- Composição dos Argi
f ração î nferi or íi, 2

Camb i sol eutrõf i
co substrato caT
cãrì o (Ce1)(trañ
sìção para lato-
sol vermelho es
cu ro )

LocRl oe ocoRRENcrA

Terraço superi or

De p õs'i tos col uvio
nares

lorninerais nos diferentes tipos pedolõgicos
u

Arei as Quartzo-
sas distrõfi cas
(AQd)

LEGENDA

+++++ > 807"
++++ 807" a 60%
+++ 60% a 40%
++ 40% a 20%

PROCIDENciA DA AMOSTRA

HORI ZONTE PROFUNDi DADE
(m).

B C,40 - 0,76
B 1,21 - 1,76
c 1,76 - 2,16
c 2,16 - 2,85

Terraço superi or

+ <20%
tr traços
K cauiinita
I i I i ta

TI POS

KI

+++++
+++++
+++++
+++++

+++ +++
+++ +++

+++++. +
+++++ +
+++++ +
+++++ +

por di fratometri a

c
c
c
c

0,05
0,70

0,30 - 0,60
0,60 - 2,20
2,?0 - 5,?0
E 

'ñ 
1 't^.J,.JU - / ,J(J

vermiculita
esmecti ta
camada mista iiita

-1

DE ARGILOMINERAIS

V E I.E

tr
tr
tr
tr

'40,00

V

E

I -E

de Raios-X

- esmecti ta

+

+

Õ(¡
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apl ai nadas do depõsi to co'l uvionar permitindo uma evolu

ção peclol ógi ca mai s ace I erada,

A composição textural e mine.ralógica do depõsito

col uvi onar, onde se destaca a predomì nânci a das fnações

fi nas com fragnentos centimétrj cos de cal cãri o, faci t ì

ta substanci almente o desenvol v.itnento da ai teração pot"

hid16lise. A mì gração verti ca l e lateral dos e ì ementos,

ì i berados pela hidr6lise õ igualmente faci I ì tada tendo

em vista a sua topografi a pl ana e aita drenagem. Assim,

os elementos solubilizados são i ntensamente ljxiviados
permj ti ndo rãpi da evol ução do perfì 1 . Nestas condi ções,

o argi I o*rni neral formado é predomì nantemente do gì^upo

das caul i ni tas

3.4.2 Ambiente Geopedolõ9ico II: solos rlesenvolvido_:

sobre se di men tos aluvi onares

Sedimentos aluvionares distri buidos nos três ní

veis de terraços, constituem um importante fator de pe

dogônese dos solos desenvolvidos nesse anlbiente geopedo

i69ico. Estes sedimentos conforme descritos no item 3.2.3,

são consti tuídos por depõsi tos arenosos e arg i'l os os de

ori gen f l uvial,

A evol ução pedogen6tì ca ob se rv ada neste ambi ente 6

condi ci onada em grande parte ã ,natureza ni neraì õgi ca,

textural e topogrãfica do substrato. Deve-se assim con

siderar que tendo em vista as condições sedimentolõgi

cas do depõs i to aluvionar e sua maturi dade, cada nîvel
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de terraço apresenta ce rta s part i cu 1a ri dade s ìmportan

tes no desenvolvimento pedoìõgico; o primeiro terraçû,
ou terraço inferior, apresenta predominãncia de sedimen

tos argilosos, enquanto que o segundo terraço (interme

diãrìo), e o terceiro te rraço ( superì or) , con s ti tuem- se

basi camente por sedimentos arenosos. Por ou tro ìado,

exi ste uma di ferença relativa na idade dos diferentes

depõs i tos ; a- m.edida que se afa s ta do curso atual do rio
São Franci sco a idade do de pós í to aluvionar aumen ta , de

modo que o terraço i nferi or é de origem praticamente

atual, e os terraços intermediãrio e superior são se

qtlenc ialmente mai s antigos.

Con s i de ran do a di stri bui ção pedol6g i ca dos diferen

tes terraços, nota-se uma relação direta entre a idade

rel ati va dos depõsi tos e o estági o evoì uti vo pedo l6gì co.

Assim, nos dois primeiros niveis de terraço (inferior e

intermediãrio), distribuem-se solos pedo'logicamente pou

co evoluídos, representados pe los Solos Al uvi ai s e

Areîas Quartzosas di strõfi cas, enquanto que no terraço

superi or, ob se rva - se a presença de solos mai s desenvol

vidos n caracteri zados pelos I atossol os e cambi ssol os. 0s

Solos Aluviais e Areias Quartzosas distrõficas, sendo

pouco desenvolvidos, guardam características muì to prõ

xi mas dos materiais originai s; nesses sol os , o estãgio

evolutivo não 6 suficiente para dìferenciação pronuncia

da do perfil. Merecem anãlise interpretativa mais elabo

ra da os solos clistribuídos no terraço superior, cujas
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caracteristi cas físi cas e q uîmi cas

apresentadas no i tem 3.2.5.

pri n ci pai s f oranl

A anãl i se dessas caracteristicas denota as mesmas

concl usões f undamentai s a pres e nt ad as para os I atossol os

e cambissolos distribuÍdos no ambiente geopedoìõgìco I.
Assim, os Latossolos Vermelho Amarelo di strõfi cos apre-

sentam caracteÈísticas de pronunciada ferralitização :

altamente dessaturados, bai xa capacì dade de troca ca

ti ôni ca e ausôncia de horizonte argil i co, apresentando

tendôncia favorãvel a formação de argiIas caulinÍticas

ao longo de todo o perfì I . Por outro ìado, os cambi sso

-l os possuem elevada s aturação em bases, pre sença de ho

rizonte B argít i co e tendênci a favorãvel a ocorrênci a de

argilo-minerais do gr upo 2:l nos hori zontes inferiores
(TABELAS l5, l6 e 17 ) .

As caracterîsti cas morfológicas observadas ao I on

go dos pe rfi s ferral i ti zados do depõsì to al uvi onar suge

rem que o processo de ferral itização tenha se desenvol

vido ap6s deposìção dos sedimentos, Er.. aspecto, de

fundamental impo rtân cì a na i n t erpre tação pedogenéti ca

desse ambiente, foi constatado através de sondagem prg

fu nda a tra ves s an do o pa cote se di me nta r atõ o substnato

rochoso.

A anãl i se desses perfi s evidencia nive i s diferen

tes em termos de concentração em ferro e argiìa, de ma

neira que, em condições ideais, pode ser caracterizada

a ocorrêncì a de t16s nívei s:
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- nível superior, homogêneo em termos principaìmente de

textuna e coìoração, correspondendo ao horizonte B p.e

dol õgi co; este nÍvel , resul ta da r:edi stri bui ção mãxirna

do ferro e argila homogeneizando o perfiì; os tlalores

de pH evìdenciam predonli nância de pedogênese ãcida. A

concentração de argila e ferro õ fei ta quase que excìu

si vamente por acumul ação absol uta, cuio mecani smo se de

senvo'l ve,através de transporte lateral em soluções e

atravãs de tranporte verti caì ,pel a subi da do I ençoì freã

tico e capì1ari dade. A introdução do ferro e da argila

entre os grãos de quartzo resul ta num ti po de estrutura

ção caracterÍstica conhecida como "pseudo-areia",. Esse

fenõmeno foi confirmado atrav6s de'inspeção em mi croscó

pio eletrônico de varredura, conforme trabalho apresen

tado por t^lo'l I e e outros ( l978) ;

- nível intermediãrio, heterogêneo em termos texturais

e de co'l oração, co rre spon de n do ao hori zonte C pedol õgi

co. Es te nível apresenta alta con ce nt ra ção de argila e

ferro transmitindo uma predominãncia de coloração verme

lha com manchas cl aras, cui a i ntens j dade aumenta grada

tivamente em profundidade, conf ornle evidenciado na F0

T0 9. Pode ser caracterizado como um nivel de concentra

ção de argila e zona de variação do ìenço1 freãtico; a

contribuição do lençol freãtico no transporte e concen

tração de argila e ferro reveste-se de grande importân

cia, sendo provaveìmente o princìpaì responsãvel pela

não hornog enc iz ação deste níveì;
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F0T0 I - Detalhe de uma amostra proveniente
do nível intermediãrîo em perfil'de Latosol
Verrrclho Amarelo di strõfi co.
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- nível inferior, correspondendo ã parte inferior do ho

rizonte C e horizonte R pedolõgico. Este niveì apresen

ta apenas em sua porção superior indicios de concentra

ção de argila e ferro, transmì ti ndo uma col oração predo

mi nantemente ci nza claro.

Tendo em vista a ocorrência, abaixo do depõsìto al uvio-

nar de substrato cal cãri o pertencente ã Formação Sete

Lagoas, admite-se que esta formação seja a pri ncipaì res

ponsáveì pelo fornecimento de elementos fundanrentais pa

ra a ferral i ti zação.

Por outro '1 ado, o comportamento do Ienço1 freãt'ico

na região, mostra a possibilidade de unra contribuìção

importante de elenentos migrados provenientes do depõsi

to coluvìonar. Com efeito, as medidas do ni vel d'ãgua,

real i zadas atravês de sondagens t¡ostram que a perco'l a

ção de ãgua se dã dos depõsitos col uvì onares para os

terraços. Esse fato sugere que o processo de aiteração,

observado no de põs i to col uvionar e no substrato calcã

rio, propiciou a l iberação de elernentos soìúveìs, onde

se i ncl ui o ferro na forma neduzi da, sendo esses el emen

tos conduzi dos pelo lençol freãti co pa ra posi ções de ju

sante. A variação vertical do lençol freãtico com exces

so desses elementos, permite assim a precipitação do

ferro nas zonas aeradas do de põs j to al uvionar.

Una caracteristi ca comum dos sol os ferral i ti zados

exi stentes no terraço superi or. é a exi st6ncÍ a de perfì s
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cóm horizonte superficial muito pobre em argìla e ferro
e que em certas coridições pode atingir espessuras de

mais de um metro, conforme pode ser notado na F0TO

t0.

Esta caracteristi ca do ho ri zonte superfici al levou

a definir-se por Areias Quartzosas dist16fìcas, solos

distribuídos n0 te.rraço superìor, cuio aspecto morfolõ

gico anteriormente descrito, õ caracteri zado pela pre

sença de uma parte supeni or do perfiì com aproximadamen

te I ,0 metro de espessura constituida por arei a prati ca

mente pura.

Uma hi p6tese que de imediato se Ievanta, para ex

pl icar a ori gem desse horizonte superfi ci al consti tuído

por areia pratìcamente pura,6 que tenham ocorrido par

cial mente no terraço superior, fenômenos de recobrìnen

to mecâni co por erosão, ap6s ferral ì ti zação do depósi to

al uvionar. 0 utra expl i cação, estã relacìonada 'rao prõ

prio desenvolvimento pedogen6tico desses solos, onde a

migração de certos elementos da part'e superior do per

fi I , pode promover a formação do hori zonte superfi ci a l

arenoso e pobre em argì ì a e sesqu i6xi dos. Este fenômeno

foi co ns ta ta do por Fauck (1972) em sol os fe rral i ti zados

da Ãfri ca 0ci dental sobre rochas sedimentares arenosas '
onde as condições cl imãti cas são mui to prõximas ãs ob

servadas na regi ão do Jaiba.

A primeì ra hi põtese manifesta-se mai s evidente' ten

do em vista que as ãreas de ocorrãncia das Areias Quart
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F0T0 l0 - Corte mostrando o perfîl de Areîas
Quartzosas distróficas (QDdl distribuTdas
no terraço superÌor. Jazìda de solo utîlìza
do em aterros do canal principal do projetõ
ilaiba.
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F0T0 ll - Perfìl de Areias QuartzbsaS dis
trõfìcas tAQdl do terraço superior. NotaF
a mudança de coloração da parte superior do
perfîl para a parte inferior, devido ao au
mento no teor de argila. Jazida de solõ
utilizado em aterros do Canal principal do
Projeto Jaiba.
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zosas di strõfi cas no terraço superior, encontram-se em

níveis topogrãficos Iigeiramente mais baixos, permitin

do concl ui r tratar-se de ãreas anteri ormente erod idas .
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A AFLICAçÃO PARA A GTOLOGIA DE ENGENHARIA - O ZONEA

M¡:N TI GEOTTCNICO

Pedoìogia e geotecnia têm o solo como elemento

comum de estudo. Entretanto, os obietivos, métodos de

anãlise e concej tos são diferentes, ¿iti cul tando a cor

relação direta entre o mapa pedoìõgico e as proprieda

des geotõcni cas dos solos. Neste senti do, fa z- se neces

sãri o uma i nterpretação da pai sagem que I eve em conta o

conjunto dos elementos que a constitui, de maneira a en

tender os processos pedogenõti cos atuantes nos diferen

tes solos, a di'stnibuição pedotõgìca e p a r t i c u l a r ì d a d e s

mi neral õgi cas, fís i cas e quími cas. Estes elementos de

anãi i se, se i n terpre tado s para o contexto da geotecn i a ,

fornecem i mportan te s i nformações ori entati vas ãs i nves

ti gações geot6cni cas. 0s el ement0s de i nte rpre tação geo

pedot óg ica devem, neste caso, ser ori e nta dos objetì van

do a delimitação de zonas geotecnicamente homogêneas,

de maneira a servir de referencial para as investiga

ções geotécni cas.

A i nterpretação geopedol õgi ca, conforme real i zada

para a região do Dìstrito Agroindustrial do Jaiba (item

3.4), permì ti u a reunião de solos genetìcamente seme

ìhantes sob a denominação de associações geopedológicas.

Cada as soc i ação geopedol6gì ca reune uma s inte se do co

nhecimento integrado da geologia, geonorfologia e pedg

logia, permitindo assim um e'ntendimento pormenorizado
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dos perfi s de sol o. Dessa forma , as caracteristi cas fÍsi
cas, químîcas, mineralõgicas e o çorrespondente compor

tamento mecãnico dos solos foram definidos permitindo a

del imi tação das zonas geotecni camente homogêneas.

0s estudos real i zados permi ti ram a di sti nção na re

gião de oi to zonas ou uni dades geot6cni cas homogêneas,

representadas na FIGURA 6.

llni,dade geotécnica 1: fundo de doLinas e á.reas aLagadi

ças - As depressões superficiais foram identificadas

através de fo to i n te rp re tação de fotografì as aéreas, es

tan do represe n tadas no mapa geomorfoì õgi cos (Figura 3).

Encontram-se dìsperÈas na região, c.om maior densidade

de ocorrência nos depõs i tos aluvionares da Formação das

Vazantes. Estas ãreas apresentam drenagem interna defi

ciente, condicionando a f orrnação de so.lo.s. pouco lixivia
dos e conseqüentemente com concentração de bases e si li
ca.

A uni dade geot6cn i ca nQ I rei aci ona-se às depres

sões superficiais maìs profundas observadas na regìão,

em geral superiores a cinco metros, e a ãreas alagadi

ças. A posição topogrãfica dessas ãreas favorece um

aporte cons i derãvel de materi a1 trans portado por escor

rîmento superfi ciaì de ãgua de chuva " Dessa forma, os

soì os rel aci onados ã un idade geot6cni ca nQ I apresentam

teores relatìvamente altos em areìas. São solos normal

mente saturados em ãgua durante prati camente o ano todo
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favorecendo a concentração de mat6ri a orgãni ca , permi

tindo em muitos casos o desenvoivinento de soìos hidro

mõrficos, 0 desenvolvimento pedoìõgîco desses solos, fa
vorecem tamb6m a fornração de argilas do grupo 2:1, cons

tatada por ensai os de di fratometri a de Rai os-X : (TABE LA

1s).

Ilnidade geotácniea 2: soLos pouco desenuolt¡idos com ppe

domínio de argiLa e síLte - Distribuem-se no terraço in

ferior, constìtuidos por sedimentos aluvionares argilo
sos de deposi ção atual. Correspondem a solos pedo logi ca

mente pouco evoluidos que mant6m as caracteristicas fi
sicas e quimicas do material original'.' Foram identifica
dos no mapa pedol õgi co como Sol os Aluviais eutrõfi cos

originados a partir de sedimentos argi losos. Apresentam

pequena cobertura com aproximadamente 0,20 m de areia

fi na prati camente pura, e nas demai s pos i çõe s do perfil
predomi nãnci a de fi nos (argila e silte). 0 desenvol vi

mento pedol õgi co desses sol os condi Ci ona a ocorrência

ao l ongo do perfì 1 de s igni fi cati va quanti dade de argt'

las do tipo 2:.|.

Ilnídade geotãeníca 3: soLos poúco desenvoLoídos com pre

domínio de areia pratícamente pura, - Distribuem-se ao

ìongo do terraço intermediãrio, e são constituídos por

sedimentos aìuvionares arenosos. Da mesma forma que a

unì dade ante ri or, correspondem a solos pe d o'l ogì camente

pouco evoì uidos com característi cas fisi cas e quÍmi cas
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semelhantes ao material original. Pedologicamente foram

c la ss i fi cados como Sol os Al uvi ai s eutrõfi cos e Areias

Qua rt zo s as di s trõfi cas, ori gi nados a parti r de sedimen

tos arenosos.

0s hori zontes inferiores desses sol os apresentam-

-se ligeirarnente ferralitizados, transmìtindo uma tona

l idade avermelhada. Esse processo de ferralitização pro

move pequeno enri quecì mento em argi l a cau l i níti ca , não

sendo entretanto suficiente para que r o solo adquira

comportamento p1ãs ti co.

Ilnidade geotácniea 4: soLos fenraLitizados areno-az,gíLo

sos com eobez,tuya rLe areia pral;ieamente pura - ocorrem

em grande di strj buì ção no terraço superi or, i den ti fi ca

dos como Areais Quartzosas distrõficas. 0 desenvolvimen

to pedogenéti co destes so1os, conforme descri to no i tem

3.4,2., confere bai xa concentração de argi l a caul i níti
ca na parte superi or do perfi 1 e concentração relativ¿

mente elevada na parte inferior.

Ilnidade geotéenica 5: soLos fez.ralitizados aneno-az,giLo

sos - Distribuem-se no terraço superior, sendo pedologi

camente identificados como Latosoì Vermelho Amarelo dis

trõfi co. São so los evol uÍdos, profundos e ferra li ti za

dos, constituídos basicamente por areìa fina e argiìa

cauì i nîti ca. 0 teor em argi I a aumenta gradat i vamente em

profundi dade, não ul trapas s a ndo a 50%.
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IJnidade geotêcntca 6: eoLos pouco L1:æ¿Ðiados argiLo-sil

to-a,i"elxtsoa - 0correm em ãreas rebaixadas observadas tan

to no terraço superi or como nos depõs i tos col uvi onares.

Correspondem aos Cambi ssol os eutrõfi cos , que, conforme

descri tos nos i tens 3.4.,ì e 3,4,2., apresentam concen

tração de argi I as do grupo 2:l principaìmente nas par

tes i nferi ores . do perfi 1

Ilnidade geotácniea 7: so\os ferz'atilízados argiLosos com

pouca az,eia fina - Distribuem-se en ãreas de ocorrência

de sedimentos coluvionares, sendo pedo'l ogicamente clas

sificados como Latosol Vermelho Escuro distrõfico. São

sol os evol uídos, ferral i tì zados, consti tuídos basi camen

te por argi t a caul ì nÍti ca e i I íti ca com pequena porcen

tagem de areia fi na e silte,

ïlnidade geotéeníca 8: afLoz,amento de v,ochas e soLos

sos - São ãreas localizadas, intensamente erodidas,
'I aci onadas a oco rrênc i a de morros i s ol ados e I aiedos.

As Tabe I as nqs ìB e ì9 mostram os re su I tados de en

sai os granulométrìcos, mineraì 69i cos e mecâni cos em

amos tra s representativas das uni dades geotõcni cas homo

gêneas. A i nterpretação desses resul tados , conforme re

sumo apresentado na Tabe I a nQ 20, evidenci a a I gumas ca

racteris ti cas e comportamento.s geotõcn í cos diferentes

para cada unìdade geotécnì ca homogânea, confi rmando a

val ìdade do m6todo uti lizado. A anãl i se dos resul tados

re
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fABEtA 20 - çaracterísticas geotãcnlcas e prevlsão de comportanento das unidades geotécnicas hornogêneas.

c0irpAcTAçÃ0 ( pRocToR I'IoRMAL)
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Razoave'ì nente es táYei s , somen
te deven ser usados quando rniî
turados com materi al argìlosri-

Razoa vel dìen te es tãvei s , podeÍÌ
ser usados sob controle ade
quado durante expìoração e
conpactação. Necessãri a prote
ção de ta ì udes.

Estãveis, podendo ser us ados
en núcleos imperneãveis ou di
ques

llão s e rvem para a te rro
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Srpo"t" 
""gul 

ar a nau,poden
do a p re senta r recalques eÏ
cessì vo5.

Boa capacidade de suÞorte

0SSERVAçÃ0: A atividade coloidal das unidades geotãcnlcas fo'l
definida de acordo com Skenìpton (l953) como sendo a
reìação entre o índice de plasticidade e a porcenta
Een de argila com dinensões infer'iores a 0,002 nm.-

o
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obtr:dos conduzi.rarrl Es

pai s:

segu î ntes consi derações prì nci

ì9) Conforme pode ser verifìcado nas TABELAS l8 e 19,

nen sempre observa-se uma correlação direta en

tre tipos pedolõgicos e unidades geot6cni cas homogê

neas. 0s estudos rea I i zados mostraram duas si tua

ções diferéntes:

a) Uma unidade pedolõgica correspondente a vãrias

uni dades geot6cn i cas. Trata-se dos solos pou co evoluí

dos (Soì os Al uvi ai s eutrõfi cos e Areai s Quartzosas dis

trõficas), cujas caracteristicas texturais e mineralõ9i
-cas mantðm intima reìação com o material subjacente do

perfi I , com varì ações i mportantes dependendo da profun

di dade. Assim, os Soì os Aluviais eutrófi cos associ ados

a sedimentos aluvionares argi ìosos correspondem ã unida

de geotõcnica nQ 2, e nqu anto que aque I es associados a

sedimentos aì uvionares arenosos correspondem ã uni dade

geotãcnica nÇ 3. Por outro lado, as , Areias quartzosas

di strõfi cas re l ac i onam- se ãs uni dades geot6cni cas 3 e 4,

tendo em vista a variação nos teores de argila e siìte
observado em profundi dade,

b) Uma unidade pedolõgica correspondendo univoca

mente a uma i.¡nidade geot6cnica. Esta situação refere-se

aos Cambissolos eutrõficos, Ao Latosol Vermelho Amare

lo dîstrõfico e ao Latoso l Vermel ho Escuro distr6fico.
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Estas unidades pedolõgicas correspondem respectivamente

ãs un ì dade s geotécnicas 5, 6 e 7.

0s Carnbi ssol os apre se n tam- se na regìão e s tuda da co

mo sol os argi I osos com teor relativamente al to em argi
ìa expansiva, que aumentam em profundi dade.

0s Latosolos Vermelho Amarelo e Vermelho Escuro

são sol os fe rra i i ti zados apresentanclo al to grau de ì ixi
vi ação. São portanto solos bas ta n te similares quando a

genese reproduzindo em função disso uma certa semelhan

ça no comportamento geotãcnico. Entretanto, a.presentam

diferenças narcantes quanto ao materjal de origem condu

zi ndo esses sol os a apresentarem texturas di ferentes e

conseqtlentemente algumas caracteristicas geotécnica es

pecíf i cas .

29) A presença de argi l as expansi vas do ti po vermi cul i
ta e esmectita, mesmo em pequenas quantidades inter
ferem s u b s t a h c i a ì m e n t e no comp ortame n to geot6cni co.,

.0s es tudos real i zados i denti fi caram p rese nça de ar
gilæ expansivas nas uni dades geot6cni cas Z e 6, ambas

consi deradas ì mpróprì as para uti li zação como aterro com

pactados e apresentando bai xa capaci dade de suporte (vi
de TABTLA 20).

A FIGURA 7 mostra que em gera l nota-se um nÍti do

aumento no índice de plasticidade a medida em que se au

menta a porcentagem de eìementos finos (argita e silte).
Entretanto, as amostras proveni entes das uni dades geo
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tãcnicas 2 e 6 revelam valores ije plastìcidade hem mais

elevados, constatando du as tenCôrci as na relação entre

o indÍce de pì asticldade e porcentagem de fi nos : uma '
repre sen tad a pel a curva sÍtuada na parte înferi or da FI

GURA 7, reune unidades geotécni cas contendo sol os com

argilas do tipo caulinita e ilita; a outra tendênci a,

representada pèìa curva situada na parte superior da Fi

gura 7, reune as unidades geotãcni cas 2 e 6 cujos soìos

apresentam arg i1as do tipo caulinita, ilita, vermiculi

ta e esmecti ta.

3Ç) I'l a última coluna das Tabelas I8 e l9 é apresentada

- a classificação de sol os segundo o S jstema Unìfica

do de Casagrande. Esse método, trad i cionalmente uti

I i zado em es tudos geotécni cos i denti fi ca os sol os

com .base em suas caracteristi cas de textura e p l as

ticidade.

Conforme pode ser observado, existe uma certa coI

respondênci a entre as uni dades geot6cnicas homogêneas e

determinadas classes de solos. Entretanto' uma mesma

classe de solos definida pelo Sistema Unificado pode

corresponder a unidades geot6cnicas diferentes' como

pode ser observado por exemplo com as unidades geotécni

cas 5 e 6. Nessas duas unidades predominam solos clas

sificados como SC e CL, apesar de terem comportamentos

geot6cnicos comÞletamente diferentes, conforme demon

trado na Tabela nQ 20
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Essa contradição da classificação de solos pelo

Slsten¡ UnifÌcado, observada na região estudada, vem a

confirmar trabalhos apresentados por Nogami (t980), con

firmando a importante contrîbuição da interpretação geo

pe do l6g i ca na defini ção das caracteristicas geotêcn i cas.

49) 0 mõtodo de i nte rpre tação geot6cnica uti ì izado mo:

trou-se viãvel em estudos preliminares onde se dis
põe de poucos dados de i nvesti gação, se rv i ndo pril
cipalrnente para um planejamento mais seguro de estu

dos geot6cn i cos su b seqüe ntes mai s detalhados.

Com relação aos ensaios de laboratõrio requeridos,

acredi ta-se serem suficientes as anãl i ses granu lom6tri

cas, minera lõgi cas e limites de consistência. As unida

des ge otõcn i cas devem sempre ser def .i ni das ap6s a real i
zação des ses ensaios, evi tando- se assim erros grossei

ros de i nterpretação. Portanto, a i nterpretação geopedo

lõgica permite em prìmeira aproximação a reunião de so

los geotecnicamente homogôneos, que devem ser confirma

dos após anãl i se dos resul tados dos ensaios de I aborat6

rio.

59) As un i dade s geotãcn icas homogêneas, como pode ser

observado, foram defi nidas tomando por bas e a inter
pretação do meîo fîsico envolvendo as correlações
possíveis entre os aspectos geoìõgicos, geomorfol6

gìcos e pedol6gi cos dentro do contexto de evol ução

da pa î sagem. Dessa forma , cada un i dade geot6cni ca
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deye apre.s.entar em suh.superf icîe certas particu'l ari

dade s prõpri as que se manîfestam em comportamentos

geot6cnicos diferentes.

Neste sentido, as Ìnvestigações de subsuperficie

vîsando a impìantação de obras civis, se realizadas a

parti r de uma carta geotécni ca bãsica, tornan- s e mais

eficientes, não s6 nos seus as pe c tos quaì ì tati vos, c omo

em economi a de tempo e de sondagens,

As Figuras B e 9 apresentam seções geoi õgi co-geo

tõcnicas representativas dos sedimentos aluvionares e

co l uvi onares, distribuídos ao I ongo do traçado geométri

.co do Canal Pri nci pal de ad u ção do Projeto Jaiba. Essas

seções foram eì aboradas com base em sondagetrs mecãnjcas

e poços de investi gação e t i veram como principal obieti

vo definìr o comportamento dos diferentes materiaìs atra

vessados peì o canaì no que se refere ã res i stênci a ã es

cavação e comportamento coßþfundação.

As unidades geotõcnicas homogêneas, preliminarmen

te def in i das , servi ram de referenci al para a Iocação

das sondagens e i nterpretação dos resul tados obti dos.

Nes te senti do, em cada unidade geotécni ca homogênea foi
realizada peìo menos uma sondagem a pe rcu ss ão, de mane i

ra a f ornece.r dados de resistõncia a penetração dos di

ferentes materiai s atravessados. Entre as sondagens a

percussão, foram real ìzadas sondagens a trado e poços

de ìnvestigaçã0, visando maior detalhamento das investi

gações , e fornecendo dados geo I õgi co-geot6cni cos mais
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representatîvos para a elahoração de

nais de subsuperficie.

seções i ongitudi

A anãlise dessas seções (FIGURAS B e 9), confirma

a existência de comportamentos geot6cnicos de subsuper

ficÍe diferentes para cada unÌdade geot6cni ca homogênea.

Entre as pri nci pa i s concl usões pode-se des tacar:

a) diferenças morfolõgi cas (textura, cor, presença

de concreções ) .entre as uni dades geotécni cas homogêneas.

Essas diferenças obviamente são mais rnarcantes quando

se compara as unidades geot6cnicas representa'tjvas dos

sedimentos aluvionares com aquelas dos sedinentos colu

vion.ares. Por outro I ado, observa-se uma homoge.neì dade

muito grande entre os materiais encontrados numa mesma

uni dade geotõcni ca;

b) nÍti da re lação de ori gem dos soi os encontrados

na unidade geotãcnica nQ 4 com ãreas do terraço supg

nior que sofreram p roce ss os de remanej amento por erosão

segu ida por deposi ção de areia l avada. Essa evi dônci a,

observada com a el aboração da sèção geol6g i co-geot6cni

ca (FIGURA 8) justifica a ocorrência das Areias Quartzo

sas distr6ficas no terraço superior, cujo desenvolvimen

to pedogenético foi abordado no item 3.4.?.;

c) a unidade geot6cn i ca nQ 6, tanto em ãreas de

ocorrên ci a dos sedimentos a l uv i ona res, como em sedimen

tos coi uvionares, relaciona-se realmente ã ocorrôn

cîas de depressões superficiaìs, estando no primeîro ca



114

so associada a suhstrato sedimentar argiloso,
gundù caso a presença em pequena profundi dade

trato cal cãrio

no se

subs

d) os sedimentos aluvionares apresentam espessuras

consideravelmente ma iores que os sedimentos coluviona

res, A profundidade média dos dep6sitos aluvionares é

de 20 metros, enquanto que dos depõsitos coluvionares õ

de 5 metros, Em vista disso, escavações realizadas nas

unidades geot6cnicas distribuídas em sedimentos coluvio

nares podem faci lmente atingir material rochoso consti

tuido por caì cã'r'io;

e) tendo em vi sta as parti cu l a ri dade s geol õgi co-

geotécn i cas najs i mportantes que podem i nterferi r na

construção do canal de aduçã0, quais sejam, a resistên

cia ã escavação, comportamento como fundação e estabili
dade de tal udes, foi possÍve'l di sti ngui r quatro trechos

caracteristi cos:

- trecho inicial representado peì as unidades geo

té'cnicas homogêneas nQs 3 e 4. Esse trecho apresenta co

mo caracteristica prinCipaì a presença de uma camada re

lativamente espessa de areia praticamente pura a pouco

argilosa. Esse material, apesar de facilmente escavãvel

s de apresentar boas caracteristîcas como fundação, compor

ta-se de maneira instãvel como taìude natural, tendo em

vi sta suas caracteristi cas de bai xa coesão e conseqtlen

e.

do
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temente al ta suscepti hi I i dade a erosão;

- trechos representados pf.: ia unidade geot6cnica ho

mogênea nQ 5. Correspondem a sedîmentos aluvionares bas

tante ferralitizados e argilosos com espessuras superio

res a seis metros, distribuídos sobre areia praticamen

te pura ou argi I a de natureza aluvionar. 0 subs tra to

calcãrio encontra-se em profundidades relativamente ele

vadas , superi ores a 20 metros. Caracteri za-se portanto

pela presença de materiai s faci lmente escavãveis; parte

superior, até seis metros de profundidade, com comporta

mento estãvel em tal udes naturais; e i ns tãve l em profun

-didades superìores a seis metros, quando constituido
oor areia praticamente pura ou por argiìa aluvionarl
apresenta bom comportamento como fundaçã0, requerendo

cui dados especiais apenas. quando trat ar -s e da argila
aluvìonar, tendo em vista suas característi cas de expan

sividade e por permi ti rem re caì ques excessivos;

- trechos representados pel a un'i dade geot6cni ca ho

mogônea nQ 6. Corres pondem a sedimentos a luvi onares e

col uvi onares excess i vamente argi l osos, contendo argi ìo

minerais expans i vos. Em se tratando de sedi mentos colu

vionares, o substrato cal cãri o encontra-se a pequenas

profundidades, var.i ando de I a 5 metros. Caracteriza-se

portanto por apresentar cobertura sedi mentar facì lmente

escavãvel, requerendo, entretanto, tratamèntos espg

cîais como taludes naturais e como materiaì de fundação.

I

I
l
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Escavações superìores a cinco metros podem encontrar ro

chas ca ìcãri æ , somente es cavãvei s com uti ì i zação de es

plosivos.
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CONSIDERAçOTS FINAIS

A distribuição e tipologia dos soìos, objetivo da

Pedotogia, constitui-se no mais sensivel parâmetro in

dicativo das relações entre o substrato geol6gico e os

agentes da dinâmi ca externa; os pe rfi s pedol6gi cos re

fletem com bastante clareza tanto a contribuição das

titologias s ubj ace nt es, como sua posição na encosta,

além dos el ementos climãticos e de vegetação, 0 solo,

sendo o refl exo da i nteração do meio com os el ementos

da dinâmica externa, estã portanto intimamente relacio

nado con a paisagem, resultando de fundamental importân

ci a para a Geol ogi a de Engenhari a , o seu estudo dentro

de um contexto mais amplo da paisagem, e não de naneìra

isolada.

A experiência de trabalho desenvöt vi da na regi ão

do Jaiba, conforme a prese nt a da nesta di ssertação de mes

trado, veio a confirmar essas evidêncjas. Realmente, o mé

todo de trabalho util izado permitiu, com grande econo

mia fi na ncei ra e de tempo, i nterpretar o meio físi co e

compartimentar a região em unidades geot6cni cas homogê

neas, destacando-se as caracteristi cas geotécni cas fun

damentai s para a orientação das i nvesti gações de campo

e l aboratõri o.

A sistemãtica de trabalho adotada, mostrou-se de

fundamentaì importâncìa, principaìmente nas fases ini

ciais de um proieto, onde o adequado conhecimento do
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meio físi co intervem raci onal mente nas investi gações

geolõgjco-geot6cnicas, destacando-se entre os prìnci

pais resultados obti dos que substanciam essa afi rmativa,

o s se guì nt es :

ì . A interpretação geotõcni ca prel imi nar forneceu uma

vi são mai s ampl a da reg ião em relação . ãs característi
cas e fenômenos geotécni cos, permi ti ndo a del imitação

em pl anta, de ã reas com caracteristi cas geotõcni cas se

melhantes. Esse trabalho, sendo realizado a partìr de

interpretação de dados existentes, fotointerpretação, e

trabal ho de campo a nível de reconhecimento, foi col

cl uido em tempo rel ativamente curto, permi tindo una.

atuação segura durante os trabalhos .subseqtlentes.

2. Permitìu maior confiabilidade nas investigações geo

lógi co-geotãcni cas de subsuperfície. 0 zoneamento geo

t6cnico preliminar forneceu critérios seguros de loca

ção de sondagen s mecâni cas e poços de investigação. A

descrição e caracteri zação dos perfis tornaram-se de fã

cil conclusãor permìtindo correlação segura com per

fis vizinhos.

3, Permitiu grande economia em sondagens mecânicas. A

locação de sondagens para investigação de subsuperfÍcie

ao longo dos canais principais.e secundários, -e convel

cionalmente realizada atravõs de critérios geomõtricos
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con espaçamentos regulares entr'e sondagens. tsse critõ

rio, para a representação de seqões geolõgico-geotõcni-

cas tecnicamente compativeis com as informações neces

sãrias, exige normaìmente uma quantidade de sondagens

mui to grande.

Cono exempìo ilustrativo, pode-se citar as investi

gações de subsuperfície real izadas ao ìongo do canal

principal ng 2 do Projeto Jaíba, com extensão de 32 km.

0 cri t6ri o adotado pa ra a l ocação de sondagens , com ba

se no zoneamento geotãcnico preì jminar, conduzìu a um

total de 50 sondagens a percus são e 100 son dag e ns a tra

-do. Caso fosse adotado o critãrio geonrétri co para a lo

cação de sondagens, pelo menos .l00 sondagens a pe rcu r

são e 500 sondagen s a trado teri am si do real i zadas.

4. Permïtiu grande economia em ensaios de laboratõrio.

Como exemplo, pode-se tamb6m citar estudos realizados

,ao longo do canal principal nQ 2 do Projeto Jaíba. A

pesquisa de jazidas de materiais parâ conStrução, de

aterros ex i ge normal mente a real i z ação de uma quant i da

de excessiva de ensaios geot6cni cos de laboratõrio. Es

ses. ensaios são realizados em amostras coletadas numa

malha de sondagens geometri camente espaçadas, iunto ao

cgrpo de aterro projetado. Tendo em vi sta que o canaì

principal ng 2 do Projeto Jaíba foi totalmente concebi

do em aterro, o estudo de jaz i das com a adoção desse
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crîtõrio,seria praticamente inviãvel. Procurou-se então,

com bast. no zoneamento geot6cnìco, direcionar a locação

das jazidãs ao i ongo do canal, minimj zando substanci al

mente a quantidade de ensaios de laboratõrio.

5, Permitiu a previsão de comportamentos geot6cnicos e

da neces s ídade de ensaios geo tõcn i co s especia i s, de

interesse para o Projeto.

Dentro deste aspecto, sal ienta-se a constatação da

existência na ãrea estudada do fenônreno de colapsivìda

de, Essa constatação foi despertada pela ocorrôncia de

rupturas no terreno de fundação em um trecho de canal

construido no início da obra

0 fenômeno de col apsi vi dade estã provavel mente re

I acionado ao estado de estruturação do solo, adqui ni do

em função do desenvol vimento pedológìco do perfi l . "As

sim, Jennings (l957), estudando solos muito parecidos

ãqueles do Jaíba, na Ãfrica do Sul , procura explicar o

fenômeno por um arranio estrutural no qual âs particU

tas de areia estariam I igadas entre si através de verda

deiras pontes, formadas pelas particulas de silte e ar

gi I as , formando um conj unto de el evado ind i ce de vaz i os

e instível perante encharcamento, si tuação na qual esta

estrutura se desmancharia dando origem a um novo arran

jo mais compacto" (Wolìe e outros, l97B).

A conceituação apresentada para o fenôneno 'de co

lapsividade sugere que a existência do fenômeno esteja
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provavelmente rel acionada ao prùcesso pedogen6tico a3

senvolvido sobre os sedimentc-s ¿luvionares da Formação

das Vazantes, Esse processo, onde se destaca o enrique

cimento progressi vo de argi l a e ferro do depós'i to al u

vionar arenoso, permite que esses elementos se compor

tem como verdadei ras "pontes " de l igação entre as partí

culas de areia quartzosa, formando um arranio estrutu

ral in stãve I qu an do em contato com a ãgua.

Neste sentido a interpretação geopedolõgica real i

zada é de fundamental ìmportãncia para a orìentação dos

ensaios de caracterização e quantificação do fenômeno

de co:l apsividade, servindo de base para a sua programa

ção.

0utra particularidade geot6cnica diagnosticada a

partir da interpretação geopedológica foi a ocorrência

de a rgi I as expans i vas em determi nadas uni dades geotõcni

cas homogâneas. Trata-se das uni dades geotécni cas nQ l,

2 e 6. Neste aspecto, os solos associados ã unidade geo

t6cnica nQ 6 mereceram atenção especiaì, por constitui

rem-se em ocorrônci as possÍveis de serem usadas como ma

teriais de emprõstimo. Assim, para estes solos destacou

-se a necessidade de real ização, a diferentes profundi

dades do perfil, de ensaios de expansividade, visando

melhor conhecer o seu comportamento como materiais de

"emp16stimo".
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6, Pernitìu u¡n planejamento seguro nas investigações pa

ra materiaì s de aterro, com grande economia de tempo.

Tendo por base a interpretação geot6cni ca prel imi

nar, conforme descrìta no item 4, foram programadas ao

I ongo dos canai s principais, s on dagen s a t rado vi sando

a coleta de amostras de solo para fins ,de caracteriza

ção geotãcnica em laboratõrio. Foi possível, dessa for

ma, s e i e ô i o n a r ' p re I i m i n a rme n t e as zonas geotõcn i ca s ho

mogôneas potencialmente favorãveis ã ocorrência de ma

teriais, geote cni camente viãveis pa ra uti I ì zação em

aterro compactado.

Assim, foram selecionadas para estudos geotécn ícos

de laboratõrio mais detalhados, apenas as zonas geot6c

ni cas distri buidas ao l ongo do terraço superior e do

depõsito coluvionar. As dema.i s ãreas apresentam caracte

rîsticas texturais e mineraìõgi cas desfavorãveìs ã com

pactação em aterro

0 m6todo utilizado, permitiu tamb6m orientar a

amostragem ao longo do perfi I de sondagem, de maneira a

se garant'i r a iol eta de amostras com caracteristi cas

geotõcnicas diferentes. Assim, por exemplo, a zona geo

t6cnica honrogônea nQ 4, distribuida no terraço supe

rior, apresenta uma camada superficial de areia pratica

mente pura com aproximadamente 'l,5 m, com característi

cas geot6cnicas desfavorãveis ã compactaçã0. Por outro

lado, as ãreas representadas pel a zona geotõcn ica ho

mogênea nç 6 apresentam nas partes inferiores do perfi I '
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concent,ração de argilas expansivas, cujo comportamento

geot6cn ico ó desfavorãvel , quando uti I i zados em aterros

compactados,
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