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superfícies aplainadas que não podem ser chamadas de pene-

planos, pediplanos ou etchplanos, pois possuem gênese distin-

ta. Na região do Quadrilátero Ferrífero (MG), por exemplo, a 

Chapada de Canga, relacionada à Superfície Sul-americana por 

-

dos por oxi-hidróxidos de ferro de idade provável quaternária, 

Dentre as superfícies geomorfológicas reconhecidas no 

-

te é chamada de Superfície Sul-americana e teria sido forma-

Grohmann e 
Riccomini (2012)



Perfis diferenciados:
(1) Perfis das bacias intracratônicas: Amazonas, Parnaíba 

Paraná e 
(2) Perfil médio das bacias marginais











Fernandes e Coimbra (1994)

Ambientes transicionam de 
fluvio-lacustres com formação
de calcretes até desérticos com 
deposição eólica (NE-SW)



Figura 1 - Representação da inter-relação dos parâmetros controladores na diagênese. (De Ros, 1996, mod). 

ma aquoso ou sólido,  ocorre  influência  no arranjo

dos átomos imposto pela força da ligação e número

de coordenação. As diversas estabilidades existentes

entre os minerais carbonáticos refletem as diferentes

estruturas e ligações químicas (Reeder, 1983). 

Os  principais  minerais  de  carbonato  são:

aragonita, calcita, calcita magnesiana, dolomita e do-

lomita ferrosa ou anquerita. Além destes, incluem-se

a  magnesita,  siderita,  rodocrosita,  estroncianita,

cerussita, entre outros (Quadro1). 

Estes diversos tipos de carbonatos podem ser

encontrados  como  cimentos  nas  rochas  siliciclás-

ticas.  De  acordo  com  Morad  (1998),  os  cimentos

carbonáticos  obedecem  a  padrões  de  distribuição,

mineralogia  e  composições  isotópicas  que  variam

espacial  e  temporalmente,  dependendo diretamente

das  condições  atuantes  em  cada  ambiente  diage-

nético. Na eodiagênese, os fatores controladores são

o  ambiente  deposicional  (ex.:  taxa  de  deposição,

clima, latitude, hidrogeologia, flutuação do nível do

mar e composição da água intersticial), o conteúdo

de  matéria  orgânica,  e  a  textura  e  composição

detrítica dos sedimentos hospedeiros. Na mesodiagê-

nese, os fatores controladores  compreendem a tem-

peratura,  tempo  de  permanência  em  determinada

profundidade,  taxas  de  fluxo  dos  fluidos,  química

das águas de subsuperfície (onde a migração da água

é  limitada  devido  à  perda  da  porosidade  e  per-

meabilidade das rochas) e o padrão de distribuição

dos cimentos carbonáticos eodiagenéticos. Estes últi

mos influenciam na formação dos carbonatos meso-

genéticos,  seja  pela  dissolução-reprecipitação  ou

redistribuição. 

GRUPO DA DOLOMITA

Ao  grupo  da  dolomita  pertencem  somente

dois minerais:  dolomita [CaMg (CO3)2] e anquerita

[Ca(Mg,  Fe,  Mn)  (CO3)2].  A dolomita  forma  uma

série  de  solução  sólida  limitada  com  a  anquerita

(Boggs, 1998).

Até pouco tempo, a dolomita, como cimento

em  rochas  siliciclásticas  não  tinha  sido  extensiva-

mente estudado. No entanto, com o aprofundamento

dos estudos de reservatórios, verificou-se que esta é

relativamente  comum  e  afeta  significativamente  a

qualidade dos reservatórios.

A dolomita  estequiométrica  tem como  fór-

mula  CaMg  (CO3)2,  sendo  cristalizada  no  sistema

romboédrico,  alongada segundo o eixo cristalográ-

fico  “C”  e  apresentando  Ca  e  Mg  em  proporções

molares  equivalentes.  Sua  característica  principal

são as camadas intercaladas  de cátions (Ca+2, Mg+2)

regularmente alternadas entre os ânions (CO3)
-2. Este

fato  ocasiona  uma  estrutura  estável,  com  ângulos

cristalográficos  ligeiramente  diferentes  daqueles da

calcita e com uma simetria distinta, devido ao menor

tamanho do íon  Mg em relação  ao do Ca (Fig. 2)

(Boggs, 1995). A partir da análise de óxidos, a com-

94

Klein e Misusaki (2007)

437REM: R. Esc. Minas, Ouro Preto, 61(4): 433-441, out. dez. 2008

Marcia Regina Stradioto et al.

Dissolução de aluminossilicatos,

minerais pesados e fragmentos

líticos

A dissolução de grãos foi observa-

da em arenitos de todas as formações

estudadas, sendo mais freqüente na For-

mação Caiuá. Os minerais pesados, prin-

cipalmente augita e ilmenita, que apare-

cem em abundância entre os minerais

acessórios, estão bastante alterados. A

dissolução desses minerais ocorre de for-

ma precoce nesses sedimentos, liberan-

do principalmente íons de Ca2+ e Fe.

Os fragmentos líticos, embora em

pequena quantidade, aparecem em to-

das as formações estudadas. A dissolu-

ção desses fragmentos, principalmente

de origem vulcânica, contribui para a li-

beração de íons como Fe e Na+.

A dissolução de silicatos, que ocor-

re com maior freqüência nos sedimentos

estudados, aparece principalmente afe-

tando os grãos de feldspatos. A dissolu- Figura 3 - Composição dos arenitos estudados, utilizando Diagrama de Folk (1968).

Figura 4 - A: Fotomicrografia de caulinita da Formação Caiuá (MEV); B: Análise semiquantitativa da caulinita, por meio de EDX, no

ponto 1 (A); C: Difratograma da fração <2µm (linha azul = normal; linha vermelha = glicolada; linha preta = queimada) da Formação

Caiuá; D: Fotomicrografia de montmorilonita/ilita envolvendo grão de feldspato (F), da Formação Santo Anastácio (MEV); E: Análise

semiquantitativa da montmorilonita/ilita, por meio de EDX, no ponto 2 (D); e F: Difratograma da fração <2µm (linha azul = normal; linha

vermelha = glicolada; linha preta = queimada) da Formação Santo Anastácio.

Stradioto et al (2008) Bacia Bauru
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Classificação Petrográfica 
Os valores de quartzo total, feldspato 

total e litoclastos das amostras analisadas foram 

plotados em diagrama triangular de 

classificação (segundo Folk, 1980) - Figura 3. 

A maioria das amostras é classificada como 

arcósio. As amostras RE-01 e RE-02, coletadas 

no Ponto 1 (Seção-tipo da Formação Resende), 

correspondem a arcósios líticos. A amostra RE-

05, do Ponto 1 (Seção-tipo da Formação 

Resende), e a amostra RE-06, do Ponto 6 

(Seção Clube Náutico), correspondem a 

subarcósios e apresentam valores superiores a 

30% de matriz (Quadro 1), indicando a geração 

de argila a partir da dissolução dos grãos de 

feldspato. 

Ressalta-se que a forte decomposição de 

grãos de feldspatos, evidenciada pela abundante 

presença de epimatriz argilosa nas rochas 

analisadas, pode mascarar a classificação destes 

arenitos pelo diagrama de Folk (1980), já que 

estes tenderiam a uma composição ainda mais 

feldspática, considerando-se a composição 

primária das rochas. 

 

 

 
 

Figura 3. Classificação petrográfica dos arenitos da Formação Resende no diagrama triangular de 

Folk (1980). 

 
Proveniência 

Com base nos diferentes tipos de 

quartzo encontrados nas rochas, as amostras 

foram plotadas nos diagramas de proveniência 

de Basu et al. (1975) - Figura 4. 

Brêda et al (2013) 
Bacia Resende

Arenito Botucatu é classificado como
quartzo-arenito (> 95% de quartzo)
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FIGURA 1.  Mapa geológico simplificado da distribuição dos arenitos da Formação Botucatu e das rochas

vulcânicas da Formação Serra Geral, na porção SW do Estado de São Paulo e norte do Paraná (Negri et al. 2006).

e marca, juntamente com os basaltos da Formação

Serra Geral, os limites das cuestas de borda da Bacia

Sedimentar do Paraná e também o relevo de elevados

platôs e mesetas da região.

A Formação Botucatu é constituída essencial-

mente por arenitos com estratificação cruzada, planar

e acanalada, de médio a grande porte, depositados em

ambiente desértico, onde as estratificações cruzadas

representam dunas eólicas barcanóides, além de raros

depósitos de arenitos com estratificação plano-paralela,

associados à interdunas (Assine et al., 2004). As

camadas frontais dos estratos cruzados apresentam

ângulos de mergulho altos, sendo freqüentemente

tangenciais na base, o que reflete diminuição do

tamanho dos grãos do topo para a base dos sets. Ainda,

segundo os mesmos autores, as camadas apresentam,

comumente, alternância de lâminas de arenito fino e

de arenito médio, o que resulta em característica

bimodalidade textural. Além desta característica, os

arenitos da Formação Botucatu apresentam outras

feições texturais típicas de depósitos eólicos, como bom

arredondamento e seleção, ausência de matriz argilosa

deposicional, estratos com gradação inversa e lami-

nação pin stripe. Esta Formação está assentada sobre

diversas unidades estratigráficas precedentes, inclusive

sobre o embasamento, e, na região, é cortada por

soleiras e diques de rocha básica-intermediária. O

contato superior da Formação Botucatu com a

Formação Serra Geral, dominantemente vulcânica e

que marca expressivo episódio magmático Eocretácico,

é interdigitado, caracterizado pela presença de arenitos

intertrapianos correlacionáveis à Formação Botucatu

que constituem importante marco estratigráfico entre

os derrames.
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(Prancha 1, Foto 1) e ocupa uma área de aproxima-

damente 200 m x 100 m ao longo da cota 700  m de

altitude, nas fraldas da Serra da Caatinga. A extração

no local de lavra é do tipo céu aberto e o desenvol-

vimento da lavra está sendo feito pela Mineração

Pedras Lustres Ltda. por método manual (Prancha 1,

PRANCHA 1.  FOTO 1. Vista geral da “mina” da Mineração Pedras Lustres-ME, região da Rufina

 Serra da Caatinga. A parte superior, ao fundo, é capeada por traquidacitos.

FOTO 2. Lavra a céu aberto desenvolvida pela Mineração Pedras Lustres-ME pelo método manual.

FOTO 3. Desplacamento dos blocos de arenito silicificado aproveitando-se da estratificação da rocha.

FOTO 4. Sala de preparação das placas na “marmoraria” da Mineração Pedras Lustres-ME

localizada na cidade de Ribeirão Claro, PR;

FOTOS 5A e 5B. Empilhamento das placas e blocos de arenito para comercialização

(mourões, paralelepípedos, lajotas, placas, molduras para portas e janelas, rodapés, etc);

FOTO 6. Fachada de casa com acabamentos de arenito “silicificado”.

Montanheiro et al (2011)



viabilizar o cultivo nos solos arenosos uma vez que sua estrutura predominante é de grãos 

simples. 

Assim, constituem-se objetivos deste trabalho: i)analisar como se deu a 

incorporação dos Neossolos Quartzarênicos ao processo produtivo regional no Cerrado, 

especialmente do Sudoeste do Estado de Goiás; ii)observar os impactos resultantes e 

iii)apontar alternativas para a utilização dos solos arenosos.  

 

2 Material e Métodos 

 A área de estudo como um todo é o Cerrado (ou Savana) brasileiro, domínio 

morfoclimático de aproximadamente dois milhões de quilômetros quadrados, dominado por 

planaltos de estrutura complexa, dotados de superfícies aplainadas de cimeira e planaltos 

sedimentares (AB'SÁBER, 1996) recobertos por formações florestais, campestres e, 

principalmente, savânicas (RIBEIRO; WALTER, 1996). Os trabalhos específicos foram 

desenvolvidos no sudoeste do estado de Goiás, na borda setentrional da bacia sedimentar do 

Paraná, denominada Planalto do Rio Verde. A região é caracterizada por rochas sedimentares, 

intercaladas com derrames de basalto de idade predominantemente Mesozóica, que formam 

chapadas de amplos interflúvios originalmente recobertos por cerrado ralo. Sob um clima 

atualmente caracterizado pelas estações seca e chuvosa durante o ano, os solos predominantes 

são aqueles derivados do basalto e do arenito, predominando Latossolos argilosos nos 

chapadões e, nos vales ou depressões, Areias Quartzosas ou Neossolos Quartazênicos, 

denominação atual da EMBRAPA (1999), muito arenosos. Na Figura 1, observa-se o Mapa 

de Solos do sudoeste de Goiás. 

 

Figura 1: Mapa de solos do sudoeste de Goiás (Legenda com  denominação anterior a 1999). 

 
 

Procedeu-se, inicialmente, ao levantamento bibliográfico sobre a apropriação do 

Cerrado brasileiro e do sudoeste de Goiás, especificamente, a partir da década de 1970. 

Realizaram-se, a seguir, trabalhos de campo e levantamento de dados sobre as condições 

topográficas, geológicas, geomorfológicas, vegetacionais e climáticas dos solos com textura 

NOVAS FRONTEIRAS AGRÍCOLAS: 
SOLOS ARENOSOS E TECNOLOGIAS ATUAIS 
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1 Introdução 
 

A região do Cerrado brasileiro (Savana), localizada na porção Central da América 

do Sul, tem sido afetada por uma série de processos sócio-econômicos impactantes no 

ambiente original, principalmente partir de 1970 quando se tornou a nova fronteira agrícola 

do Brasil. Nesse período, vários programas de incentivo fiscais e subsídios, reflexos das 

transformações econômicas no país e do contexto internacional, estimularam a sua ocupação e 

a sua incorporação à economia nacional, gerando uma série de transformações sócio-

espaciais. Entre elas, destacam-se o aumento populacional, provocado por migrações, o 

crescimento e o desenvolvimento urbano e a implantação de um sistema agropecuário 

moderno com transformações significativas no campo.  

Com o novo modelo de desenvolvimento no Cerrado, o uso da terra foi 

intensificado, ocupando-se primeiramente as terras mais adequadas, tanto em relação aos 

solos (Latossolos) quanto ao clima e, posteriormente, abrangendo áreas de solos arenosos (os 

Neossolos Quartzarênicos órticos típicos), não indicadas para práticas agropecuárias 

intensivas. A vegetação original foi substituída por pastagens plantadas ou por monoculturas. 

Quando tais atividades são praticadas, sem um manejo conservacionista, há uma redução no 

teor de matéria orgânica, na capacidade de armazenamento de água, na fertilidade e na 

produtividade do solo, um aumento na exposição e desagregação do solo, fortalecendo os 

processos erosivos, com perdas de solo e água, provocando o surgimento de sulcos e 

voçorocas e assoreamento dos vales.  

Sabe-se que os solos de textura arenosa (areia e areia franca) são considerados 

muito frágeis e/ou marginais em relação à sua utilização agrícola e no ecossistema a que 

pertencem. O uso intensivo desses solos, portanto, é restrito, principalmente pela baixa 

capacidade de armazenamento de água e alta suscetibilidade à erosão, dentre outros aspectos 

(MACEDO, 1994; SPERA et al., 1999; MACEDO et al., 1998; OLIVEIRA et al., 2003).  

Entretanto, observa-se a falta de detalhamento prático para aplicação de algumas 

sugestões relativas ao estudo e ao uso de solos arenosos no Cerrado brasileiro, causando a 

preocupação com o possível agravamento dos problemas sociais e ambientais neste tipo de 

solo, como já tem acontecido no sudoeste do estado de Goiás, com a degradação em formas 

de “areais”1. 

Neste sentido, é necessário um enfoque geossistêmico, que considere os aspectos 

sócio-econômicos (MONTEIRO, 2002), e a possibilidades da aplicação de novas tecnologias 

para a sua utilização, sem causar danos ambientais, tais como aumentar a matéria orgânica do 

solo e melhorar a cobertura do solo através de resíduos culturais, visando com isso também 

aumentar a capacidade de armazenamento de água (CAD) no solo. A redução das práticas 

mecânicas de cultivo ou, até mesmo, o plantio direto são considerados importantes para 

                                                 
1Os areais são manchas de Neossolos Quartzarênicos, sem ou com rara cobertura vegetal, resultantes da 

degradação do solo in situ e/ou da deposição de areia transportada, e expostos a processos erosivos. 

Caracterizam-se, sobretudo, pela dificuldade de revegetação ou, quando esta ainda existe, pelas poucas espécies 

que a compõem. 
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 A formação dos areais está ligada às formações litológicas existentes na 

região (Figura 8), como o arenito da Formação Botucatu e depósitos arenosos 

recentes (inconsolidados). O processo natural de voçorocamento dos materiais não 

consolidados é responsável pelo início da formação dos areais, os quais têm sua 

expansão potencializada pela ocupação antrópica dessas áreas mais frágeis e sua 

utilização com práticas agropecuárias inadequadas (Suertegaray, 1995). 

 

 

Figura 8. Esquema de configuração dos areais com a indicação do material de 

origem, relevo e solo. 

 
 Em relação aos solos, predominam nestas áreas os Argissolos Vermelhos, 

Latossolos Vermelhos e Neossolos Quartzarênicos. Os dois primeiros são formados 

do arenito Botucatu, enquanto o Neossolo Quartzarênico tem sua formação sobre os 

depósitos arenosos recentes (Klamt & Schneider, 1995). Todos são solos que 

apresentam baixo tamponamento, baixa resiliência e alta suscetibilidade à erosão 

eólica e hídrica quando submetidos ao uso inadequado. Os Neossolos 

Quartzarênicos são os solos que apresentam maiores limitações de uso e 

suscetibilidade a degradação (Azevedo & Kaminski, 1995). 

 Os Neossolos Quartzarênicos são caracterizados pelo incipiente grau de 

intemperismo ocorrido sobre materiais inconsolidados de textura grosseira, 

apresentando seqüência de horizontes A – C – R. São constituídos por partículas 

minerais de tamanho areia, com baixos teores de argila, em geral inferior a 10%. Os 

Reinert et al. (2007) 
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 No Rio Grande do Sul os derrames da Formação Serra Geral encontram-se 

em cotas desde 200 metros até 1200 metros de altitude. Devido a grande variação 

de ambientes considerando os tipos de vegetação, clima e altitude, essas rochas 

originam inúmeras UM, como: Pedregal, Uruguaiana, São Borja, Durasnal, Virgínia, 

Escobar, Júlio de Castilhos, Guassupi, Oásis, Pituva, Farroupilha, Santo Ângelo, 

Erechim, Ciríaco, Charrua, Durox, Vacaria, Bom Jesus, Silveiras, Rocinha, Herval 

Grande, Estação e Carlos Barbosa (Brasil, 1973). Nesta viagem de estudos veremos 

a UM Pedregal. 

 O Arenito da Formação Botucatu ocorre em uma faixa contornando a 

Formação Santa Maria, limitando a grande área de rochas efusivas básicas, além de 

serem encontradas pontualmente nos municípios de Quarai, Uruguaiana, tupanciretã 

e Cruz Alta. Forma solos profundos e bem drenados, muito susceptível a erosão. 

Este arenito é responsável pela formação da UM Cruz Alta, Tupanciretã e Bom 

Retiro e também exerce influência na UM Passo Fundo. 

 

 

Figura 3. Caracterização geológica da área de excursão. 



Processos de Intemperismo
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Composição mineralógica das rochas

Processos de Intemperismo

West e Dumbleton 1979 Mineralogy of tropical 

weathering. J. Eng. Geol., 3: 25-40.
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Questões para a Pesquisa

 Calcário – CO4
2-, Ca2+ e Mg2+

 Gesso – SO4
2- e Ca2+ (Mg2+, K+)

 Silicato – H3SiO4
- e Ca2+ (Mg2+)

 Aluminossilicato - H3SiO4
- e Ca2+, Mg2+, K

Dissolução congruente
Dissolução total

Dissolução incongruente

Dissolução parcial de H3SiO4
- e Ca2+, Mg2+, K+; formação de argilominerais 2:1;

Alta CTC e elevada carga negativa
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Dissolução Total Dissolução Parcial + Formação de Argila

Processos de Condicionamento de Solos

+ KVermiculitaBiotita +Si +Mg +FeCa2+ +  CO3
2-CaCO3
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disponibilização de nutrientes e formação de novos minerais
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Processos de Condicionamento de Solos



DEFINIÇÃO

• Ciência que estuda processos geológicos que 
influenciam a distribuição e formação dos solos, 
bem como a aplicação de materiais geológicos 
em sistemas agrícolas e florestais como forma 
de manter e melhorar a produtividade do solo 
para o aumento dos benefícios sociais, 
econômicos e ambientais.

(Chesworth e Van Straaten, 1993)

Agrogeologia



PRINCÍPIOS

• Ciência da Geologia no contexto da Ciência da Agricultura
“A Geologia a serviço da Agricultura”

• Ciência de interface – A Ciência do Solo desenvolvida a 
partir da perspectiva geológica

• Solo como recurso geológico primário nos sistemas 
agrícolas

• Rochagem

Agrogeologia



PROCESSO AGROGEOLÓGICO

• Atores de interface (FORMAÇÃO DE PESSOAS)

• Conhecimento sobre o processo de formação do solo 
agrícola e a ocorrência de agrominerais 
(ZONEAMENTO AGROGEOLÓGICO)

• Solos + Sistemas de manejo + Agrominerais Regionais 
(GERAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E ADOÇÃO DE 
TECNOLOGIA)

Agrogeologia



Agrogeologia

Fatores Estratificadores

Geologia, Clima, Relevo

Fatores Dinâmicos
Solos, Cobertura da Terra, Sistemas de Produção, Manejo da Fertilidade
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