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Primeiro um som interior, 

Dentro da terra o rio quer nascer. 

 

O mato ri, 

O homem ri, 

A Terra chora água ao parir. 

 

Um fio só, 

Dois fios já, 

Um amazonas também nasce assim. 

 

Já orvalhou no capinzal, 

Segue no leito verde maternal. 

 

 

Desaleitou, cachoeirou, 

O rio segue o curso que traçou. 

 

Vai se encontrar, 

Nalgum lugar, 

Com outras águas doces procriar. 

 

Um fio só, 

Dois fios já, 

Um amazonas também cresce assim. 

 

Tem peixe bom, 

P’rá alimentar. 

 

Tem água e vida, 

Quem não o sabe amar. 
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Resumo 
 

 As bacias dos rios das Velhas e Jequitaí são afluentes da margem direita do rio São Francisco. 

Juntas, correspondem a uma faixa assimétrica de direção aproximadamente N-S que se estende desde 

o Quadrilátero Ferrífero até o norte de Minas Gerais. 

 Ambas as bacias possuem nascentes instaladas em serras predominantemente compostas por 

quartzitos estruturados pela orogênese brasiliana. As mesmas drenam em seu médio e baixo curso um 

conjunto de rochas metapelíticas e metacalcárias pouco deformadas. Tais contrastes litológicos e 

estruturais levam a um quadro morfossedimentar bastante diverso, cujos traços principais podem ser 

visualizados em particularidades do padrão erosivo ou deposicional dos cursos d’água. 

 Vários trabalhos têm indicado a reativação cenozóica de estruturas frágeis ao longo das duas 

bacias. Porém, como os resultados foram obtidos a partir de metodologias distintas e em pontos 

isolados, é visível a necessidade de integração a partir de metodologias e objetos de estudo 

padronizados. Justamente por registrarem os efeitos dessa reativação durante sua evolução 

morfológica e sedimentar, os rios podem ser considerados uma importante ferramenta integradora. 

 No presente trabalho foram gerados modelos tridimensionais de declividade, a partir de 

imagens SRTM (Shutte Radar Topography Mission), com vistas à determinação dos principais níveis 

de base existentes nas bacias em questão. Mapas topográficos em escala 1:100.000 também foram 

utilizados. Após esta fase, os segmentos fluviais instalados sobre os níveis de base mais acessíveis 

tiveram suas feições morfológicas mapeadas em escala 1:500. Quando possível, foi descrito um perfil 

de fácies sedimentares em cada um deles. 

 Um total de 14 e 12 pontos de adensamento de estudos foi definido nas bacias do rio das 

Velhas e Jequitaí, respectivamente. Após o mapeamento e levantamento dos perfis, a geologia dos 

entornos de cada ponto foi compilada na melhor escala disponível (1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000, 

dependendo da localização do ponto), bem como a localização dos principais traços morfotectônicos. 

 As características morfológicas de cada segmento e os perfis estratigráficos obtidos foram 

analisados conjuntamente e confrontados com as principais litologias, estruturas e zonas de reativação 

cenozóica das imediações. Isso conduziu a uma série de hipóteses sobre a evolução morfossedimentar 

dos pontos. O entendimento dos principais controladores pontuais desta dinâmica conduziu à 

proposição de um quadro evolutivo para as bacias como um todo. 

 Na bacia do rio das Velhas, a maior parte dos níveis de base tem origem relacionada à 

reativação cenozóica de estruturas frágeis. Por outro lado, na bacia do rio Jequitaí, o abatimento 

cárstico diferencial parece ser o principal responsável pela instalação de patamares morfoestruturais. 

Em termos gerais, a bacia do rio das Velhas sofre um basculamento gradual para leste, a partir 

da reativação de estruturas brasilianas. Já na bacia do rio Jequitaí percebe-se que as porções 

meridional e setentrional tem sofrido um abatimento em direção à zona central, onde se encontra o 

canal principal do rio Jequitaí, instalado sobre o graben homônimo. 
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Abstract 

 
The Velhas and Jequitaí river basins have together an asymmetric shape that drain northward 

from Quadrilátero Ferrífero to the northern Minas Gerais State. These two basins are affluent of São 

Francisco river in its right margin. 

The headwaters of Velhas and Jequitaí rivers are dominated by quartzites ridges structured 

during the Brazilian orogenic cycle. Less deformed metalimestones and metapelites are drained 

downstream. In response to these lithostructural contrasts, sensible variations of the rivers’ 

depositional or erosive pattern are seen. 

Many works point to the Cenozoic reactivation of ruptile structures along the two basins, 

however the investigated points are spatially disconnected and the research procedures are not the 

same. The integration of this knowledge could be possible by the study of fluvial systems since they 

are able to register the morphosedimentary effects of structural reactivations along their evolution. 

 In this work the main baselevels of Velhas and Jequitaí river basins were identified by using 

tridimensional slope models generated from SRTM (Shutte Radar Topography Mission) images. 

Topographic maps in 1:100.000 scale were also used. After that, the fluvial morphologies of the 

accessible baselevels were surveyed in 1:500 scale. A log profile was described when possible. 

 The number of mapping points defined in the Velhas and Jequitaí river basins were 14 and 12, 

respectively. The main morphotectonic and geologic aspects of the points sorroundigs were compiled 

in 1:50.000, 1:100.000 and 1:250.000 scales. 

 In each point, the obtained morphologic map and log profile were analysed in relation to the 

neighborhood main lithologies, structures and Cenozoic reactivation zones. This step allows the 

establishment of some hypothesis about the morphosedimentary evolution of all studied points. The 

understanding of local fluvial dynamics resulted in a whole evolutive model to the two basins. 

 The great number of baselevels of Velhas river basin has origin related to Cenozoic 

reactivation of ruptile structures. Nevertheless the heterogenic carstic collapse is the main responsible 

by the generation of the Jequitaí river basin baselevels. 

The results point to an eastward gradual tilt of the Velhas river basin, due to the reactivation of 

Brazilian structures. The northern and southern portions of Jequitaí river basin are tilting to the center, 

where is the main channel of Jequitaí river, draining the trough of the Jequitaí graben. 



CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1- INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

O papel dos rios sobre a esculturação do relevo, o ciclo sedimentar, o meio ambiente e diversas 

atividades humanas é notório, conforme colocado por vários autores como Penteado (1978), Holmes 

(1952) e Bigarella (2003). 

Independentemente da abordagem, a forma em que atuam os sistemas fluviais depende de 

diversos fatores, como a constituição litológica e estrutural da bacia hidrográfica, a ocorrência de 

deformações cenozóicas, o clima, os padrões de ocupação humana, etc. 

Cada um desses fatores, atuando individual- ou coletivamente, é capaz de definir a conformação 

longitudinal e transversal dos cursos d’água. Este condicionamento se traduz basicamente na geração de 

formas de dissecação fluvial ou preenchimento sedimentar, ambas variáveis no tempo e no espaço. 

Em linhas gerais, as zonas a montante de barramentos naturais ou antrópicos dos cursos d’água 

apresentam domínio dos processos deposicionais, ao menos temporariamente, sobre aqueles de ordem 

erosiva ou transportadora e recebem o nome de níveis de base. 

Tendo em vista a relação histórica do ser humano com os rios, sobretudo pela ocupação das suas 

planícies de inundação, e sabendo-se dos vários impactos e riscos inerentes, os níveis de base são 

entidades geomorfológicas e sedimentares cuja identificação e compreensão têm grande aplicabilidade 

social. 

O estudo dos níveis de base pode ajudar a elucidar questões conceituais relacionadas ao meio 

físico, tais como as predições advindas do ordenamento e magnitude de drenagens, dentre outros 

princípios morfométricos, como os sugeridos por Horton (1945), Strahler (1952), Strahler (1956), Shreve 

(1966) e Christofoletti (1969). 

A investigação dos níveis de base pode ser útil também para o entendimento das seqüências 

deposicionais, discordâncias e diastemas (Suguio, 2003); a definição de áreas para prospecção em 

depósitos de placer (Griffith, 1960) e revisões de algumas teorias limnológicas como a do rio contínuo 

(river continuum), de Vannote et al. (1980). Isso demonstra que o tema está diretamente relacionado a 

questões econômicas e ambientais. 

Apesar de toda essa importância, a literatura geológica não apresenta casos em que os níveis de 

base tenham sido alvo de investigações sistemáticas. Quase sempre o tema é tratado de forma indireta, 

generalizada e descritiva (p. ex.: de Blij et al., 2004), ocupando a periferia de um dado assunto principal. 

Outro problema comum aos trabalhos sobre níveis de base é a abordagem qualitativa e em escala 

inapropriada (Lana & Castro, 2006a). Na maioria das vezes, os estudos se apóiam sobre a geometria 
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linear do canal e conduzem apenas aos grandes condicionantes litoestruturais (p. ex. os padrões de 

drenagem de Cunha, 2007), quando vários trabalhos têm apontado para o papel marcante das 

variabilidades locais sobre a evolução morfológica e sedimentar da rede de drenagem (p. ex. Schumm et 

al., 2002). 

É importante considerar que, mesmo nos estudos que utilizam técnicas menos qualitativas (p. ex.: 

cartografia de detalhe), raras vezes são gerados mapas de um ponto em sucessão temporal ou mesmo 

perfis estratigráficos dos sítios estudados. A evolução do sistema por vezes está sustentada sobre o feeling 

individual, informações indiretas, tais como dados geofísicos e de sensoriamento remoto, ou pontuais, 

como as datações radiométricas. 

A literatura especializada tem demonstrado uma clara compartimentação do assunto em trabalhos 

que se focam na dinâmica morfológica e outros, que privilegiam a dinâmica sedimentar (p.ex.: Selby, 

1985; Schumm, 1977; dentre outros). Isso, além de se opor às tendências interdisciplinares atuais, reduz a 

precisão de conclusões acerca da sucessão temporal dos processos e produtos desenvolvidos no sistema 

fluvial. 

Em síntese, os níveis de base são gerados em resposta às heterogeneidades litológicas, estruturais, 

de uso antrópico, etc.. O seu registro morfológico e sedimentar pode ocorrer de diversas maneiras, haja 

vista o grande leque de formas e fácies sedimentares possíveis de serem geradas em sistemas 

agradacionais (Miall, 2006). 

Restam dúvidas, entretanto, se há possibilidade de se definirem antecipadamente as formas e 

fácies presentes em um nível de base sob influência de um determinado condicionante. Isso permitiria 

estabelecer quadros regionais de expectativas em termos faciológicos e morfológicos para os níveis de 

base identificados à montante de um condicionante específico. 

Dois fatores principais parecem ser entraves para que quadros regionais sejam estabelecidos. O 

primeiro diz respeito à atuação combinada de mais de um condicionante. Acredita-se que não seja 

possível, por exemplo, que as mesmas formas e fácies sejam geradas em dois níveis de base 

condicionados pela mesma falha geológica se, em apenas um deles, ela estiver sendo reativada por 

isostasia. 

O segundo entrave está relacionado ao ritmo com que cada condicionante específico atua sobre a 

rede de drenagem. Por exemplo, se a taxa de precipitação é heterogênea numa dada bacia, uma soleira 

geomórfica regional pode ser rompida mais rapidamente nas zonas de maior descarga, fazendo com que o 

sistema deixe de ser agradacional apenas nesta área. 

Essas reflexões sugerem que a geração e evolução dos níveis de base estão associadas muito mais 

à variabilidade local de seus condicionantes, do que à influência dos grandes traços litológicos, 

estruturais, etc. Por ser considerada mais plausível, é sobre esta hipótese principal que se apóia o 

presente trabalho. 
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Nesta tese analisou-se a maneira como níveis de base litoestruturais derivados de diferentes 

condicionantes podem influenciar a geração de formas de leito e margens nas bacias hidrográficas dos 

rios das Velhas e Jequitaí. 

Foram consideradas também as zonas de cabeceira, historicamente negligenciadas pelos trabalhos 

sobre evolução geomorfológica (Forsyth & Nott, 2003), mas com capacidade de registrar efeitos de 

alterações sutis nas propriedades litoestruturais da bacia hidrográfica. 

Ao final, é verificada a possibilidade de estabelecimento de quadros regionais para a evolução dos 

sistemas fluviais das bacias do rio das Velhas e Jequitaí e sua relação com os condicionantes 

identificados. 

As duas bacias são afluentes da margem direita do rio São Francisco e, de maneira geral, possuem 

nascentes instaladas sobre serras de quartzito, drenando metapelitos e metacalcários em seu médio e baixo 

curso. 

Desde suas cabeceiras, ambas registram, além de grande heterogeneidade litológica, deformações 

de natureza e graus distintos, derivadas da atuação de vários ciclos orogenéticos e zonas de reativação ao 

longo do Cenozóico. 

A área de trabalho engloba também zonas com diferentes padrões de ocupação antrópica e 

pressão ambiental (mineração e garimpo nas regiões do Quadrilátero Ferrífero, Serra do Espinhaço, e 

metade ocidental da bacia do rio Jequitaí; forte urbanização na região metropolitana de Belo Horizonte; 

existência de áreas de preservação nas duas bacias, etc.). 

O exposto acima se reflete na presença de vários níveis de base com natureza e escalas distintas e 

demonstra que as bacias em questão fazem jus a um estudo com este enfoque. 

 

1.2- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

 As bacias dos rios das Velhas e Jequitaí drenam a porção central do estado de Minas Gerais, 

sendo afluentes da margem direita do rio São Francisco. Juntas, apresentam disposição alongada em 

direção N-S, se estendendo aproximadamente da latitude 20°26’54’’S (limite meridional da bacia do rio 

das Velhas) até 16°47’57’’S (limite setentrional da bacia do rio Jequitaí). 

 O limite oriental da área de trabalho está localizado próximo à cidade de Ouro Preto, 

apresentando como longitude 43°27’47’’W, enquanto o ponto mais ocidental coincide com o encontro 

das águas dos rios Jequitaí e São Francisco, na longitude de 44°48’13’’W. 

 O quadro 1.1 sintetiza as informações dos limites das duas bacias. O quadro 1.2 apresenta as 

coordenadas das nascentes das mesmas e suas confluências com o rio São Francisco. A figura 1.1 ilustra o 

posicionamento das bacias em relação a Minas Gerais, Brasil e o curso do rio São Francisco. 
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Quadro 1.1 – Coordenadas dos limites das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí. 

 Limites Latitude S Longitude W UTM N UTM E 

ba
ci

a 
do

 r
io

 d
as

 

V
el

ha
s 

Norte (NV) 17°10’53’’ 44°44’26’’ 8.100.358 527.596 

Sul (SV) 20°26’54’’ 43°44’11’’ 7.738.387 631.814 

Leste (EV) 20°22’04’’ 43°27’47’’ 7.747.058 660.404 

Oeste (WV) 17°47’43’’ 44°52’47’’ 8.032.453 512.736 

ba
ci

a 
do

 r
io

 

Je
qu

ita
í 

Norte (NJ) 16°47’57’’ 44°18’52’’ 8.142.531 573.035 

Sul (SJ) 17°55’47’’ 43°46’40’’ 8.017.162 629.445 

Leste (EJ) 17°05’41’’ 43°42’45’’ 8.109.490 636.995 

Oeste (WJ) 17°03’19’’ 44°48’13’’ 8.114.304 520.898 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1.2 – Coordenadas das nascentes e fozes das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí. 

 Nascente Foz 

Bacia Latitude 

S 

Longitude 

W 

UTM 

N 

UTM 

E 

Latitude 

S 

Longitude 

W 

UTM 

N 

UTM 

E 

ri
o 

da
s 

V
el

ha
s 

20°21’56’’ 43°30’40’’ 7.747.343 655.381 17°12’12’’ 44°49’39’’ 8.097.939 518.330 

ri
o 

Je
qu

ita
í 

17°55’24’’ 43°46’05’’ 8.017.865 630.463 17°03’19’’ 44°48’13’’ 8.114.304 520.898 
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Figura 1.1 – Figura ilustrativa do posicionamento das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí em relação ao território 

mineiro, brasileiro e bacia do rio São Francisco (adaptado a partir de Cetec, 2006 e Lana, 2004). As coordenadas dos 

pontos extremos são apresentadas no quadro 1.1. 
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Isoladamente, a bacia do rio das Velhas apresenta direção NNW–SSE e é limitada a norte pelo rio 

São Francisco, tendo a serra do Cabral a nordeste, com seu prolongamento conhecido como serra da 

Onça, formando o divisor de águas do rio Jequitaí. 

A extremidade sul da serra do Espinhaço, denominada localmente como serra de Antônio Pereira 

é o limite meridional da bacia em questão. É nesta posição que se encontra a cachoeira das Andorinhas, 

considerada a nascente do rio das Velhas. O prolongamento para norte da mesma serra é o limite leste da 

bacia. 

A oeste, a bacia do rio das Velhas é limitada em seu alto curso pelas serras do Ouro Branco, da 

Moeda e do Curral. Em direção à foz, os limites se dão com as serras do Rio de Janeiro e do 

Repartimento, que já servem de divisor de águas com o curso do São Francisco. 

A bacia do rio das Velhas foi dividida por Guimarães (1953) apud Polignano (2001) em três 

porções, o alto, médio e baixo curso. Essa divisão considera tanto aspectos fisiográficos quanto 

ambientais que, na verdade, são uma resposta aos contrastes litológicos e estruturais da bacia. 

O “Alto Rio das Velhas” compreende todo o território desde as nascentes até a Serra da Piedade, 

próximo a Belo Horizonte. O médio curso é limitado a norte pelo canal do rio Paraná, avançando pela 

linha divisória dos municípios de Curvelo e Corinto. Já o “Baixo Rio das Velhas” é limitado a leste pela 

bacia do rio Jequitaí e se estende até o encontro das águas com o São Francisco. 

A bacia do rio Jequitaí apresenta dimensão muito menor que a do rio das Velhas (cerca de 9.000 

km2, contra quase 30.000 km2) e forma mais simétrica. Ela é limitada a norte pelas serras Três Irmãos, 

dos Porcos (onde estão as nascentes do rio Pacote, próximo a Montes Claros) e Espinho de Agulha, já nas 

proximidades da foz. 

Os limites sul e oeste da bacia são os divisores de água da bacia do rio das Velhas. A sul, a bacia 

do rio Jequitaí é limitada pelas serras da Água Fria, do Cabral e da Serrinha, esta última nas proximidades 

de Buenópolis. Sua borda oeste é a serra da Onça. O limite oriental da bacia é a serra do Espinhaço, 

estando suas nascentes a leste do povoado de Curimataí. 

A área de estudo possui uma rede heterogênea de vias de acesso, tanto em termos de quantidade, 

quanto de qualidade. Na porção mais “desenvolvida” do estado, ou seja, no alto e médio rio das Velhas, 

conta com maior densidade de acessos asfaltados e as estradas de terra possuem qualidade razoável. 

Em termos gerais, o baixo curso do rio das Velhas e a bacia do rio Jequitaí possuem poucos 

acessos asfaltados e a qualidade das estradas de terra é inferior. 

As figura 1.2 e 1.3 apresentam as principais vias de acesso existentes nas bacias estudadas. 
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N

 

Figura 1.2 – Principais vias de acesso da bacia do rio das Velhas. Modificado de Moura (2000). 
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Figura 1.3 – Principais vias de acesso da bacia do rio Jequitaí. Modificado de Cetec (2006). 
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1.3- OBJETIVOS E METAS 

Com a intenção de testar a hipótese principal de trabalho, suprir a carência de estudos sobre os 

níveis de base e também de dispensar atenção especial aos pontos normalmente negligenciados em 

trabalhos sobre o assunto, relatados sucintamente no item 1.1, têm-se como objetivos: 

- identificar os níveis de base litoestruturais presentes nas bacias dos rios das Velhas e Jequitaí; 

- verificar a rede logística disponível, de forma a selecionar os níveis de base passíveis de 

adensamento de estudos em campo; 

- cartografar, em escala de detalhe (1:500), segmentos fluviais posicionados sobre os níveis de 

base; 

- descrever, de forma expedita, a textura superficial das formas de leito presentes nos segmentos 

cartografados; 

- analisar o relevo das periferias do canal dos rios que compõem a rede de adensamento de 

estudos; 

- identificar pacotes sedimentares in-situ nas paredes dos canais, planícies de inundação ou 

terraços; 

- descrever e interpretar as fácies sedimentares presentes nos pacotes identificados; 

- efetuar a compilação do contexto geológico de cada segmento, enfatizando a sucessão litológica 

e as estruturas presentes, inclusive as derivadas de tectônica cenozóica; 

- estabelecer relações entre a geologia local e o contexto geomorfológico e sedimentar dos 

segmentos estudados e 

- estabelecer um quadro com a evolução dos níveis de base, sobretudo nos casos em que for 

possível descrever e interpretar perfis estratigráficos; 

 

Como metas a serem alcançadas, pretendem-se: 

- desenvolver uma metodologia de baixo custo para a identificação de níveis de base, a partir de 

sensoriamento remoto baseado em imagens de acesso livre; 

- agrupar segmentos com padrões evolutivos semelhantes e, com isso, verificar a possibilidade de 

estabelecimento de quadros evolutivos regionais e 

- verificar se zonas de geologia e topografia análoga entre as duas bacias desenvolvem níveis de 

base segundo mecanismos que sejam análogos de alguma forma. 

 





CAPÍTULO 2 

SINOPSE GEOLÓGICA E AMBIENTAL DAS BACIAS DOS RIOS DAS 

VELHAS E JEQUITAÍ 

2.1- GEOTECTÔNICA, PRINCIPAIS TRAÇOS ESTRUTURAIS E TECTÔNICA 

CENOZÓICA 

 Como se tratam de temas de difícil distinção, a “geotectônica” e os “principais traços estruturais” 

das bacias serão tratados no mesmo tópico. Ao tema “tectônica cenozóica” será reservado um tópico 

individual. 

 

 2.1.1 – Geotectônica e Principais Traços Estruturais 

As bacias dos rios das Velhas e Jequitaí estão inseridas nos domínios do cráton do São Francisco 

que, de acordo com Almeida et al. (1977), em seu trabalho sobre províncias estruturais brasileiras, 

corresponde à Província Estrutural do São Francisco, uma entidade geotectônica estabilizada no 

Paleoproterozóico, ao longo do Ciclo Transamazônico. 

Para Almeida (1977) esse cráton já estaria consolidado como segmento litosférico no Arqueano, 

mas sua configuração final seria atribuída ao evento Brasiliano, no Neoproterozóico. Alkmim & Brito 

Neves (1993), com idéias de certa forma convergentes em relação às de Almeida (op. cit.), colocam que o 

cráton São Francisco teria se mantido estável como parte de uma placa litosférica, durante o 

Neoproterozóico. 

A constituição superficial do referido cráton inclui, em sua maioria, seqüências supracrustais pós-

arqueanas de baixo grau metamórfico. Seus limites são as faixas móveis Riacho do Pontal (norte), 

Sergipana (nordeste), Brasília (oeste), Araçuaí (leste) e Alto Rio Grande (sul) (Alkmim & Marshak, 

1998). Dentre elas, a que mais influencia a morfodinâmica das bacias estudadas (extremidades orientais) 

é a Araçuaí (Figura 2.1). 

 A Faixa Araçuaí, de acordo com Almeida (1993) traduz-se, na região de Mariana e em toda a 

porção centro-oriental do Quadrilátero Ferrífero (alto curso da bacia do rio das Velhas), como um 

conjunto de falhas de empurrão brasilianas, de direção preferencial NNW-SSE. 

 De maneira sintética, segundo Alkmim et al. (1993), a faixa Araçuaí, na porção da área de 

trabalho localizada a norte do alto curso da bacia do rio das Velhas, se expressa na forma de falhas de 

empurrão de alto ângulo. As direções preferenciais são aproximadamente N-S, com vergência para W. 

Além disso, ocorrem vários dobramentos subordinadamente associados. 
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 No Quadrilátero Ferrífero, de acordo com Alkmim & Marshak (1998), resquícios importantes de 

deformações ainda mais antigas (evento Transamazônico - Paleoproterozóico) são traduzidos em casos 

como, por exemplo, a anticlinal da Serra do Curral, gerada a partir de uma contração SE-NW. Durante o 

Transamazônico, o alçamento do embasamento cristalino, na forma de domos, teria promovido o 

arqueamento das seqüências supracrustais gerando calhas como a sinclinal da Moeda. 

 Todas as estruturas pré-existentes do Quadrilátero Ferrífero, junto com praticamente toda a borda 

leste das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí, sofreram os efeitos da tectônica brasiliana, cuja 

compressão ESE-WNW condicionou o redobramento e falhamento. 

 

 

Figura 2.1 – Posicionamento aproximado das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí em relação ao cráton do São 

Francisco (CSF) e faixas móveis. Adaptado a partir de Alkmim & Marshak (1998), Moura (2000) e Cetec (2006). 

 

 Devido aos fortes contrastes em termos dos sistemas deposicionais, diversidade litológica e 

evolução estrutural, a área estudada será dividida em 3 domínios geotectônicos, cuja descrição estrutural é 

cronologicamente apresentada a seguir: 
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a) Arqueano ao Paleoproterozóico: Quadrilátero Ferrífero, cuja geologia é marcada por 

registros da existência de pelo menos duas importantes bacias sedimentares (Rio das Velhas, no 

Arqueano, e Minas, no Paleoproterozóico) (Dorr II, 1969 e Ladeira, 1980), de natureza geotectônica 

distinta e, conseqüentemente, grande diversidade de litologias e estruturas. 

 Segundo Alkmim & Marshak (1998) a bacia Rio das Velhas enquadra-se no contexto de uma 

zona de espalhamento oceânico, com crescente contribuição sedimentar clástica e química, configurando-

se como um típico terreno granito-greenstone arqueano. Neste contexto foram geradas as rochas do 

Supergrupo Rio das Velhas. 

 A bacia Minas, por sua vez, não evidencia vulcanismo sin-sedimentar o que, somado à presença 

de rochas metassedimentares detríticas, sugere um ambiente de margem passiva, mais especificamente 

uma plataforma continental estável (com baixa taxa de subsidência), epicratônica ou pericratônica 

(Dossin et al. 1990). Nesta bacia se originaram as rochas do Supergrupo Minas. 

b) Paleo- ao Mesoproterozóico: Espinhaço, ou bacia Espinhaço, que se trata de uma região 

relativamente menos complexa em termos tectônicos, composta por rochas metassedimentares geradas 

em uma mesma bacia (durante o Paleo/Mesoproterozóico), posteriormente moldada pela tectônica 

brasiliana e, mais recentemente, afetada pelos esforços do Cenozóico. 

De acordo com Dossin et al. (op. cit.), a bacia Espinhaço foi originada a partir de um rift (um 

aulacógeno, para Alkmim & Martins-Neto, 2001), de direção N-S, com vulcanismo bimodal, seguido por 

sedimentação em condições continentais, passando a marinhas e, finalmente, costeiras. Foi neste contexto 

que se originaram as rochas do Supergrupo Espinhaço. 

c) Neoproterozóico: Bambuí, ou bacia Bambuí, limitada a sul pelos terrenos do Quadrilátero 

Ferrífero e a leste pelo Espinhaço. Suas rochas foram originadas num contexto geotectônico distinto dos 

domínios anteriores e formaram a cobertura das rochas do cráton do São Francisco. 

 Segundo Alkmim & Martins-Neto (2001), após um rápido rifteamento, responsável pela 

deposição de seqüências glacio-continentais a glacio-marinhas, a bacia Bambuí teria sido gerada num 

sistema do tipo antepaís, em resposta à colisão que ocorria a oeste, sobre as rochas da bacia Espinhaço, 

durante o evento Brasiliano. Neste contexto, seu preenchimento esteve associado a seqüências marinhas 

epicontinentais, ora carbonáticas, ora pelíticas. Nesta bacia foram geradas as rochas do Supergrupo São 

Francisco. 

 O Bambuí, em termos estruturais, apresenta uma riqueza inferior aos demais domínios. Na 

maioria dos casos, os lineamentos morfoestruturais presentes na área equivalem a planos de 

descontinuidade de direção NW-SE. Essas estruturas, consideradas falhas de empurrão por Saadi (1991), 

se tornam cada vez mais discretas à medida que se avança para o interior do cráton do São Francisco 

(porções ocidentais da área de trabalho). 
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 Em zonas de erosão mais proeminente, próximo à extremidade norte da área de trabalho, região 

da serra do Cabral, o Bambuí é marcado por ocorrências isoladas de grandes estruturas dobradas de eixo 

NNE-SSW, sobre rochas somente encontradas no Espinhaço (figura 2.2). 

 As rochas geradas na bacia Bambuí constituem a base da Bacia Sedimentar do São Francisco 

(Alkmim & Martins-Neto, 2001). Esta área, durante o Fanerozóico, foi alvo da instalação de uma 

sinéclise (Permo-carbonífero) e um aulacógeno, ao longo do Cretáceo. Nestes dois ambientes tectônicos 

foram geradas, respectivamente, seqüências glacio-marinhas e eólicas a flúvio-lacustres. A presença de 

registros estruturais e litológicos desta fase é discreta em relação às demais, dentro dos limites da área 

investigada neste trabalho. 

 

 

Figura 2.2 – Posicionamento das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí (BRV&J) em relação ao Bambuí (BM) e 

Espinhaço (EP). Ênfase na sessão A-A’, que sintetiza a geometria e cinemática dos principais traços estruturais da 

porção da área de trabalho a norte do Quadrilátero Ferrífero (QF). Adaptado a partir de Alkmim (2004), Uhlein et al. 

(2004), Moura (2000) e Cetec (2006). 

 

 Sinteticamente, os traços estruturais transamazônicos predominantes na área de trabalho são uma 

série de falhas e dobras com trend aproximadamente ENE-WSW, observadas no Quadrilátero Ferrífero, 

alto curso da bacia do rio das Velhas (Endo, 1988 e Chemale Jr. et al., 1991) (Figura 2.3). 

 Apesar da grande diversidade de topônimos de natureza local (p.ex.: serra de Minas, serra do 

Cipó, etc.), pode-se considerar que a norte do Quadrilátero Ferrífero, a área de trabalho tem seu limite 

oriental marcado por empurrões brasilianos de trend aproximadamente NNW-SSE e vergência para 

WSW, além de dobramentos associados, ambos brasilianos, conforme sintetizado no perfil da figura 2.2. 
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 Como as estruturas transamazônicas do Quadrilátero Ferrífero foram alvo de reativações ao longo 

do Brasiliano, o seu padrão estrutural polideformado é mais complexo e algumas áreas específicas 

apresentam traços estruturais concordantes com o restante da área de trabalho (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3 – Principais traços estruturais do Quadrilátero Ferrífero e posicionamento do alto rio das Velhas. 

Modificado de Endo (1988) e Chemale Jr et al. (1991). 

 

 2.1.2 – Tectônica Cenozóica 

Em termos de tectônica cenozóica, a literatura sobre a área das bacias dos rios das Velhas e 

Jequitaí é menos variada que para outras regiões do sudeste brasileiro, como é o caso, por exemplo, das 

bacias do rio Doce (Mello, 1997; Mello et al., 2005a; Hatushika et al., 2007; dentre outros) e Paraíba do 

Sul (Riccomini, 1989; Sanson et al., 2005; Silva et al., 2006; dentre outros). É provável que este fato se 

deva à menor intensidade e nitidez com que esses processos ocorrem sobre o cráton do São Francisco, 

além da menor relação com grandes jazimentos de hidrocarbonetos (caso da bacia do rio Doce) e do 

menor grau de ocupação humana e “desenvolvimento” econômico (bacia do rio Paraíba do Sul). 

Trabalhos como os de Saadi (1990), Saadi & Valadão (1990), Saadi (1991), Saadi et al. (1992), 

Saadi (1993), Magalhães Jr. & Saadi (1993), Magalhães Jr. & Saadi (1994), Sant’anna et al. (1997), 

Penha (2001a e 2001b), Saadi et al. (2002) e Penha et al. (2005), sugerem a ocorrência de movimentações 
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cenozóicas e/ou a influência da morfoestrutura sobre os sistemas fluviais das bacias dos rios das Velhas e 

Jequitaí ou em áreas contíguas. 

Saadi et al. (2002) apresentaram um apanhado geral das principais falhas e lineamentos 

quaternários do Brasil. Como se trata de um trabalho de caráter regional, em uma escala muito pequena, 

não é apresentado nenhum traço estrutural dentro dos limites das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí. 

Também com foco regional, Valadão (1999) individualizou três superfícies de aplainamento perceptíveis 

nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. A esculturação apresentada por essas superfícies 

permitiu ao autor concluir a respeito da existência de dois eventos de soerguimento continental durante o 

Mioceno e o Plioceno. 

Próximo à cidade de São João Del Rei, a sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, Saadi (1990) relata a 

existência de um rifte continental de direção NE-SW e 5 km por 250 km. Sua evolução teria se iniciado 

no Plioceno e sua origem, relacionada a três grabens, cujo preenchimento teria se processado a partir de 

leques aluviais (Saadi & Valadão, 1990). 

Saadi (1991) apresenta a compilação de uma série de falhas e lineamentos morfoestruturais 

presentes na área de trabalho. Em parte, essas estruturas são concordantes com aquelas identificadas fora 

dos domínios do cráton do São Francisco. O autor considera que algumas delas sejam responsáveis por 

uma série de fenômenos morfotectônicos, destacando-se basculamentos escalonados de blocos crustais e 

ocorrência de sismos, assinalados por Mioto (1990). 

É provável que os fenômenos citados acima exerçam influência sobre a evolução do sistema 

fluvial das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí. A figura 2.4 apresenta a distribuição das estruturas 

responsáveis pelos mesmos. 

 No alto curso da bacia do rio das Velhas, o volume de estudos recentes sobre deformações 

cenozóicas é considerável, podendo-se destacar os trabalhos de Santos (2008), Campos (2006), Melo 

(2004), Santos (2003) e Lipski (2002). Este último efetuou a caracterização dos episódios cenozóicos na 

região do Quadrilátero Ferrífero, utilizando indicadores de paleotensão a fim de observar os aspectos 

estruturais e tectônicos formadores e deformadores das bacias sedimentares cenozóicas da área. Nesse 

trabalho foram identificados e analisados indicadores cinemáticos como ressaltos e estrias de falha, bem 

como das estruturas frágeis como juntas e falhas propriamente ditas em 14 depósitos. O estudo 

contemplou também uma avaliação geológica dos depósitos, de forma a viabilizar a proposição das 

condições ambientais sob as quais os mesmos teriam sido gerados. 

 Como resultado, o autor aponta um quadro de evolução tectonoestratigráfica para os depósitos 

sedimentares do Quadrilátero Ferrífero composto de quatro eventos deformacionais: 

 D1 – geração de grabens com eixo orientado segundo as direções WNW-ESE e E-W, sob regime 

trativo NNE-SSW (Oligoceno ao Eomioceno), com sedimentação de alta energia em clima árido a semi-

árido, com chuvas torrenciais possibilitando a deposição de sedimentos por fluxo de detritos; 
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 D2 – evento compressional com direção predominante NW-SE, teria ocorrido a partir do 

Oligoceno/Eomioceno, sob atuação de um clima semi-árido e não teria ultrapassado o final do Paleógeno 

(“Terciário”); 

 D3 – marcado pelo relaxamento das estruturas formadas em D2. Esse alívio teria ocorrido ainda 

antes do Plioceno, através de estruturas pré-existentes nos depósitos e encaixantes com direção 

predominante E-W e 

 D4 – evento de caráter trativo, registrado na forma de falhas normais que afetam coberturas 

lateríticas e falhamentos sindeposicionais na Formação Chapada de Canga, de idade provavelmente 

pliocênica. 

 Santos (2003) confirma a existência de registros do evento D1 de Lipski (2002), ao apontar a 

ocorrência de tectônica rúptil do final do Oligoceno ao início do Mioceno. Este evento teria conduzido à 

geração de bacias sedimentares no sul da sinclinal Moeda (figura 2.3), cuja morfologia na maioria das 

vezes são grabens e horsts. 

 Melo (2004), em seu trabalho focado no complexo metamórfico Bação (interior do Quadrilátero 

Ferrífero) (figura 2.3) conclui que o rebaixamento tectônico de níveis de base locais, poderia ser um dos 

responsáveis pela alteração recente dos padrões energéticos e morfológicos do córrego Saboeiro. 

 Semelhantemente, Campos (2006) sugere para este mesmo complexo metamórfico a existência de 

famílias de fratura de direção NW-SE, paralelas a lineamentos morfoestruturais cenozóicos, e NE-SW. 

Esta tectônica teria deformado fragilmente depósitos sedimentares neogênicos existentes na porção 

sudeste do complexo. As voçorocas, abundantes na região, teriam sua gênese parcialmente associada a 

esses fraturamentos. 

 Em Santos (2008), dados estratigráficos e morfológicos de segmentos fluviais localizados no alto 

curso da bacia do rio das Velhas, incluindo a análise da tipologia e escalonamento de terraços aluviais, 

corroboram a idéia de a região estar sendo alvo de reajustes tectônicos ao longo do Cenozóico. Neste 

trabalho, a geração de terraços aluviais em dois patamares bem marcados seria uma clara evidência do 

alcance regional do soerguimento do Escudo Brasileiro. De forma semelhante, um terceiro terraço (mais 

baixo que os anteriores), apresenta interdigitação irregular com a planície de inundação (várzea), 

sugerindo a atuação diferencial de processos erosivos, ou seja, a ocorrência de rejogo tectônico em 

escalas mais pontuais. 

 Bacellar (2000) acredita que os processos de voçorocamento, comuns no Complexo Bação, se 

concentram em áreas com pequenos desnivelamentos, a montante de níveis de base locais. O autor 

identifica três níveis de terraços aluviais, tendo datado os dois inferiores respectivamente em 3.670 – 

5.300 anos e 7.490 – 31.340 anos, conduzindo a uma interpretação indireta de pulsos de rebaixamento dos 

referidos níveis de base. Num posicionamento convergente, porém com foco mais regional, Valadão & 
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Silveira (1992) atribuem a intensificação dos processos erosivos ao soerguimento do complexo como um 

todo. 

 Na extremidade norte da área de trabalho (bacia do rio Jequitaí), Penha (2001a), tentando 

compreender a gênese do diamante da região de Jequitaí, relata que o regime tectônico do Paleógeno ao 

Holoceno foi compressivo, dominado por falhamentos transcorrentes segundo nordeste e, 

subordinadamente, normais na direção geral noroeste. 

 

 

Figura 2.4 – Principais traços morfotectônicos e sismos registrados ao longo das bacias dos rios das Velhas e 

Jequitaí e vizinhanças. Adaptado a partir de Saadi (1991), Moura (2000) e Cetec (2006). 
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 Os falhamentos teriam induzido a movimentação de blocos, sendo notórios na Serra da Água Fria 

os basculamentos para oeste e norte, e na Serra das Porteiras para oeste e sul (Penha, 2001b). As 

principais evidências neotectônicas incluíram estrias de falha em lateritas, sedimentos terciários 

posicionados em diferentes cotas altimétricas, escarpas de falha balizando as chapadas, lagos com eixos 

maiores alinhados e o condicionamento estrutural segundo os sistemas citados, de drenagens instaladas 

sobre sedimentos paleogênicos, a exemplo das capturas do córrego Riachão (ou córrego Fundo) e do rio 

São Lamberto. 

 Os basculamentos condicionaram a implantação da calha do rio Jequitaí, cujo eixo coincide com a 

orientação do sistema neotectônico N60-90ºW. Para Penha et al. (2005) este eixo se trata de um possível 

graben de idade paleocênica. Associado ao basculamento dos blocos em direção a este graben, teriam 

ocorrido a captura das drenagens citadas anteriormente pelo rio Jequitaí (figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5 – Principais traços estruturais cenozóicos da extremidade norte da área de trabalho. Adaptado a partir de 

Penha et al. (2005). 
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 Ainda de acordo com o mesmo autor, a idéia de reativação é corroborada por sondagens 

executadas pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e Petróleo Brasileiro S/A 

(Petrobrás), além de dados sísmicos, que confirmaram a existência de altos e baixos no embasamento, os 

quais poderiam ser interpretados como um sistema do tipo horst/graben, possivelmente reativado durante 

o Cenozóico. A existência deste sistema na região também é atestada por Hercos (2008). 

 

2.2- LITOESTRATIGRAFIA 

 A grande geodiversidade das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí faz com que seus terrenos 

encerrem notável heterogeneidade de litologias e, conseqüentemente, de recursos minerais. Dentre os 

domínios geotectônicos considerados neste trabalho, aquele que apresenta a maior riqueza em termos 

minerais é o Quadrilátero Ferrífero. 

 O referido domínio é alvo histórico de trabalhos de cunho geológico desenvolvidos por vários 

autores (Derby, Barbosa, Eschwege, Harder & Chamberlain, Guimarães, Oliveira, etc.). Apesar do caráter 

naturalista de alguns deles, boa parte dos trabalhos tiveram e têm foco mais pragmático, voltado 

principalmente para a identificação de jazimentos de ouro e ferro, bem como sua gênese e evolução. 

 Apesar da existência de mapas geológicos em escala de detalhe no Quadrilátero Ferrífero (p. ex. 

trabalhos de graduação da Universidade Federal de Ouro Preto em escala 1:10.000, dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e relatórios técnicos de empresas de mineração e órgãos ambientais), a 

cobertura é fragmentada e há ausência de padronização. Dessa forma, o mapeamento sistemático em 

escala 1:25.000 (Dorr II, 1969), realizado via acordo intergovernamental de 1946 a 1964, onde 

cooperaram o Departamento de Estado dos EUA (por meio do Serviço Geológico dos Estados Unidos - 

USGS) e o Ministério da Agricultura do Brasil (por meio do Departamento Nacional da Produção Mineral 

- DNPM), ainda é a base cartográfica mais detalhada, completa e fidedigna para a região. 

 Os mapas publicados por Dorr II (op. cit.) juntamente com outros trabalhos, como Baltazar & 

Silva (1996) são sintetizados e apresentados em ambiente digital georreferenciado por Lobato et al. 

(2005). Uma releitura da estratigrafia do Quadrilátero Ferrífero pode ser observada em Alkmim & 

Marshak (1998), onde são utilizados como ferramenta estratigráfica dados geocronológicos como os 

disponíveis em Carneiro et al. (1995) e Noce (1995). 

 Quando se avança em direção aos dois outros domínios estabelecidos para a área de trabalho, o 

que se percebe é uma maior fragmentação da base cartográfica, mesmo nos projetos de cartografia 

sistemática (p. ex.: Programa Nacional de Mapeamento Geológico – Pronageo), executados pela CPRM, 

universidades e centros de pesquisa, em escala 1:100.000. 

 No caso do domínio Bambuí, a cobertura do Projeto São Francisco (CPRM, 2001) não contempla 

a área de trabalho. Já no Espinhaço, partes isoladas são cobertas por algumas folhas do Projeto Espinhaço 

(CPRM, 1997). 
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 Para a bacia do rio das Velhas, o Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec) realizou uma 

compilação em escala 1:250.000 (Moura, 2000). A bacia do rio Jequitaí também conta com uma 

publicação que apresenta a compilação e revisão de dados geológicos na mesma escala (CPRM, 1985). 

 

 2.2.1 – Litoestratigrafia do Quadrilátero Ferrífero 

 Em termos litoestratigráficos, o Quadrilátero Ferrífero é constituído, da base para o topo, por 

cinco unidades pré-Cambrianas principais: 

Complexo Bação 

Representa o embasamento cristalino, sendo composto por um complexo gnáissico-migmatítico 

(2,9 – 3,2 Ga.) e duas gerações de plutons do Paleoarqueano (plutons cálcio-alcalinos / 2,78 – 2,77 Ga. e 

granitos anorogênicos / 2,73 – 2,61 Ga.) (Alkmim & Marshak, 1998). 

Devido à severa granitização e tectonização, Ladeira (1980) julga obscuros os contatos desta 

unidade com o Supergrupo Rio das Velhas. Esta última seria cortada pelos domos gnáissicos da primeira, 

apresentando-se inserida na mesma sob a forma de vários paleossomas. Ainda segundo o mesmo autor, o 

referido complexo chegaria a cortar as rochas do Supergrupo Minas sob a forma de uma fase pegmatítica 

marginal. 

Supergrupo Rio das Velhas 

Trata-se de uma unidade constituída por greenstone (basalto e komatiíto), lava riolítica (2,776 

Ga.) e rochas sedimentares intercaladas, incluindo BIF’s do tipo algoma, carbonatos e siliciclásticas 

(2,857 Ga.). Alkmim & Marshak (1998) referem-se a este supergrupo como um clássico terreno granito-

greenstone arqueano. 

Apesar das controvérsias observadas na literatura, considera-se que o Supergrupo Rio das Velhas 

é composto pelos grupos Nova Lima e Maquiné, este último sobrepondo o primeiro discordantemente 

(Dorr II, 1969). Ladeira (1980) também relata esta sobreposição na calha do rio das Velhas. Ele propõe 

que as rochas do Grupo Nova Lima sejam agrupadas em três unidades, que seriam da base para o topo: 

. unidade metavulcânica, com assembléias ultramáficas e máficas a félsicas, basicamente xistos 

verdes, tufos xistosos e metaultramáficas (agrupadas por alguns autores como Grupo Quebra-ossos); 

. unidade metassedimentar química, composta pelas formações Lapa Seca (sedimentos 

carbonáticos químicos, zonas de carbonato intraformacional, carbonato chertoso e filitos) e Raposos 

(BIF’s, tufos xistosos e xistos grafitosos) e 

. unidade clástica, formada por metagrauvacas, xistos carbonáticos, quartzitos imaturos, quartzo 

xistos e metaconglomerados. 
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O Grupo Maquiné é constituído pelas formações Palmital e Casa Forte. A primeira é composta 

por filitos, filitos quartzosos, protoquartzitos, metagrauvacas e metaconglomerados; a segunda, por 

protoquartzitos, metaconglomerados, grit, filitos e metasubgrauvacas subordinadas. (Dorr II, 1969). 

Supergrupo Minas 

É a unidade metassedimentar que sobrepõe discordantemente as rochas do Supergrupo Rio das 

Velhas (Alkmim & Marshak, 1998). Devido à resistência de suas rochas ao intemperismo, elas 

constituem serras que contornam os terrenos dominados pelo embasamento ou pelo greenstone, menos 

resistentes, criando um dos relevos mais altos das terras altas do sudeste brasileiro. 

São as rochas do Supergrupo Minas que dão à região uma conformação geomorfológica 

semelhante a um quadrilátero, responsável pelo nome Quadrilátero Ferrífero. 

As unidades basais desse supergrupo são constituídas por metaconglomerados aluviais e 

metarenitos que gradam em direção ao topo para metapelitos marinhos de água rasa (grupos Tamanduá e 

Caraça). De acordo com datações Pb/Pb e U/Pb a partir de zircões encontrados nessas rochas, as mesmas 

são provenientes de fonte arqueana. 

O Grupo Tamanduá de Dorr II (1969) é constituído da base para o topo pelas formações 

Cambotas (ortoquartzito, metaconglomerados, grit, quartzito conglomerático e, em menor parte, filitos 

quartzosos) e uma não nomeada (filito dolomítico, BIF’s dolomíticas na fácies óxido e filito quartzoso). 

O Grupo Caraça, de acordo com o mesmo autor, é formado pelas formações Moeda 

(ortoquartzitos, grit, metaconglomerados, filitos, quartzitos sericíticos, filitos quartzosos e 

protoquartzitos) e Batatal (filitos, filitos ligeiramente grafitosos e, em menor parte, por metacherts e BIF’s 

na fácies óxido). 

Segundo Ladeira (1980), o Grupo Tamanduá, de Dorr II (1969), deveria ser considerado como 

um supergrupo à parte do Supergrupo Minas e suas rochas constituiriam registro no Quadrilátero 

Ferrífero do Supergrupo Espinhaço. 

As rochas do Grupo Caraça são sobrepostas pelas BIF’s do tipo lago superior da Formação Cauê 

que grada em direção ao topo numa seqüência carbonática (Formação Gandarela), as quais constituem o 

Grupo Itabira (Alkmim & Marshak, 1998). Sob a ótica de Dorr II (1969), esse grupo também é 

constituído pelas formações Cauê (BIF’s na fácies óxido, itabirito dolomítico e filitos e dolomitos 

subordinados) e Gandarela (dolomitos e, subordinadamente, calcário, itabirito dolomítico, itabirito e filito 

dolomítico). 

O Grupo Piracicaba sobrepõe a Formação Gandarela e, segundo Dorr II (1969), é formado pelas 

formações Cercadinho (quartzito ferruginoso, quartzito, grit, filito, filito ferruginoso e, em menor parte, 

metaconglomerado e dolomito); Fecho do Funil (filito quartzoso, filito dolomítico e dolomito silicoso); 

Taboões (ortoquartzitos); Barreiro (filito e filito grafitoso) e Sabará (clorita xisto e filito, metatufos, 

metagrauvaca, metaconglomerados, quartzitos e, subordinadamente, formação ferrífera). 
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Para Alkmim & Marshak (1998), a Formação Sabará de Dorr II (1969) seria um grupo 

constituído por uma seqüência de turbiditos, tufos, vulcanoclásticas, conglomerados e diamictitos, que 

estaria sobreposto ao Grupo Piracicaba de forma discordante. Essa posição coincide parcialmente com a 

de Ladeira (1980) que, no entanto, a considera como um grupo individual, não pertencente ao Supergrupo 

Minas. 

Intrusivas Pós-Minas 

De acordo com Alkmim & Marshak (1998), alguns pegmatitos que cortam o embasamento do 

Quadrilátero Ferrífero foram datados por Noce (1995) em 2,06 Ga. Essas rochas são similares a alguns 

veios delgados que cortam as rochas do Supergrupo Minas. Existem também diques máficos de direção 

NNW-SSE que cortam todo esse supergrupo e foram datados em 1,714 Ga. 

Grupo Itacolomi 

Essa unidade consiste de metarenito grosseiro e metaconglomerado polimíctico contendo clastos 

de BIF’s. Ela aflora na forma de cunhas geradas por falhas. Com idades na casa dos 2,1 Ga., o grupo é 

considerado contemporâneo ou ligeiramente mais jovem que o Grupo Sabará e significativamente mais 

jovem que as outras unidades do Supergrupo Minas (Alkmim & Marshak, 1998). 

Estratigrafia Cenozóica 

 Apesar do nítido foco pré-cambriano dos trabalhos litoestratigráficos realizados na área do 

Quadrilátero Ferrífero, alguns esforços isolados têm sido feitos no sentido de suprir a necessidade de 

informações sobre a evolução estratigráfica da região durante o Cenozóico (p. ex.: Maxwell, 1972; 

Sant’anna, 1994; Castro & Ferreira, 1997 e Maizatto, 2001). 

 No Quadrilátero Ferrífero existem duas categorias de depósitos, aqueles com registro fossilífero e 

outros, gerados a partir da acumulação de sedimentos clásticos, incluindo lateritas. 

Maizatto (2001) aponta que os principais depósitos cenozóicos conhecidos no Quadrilátero 

Ferrífero encontram-se restritos às bacias do Gandarela, Fonseca, Rio do Peixe e Congo Sôco, mas 

também relata a existência de outras bacias como a do Rio Doce e os Depósitos Sedimentares de São João 

del Rei. No contexto deste trabalho destaca-se a Bacia do Gandarela, por estar inserida no alto curso da 

bacia do rio das Velhas. 

De acordo com Santos (2003), a distribuição das coberturas cenozóicas é heterogênea ao longo 

dos sinclinais e anticlinais do Quadrilátero Ferrífero. A autora, com base em estudos pedológicos, conclui 

que alguns depósitos (Água Limpa, Padre Domingos, Pau Branco e Casa de Pedra), localizados na porção 

centro-sul da sinclinal Moeda, região sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, possuem origem sedimentar e 

que a área-fonte para os mesmos foram coberturas lateríticas geradas no Neo-eoceno. O preenchimento 

das bacias ocorreu devido a processos gravitacionais de sedimentação do tipo fluxo de detritos coesivos: 

escorregamento de colúvio, queda de blocos e fluxo de lama, os quais se processaram durante e após a 

abertura das bacias até a denudação completa da área-fonte (perfis lateríticos). 
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Conforme colocado por Dorr II (1969), uma profunda discordância angular e erosiva separaria o 

topo do grupo Itacolomi da base da Formação Florália (Fonseca), tida por esse autor como do período 

Terciário. 

Maizatto (op. cit.), num estudo de base palinológica, lança mais luz ao conhecimento 

cronoestratigráfico e paleoambiental das bacias do Gandarela e Fonseca. Ele afirma que a unidade 

definida próximo ao distrito de Fonseca é composta por linhitos, siltitos, argilitos e arenitos. 

Essa unidade foi nomeada por Maxwell (1972) como Formação Fonseca, com origem flúvio-

lacustre e idade pliocênica baseada em impressões foliares fossilizadas. Sobrepondo-se a essa unidade, 

aparece a Formação Chapada de Canga, definida por Sant’anna (1994), composta por conglomerados 

oligomíticos contendo seixos de itabirito e matriz ferruginosa, associados a depósitos de leque aluvial. 

 Entre as formações Fonseca e Chapada de Canga, encontra-se a Formação Cata Preta (Castro & 

Ferreira, 1997), a qual seria composta por arenitos e conglomerados polimíticos relacionados a depósitos 

de leque aluvial. Essa formação encontra-se exposta na porção leste do Quadrilátero Ferrífero, no distrito 

de Santa Rita Durão, município de Mariana. 

A Bacia do Gandarela é considerada um dos mais importantes depósitos sedimentares 

continentais brasileiros, por apresentar registro de rochas formadas em três idades distintas. Seus 

depósitos de linhito foram explorados pelas Minerações Brasileiras Reunidas (MBR) (Maizatto, 2001). 

Para Maizatto & Castro (1993), os perfis estratigráficos realizados e as feições estruturais 

analisadas dão base para que se proponha um processo tectônico como responsável pela formação e 

evolução do depósito sedimentar de Gandarela. 

Em Maizatto (1993) são apresentadas as primeiras interpretações relacionadas à evolução 

paleogeográfica entre o Eoceno e o Eomioceno nessa bacia, baseado na descrição de testemunhos de 

sondagem. 

 Maizatto (2001) definiu duas associações de fácies na Bacia do Gandarela. Uma primeira, 

constituída por linhito, argilito e argilito orgânico (rochas formadas em ambiente lacustre). A segunda, 

composta por arenito grosso, arenito médio e diamictitos (rochas geradas em fluxo de detritos). Ambas 

apresentam uma considerável similaridade com aquelas definidas na Bacia de Fonseca e apresentadas na 

coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero. 

 A figura 2.6 apresenta a coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero e a 2.7, a disposição 

espacial das principais unidades litoestratigráficas da bacia do rio das Velhas. 
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Figura 2.6 – Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero. Modificada de Alkmim & Marshak (1998). 
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Figura 2.7 – Mapa geológico simplificado da bacia do rio das Velhas, apresentando as principais unidades 

litoestratigráficas. Adaptado a partir de Moura (2000), Comig (2003) e CPRM (1985). 
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 2.2.2 – Litoestratigrafia do Espinhaço e Bambuí 

 Como mostrado anteriormente, os domínios Espinhaço e Bambuí ocupam de maneira contígua a 

extremidade leste e centro-oeste das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí (ambos a norte do Quadrilátero 

Ferrífero). Além disso, os dois domínios são descritos conjuntamente com freqüência pela literatura. 

Desta forma, visando à simplificação das descrições, a estratigrafia de ambos os domínios não será 

compartimentada. 

 Os adensamentos que se fizerem necessários à estratigrafia da região, assim como à parte 

estrutural, estão descritos no capítulo onde é feita a apresentação dos resultados e seu confrontamento 

com a geologia local (Capítulo 5). 

 As unidades litoestratigráficas de maior expressão na área são os complexos metamórficos 

arqueanos Belo Horizonte, na extremidade sul do Bambuí, e Gouveia, que consistem do embasamento das 

unidades proterozóicas do Espinhaço, com as quais estabelecem contato em discordância erosiva ou 

tectônica (Dossin et al., 1990). Além desses complexos, a área é marcada pela presença de pequenos e 

descontínuos corpos xistosos arqueanos, atribuídos ao Supergrupo Rio Paraúna (topo da serra do 

Espinhaço), e das seguintes unidades: 

Supergrupo Espinhaço 

 É uma unidade paleo- a mesoproterozóica (Alkmim, 2004) que predomina na zona oriental das 

bacias dos rios das Velhas e Jequitaí, região da serra homônima, sendo constituída da base para o topo 

pelos grupos Diamantina e Conselheiro Mata, cujo contato é normal (transicional). 

 Segundo Dossin et al. (1990), a sul e oeste da serra do Espinhaço, a base desta unidade cavalga as 

seqüências do final do Proterozóico, representadas pelo topo do Supergrupo São Francisco, o que 

condiciona uma nítida inversão estratigráfica. 

 O Grupo Diamantina é composto pelas formações São João da Chapada, Sopa Brumadinho e 

Galho do Miguel. Para Knauer (1990) e Knauer (2007), estas duas primeiras formações constituiriam o 

Grupo Guinda. 

 A Formação São João da Chapada, de acordo com Dossin et al. (1990), é composta por quartzitos 

finos a grossos, apresentando estratificações plano-paralelas, cruzadas tabulares e acanaladas. Esta 

litologia conta com intercalações filíticas e lentes de metaconglomerados ou metabrechas. Sua gênese é 

atribuída a um sistema fluvial do tipo entrelaçado, com possíveis zonas lacustrinas e de retrabalhamento 

marinho (Danderfer, 2000). 

 A base da Formação Sopa-Brumadinho, segundo Dossin (op. cit.) é atribuída a um evento de 

transgressão marinha com instalação de um ambiente marinho raso, onde teriam sido depositados 

quartzitos finos e micáceos com estratificações plano-paralelas e cruzadas de baixo ângulo, intercaladas a 

filitos e metassiltitos. Em direção ao topo, os quartzitos apresentam granulometria variável e ocorrência 
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de lentes de metaconglomerado polimíctico, cuja deposição é atribuída a um ambiente fluvial do tipo 

entrelaçado. Simultaneamente, desenvolveram-se leques aluviais (fan deltas, para Danderfer, 2000), cujo 

indício é a presença de fácies de fluxos de detritos, como é o caso dos metaconglomerados com seixos 

subarredondados de quartzo, quartzito e filito. 

 A Formação Galho do Miguel (Tectonosseqüência Galho do Miguel de Martins-Neto, 1998) é 

composta por quartzitos puros, esbranquiçados, com granulometria fina e alto grau de selecionamento. 

Estão presentes estratificações cruzadas tabulares e acanaladas de grande porte. Marcas onduladas 

também são comuns e o conjunto de características indica ambientes dominantemente eólico (Knauer, 

2007). 

 O Grupo Conselheiro Mata encerra seqüências marinhas transgressivas e regressivas, 

materializadas pelas formações Santa Rita, Córrego dos Borges, Córrego da Bandeira, Córrego Pereira e 

Rio Pardo Grande (Dossin et al., 1990 e Danderfer, op. cit.). 

 Segundo Hercos (2008), a Formação Santa Rita é composta por metassiltitos e metarenitos 

feldspáticos e sericíticos, geralmente laminados. Esta unidade apresenta diques arenosos e microbrechas 

associadas e, localizadamente, conglomerados e brechas intraformacionais, estratificações cruzadas de 

pequeno porte, marcas onduladas e estratificações cruzadas de baixo ângulo (hummocky). Para Dossin et 

al. (op. cit.), o início da sedimentação desta unidade sugere um aprofundamento progressivo da lâmina 

d’água na bacia. 

 A Formação Córrego dos Borges tem contato concordante e interdigitado com a Formação Santa 

Rita (Hercos, op. cit.). A litologia principal é um arenito de granulação fina a média, puro ou micáceo, 

com matriz contendo caulinita (quando alterado). Siltitos e conglomerados marcam a base da unidade. 

Em termos estruturais, esta formação é caracterizada por estratificações plano-paralelas e cruzadas de 

baixo ângulo, tabulares e acanaladas, além de laminações cruzadas. 

 A Formação Córrego da Bandeira caracteriza-se pela presença de metapelitos com intercalações 

de metarenito, nas porções basal e média. O topo apresenta metarenitos puros, às vezes feldspáticos 

(Danderfer, 2000). Para Dossin et al. (1990), trata-se de um ambiente marinho raso sob a ação de ondas 

de tempestades. 

 Constituem a Formação Córrego Pereira, conforme Garcia & Uhlein (1987), quartzitos finos, 

localmente feldspáticos, com estratificações cruzadas acanaladas, sigmoidais, marcas de onda e 

hummockies. Próximo ao topo, ocorrem metapelitos cada vez mais freqüentes (aprofundamento de lâmina 

d’água). Na transição para a Formação Rio Pardo Grande, ocorrem estratos cruzados tipo espinha de 

peixe, sugerindo associação entre planícies intermarés e ambientes marinhos rasos dominados por 

tempestades. 

 A Formação Rio Pardo Grande é predominantemente composta por metapelitos rítmicos com 

lentes de dolomito e metarenito (Danderfer, op. cit.). O ambiente deposicional é de mar raso, com porções 
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da bacia sujeitas à ação de ondas e marés, além de zonas de sedimentação em uma proto-plataforma 

carbonática, interrompida pelo evento glacial que teria atuado na região no Neoproterozóico (Garcia & 

Uhlein, 1987). 

 Intrudindo as unidades do Supergrupo Espinhaço, ocorre localizadamente a Suíte Metabásica 

Pedro Lessa, constituída por metagabros e metadiabásios de 906 Ma. (U/Pb – Uhlein & Quéméneur, 

2000). 

 A coluna litoestratigráfica da bacia do São Francisco pode ser observada na figura 2.8. A 

distribuição espacial das principais unidades litoestratigráficas ao longo das bacias dos rios das Velhas e 

Jequitaí é apresentada nas figuras 2.7 e 2.9. 

 

 

Figura 2.8 – Coluna estratigráfica da bacia sedimentar do São Francisco (Alkmim & Martins-Neto, 2001). 
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Figura 2.9 – Mapa geológico simplificado da bacia do rio Jequitaí, apresentando as principais unidades 

litoestratigráficas. Adaptado a partir de Moura (2000), Comig (2003) e CPRM (1985). 

 

Supergrupo São Francisco 

 Apresenta idade neoproterozóica, podendo ser considerada a unidade de maior expressão areal 

nas bacias dos rios das Velhas e Jequitaí. Trata-se de uma unidade relacionada ao preenchimento do rifte 

que se desenvolveu nos limites da faixa Araçuaí (Uhlein et al., 2007). De acordo com Alkmim (2004), é 

composta por dois grupos, Macaúbas e Bambuí. 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 25, 227 p., 2010 

 31

 O Grupo Macaúbas, unidade basal do Supergrupo São Francisco, apresenta contato por 

discordância erosiva com as rochas do Supergrupo Espinhaço (Hercos, 2008). Constitui-se de diamictitos, 

arenitos e pelitos de origem glacio-continental com transição para glacio-marinhos. Quando depositadas 

sobre o cráton do São Francisco, as fácies mais proximais desta unidade são designadas por alguns 

autores como Formação Jequitaí. Segundo Penha (2001a) esta unidade tem distribuição discreta ao longo 

das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí, restringindo-se a faixas em torno da serra do Cabral e a norte de 

Jequitaí, outra acompanhando a borda ocidental da serra do Espinhaço. A identificação de estromatólitos 

do tipo Conophyton metula nas bases desta unidade, permitem inferir uma idade entre 1,35 e 0,95 Ga. 

Estas idades são confirmadas por datações de zircões detríticos (900 Ma.) (Alkmim, 2004). 

 A literatura demonstra que as divisões desta unidade respeitam variabilidades locais, de forma 

que, por exemplo, na porção norte da bacia do rio das Velhas, o Grupo Macaúbas foi dividido em níveis 

estratigráficos informais: A (quartzitos), B (metadiamictitos), C (metaritmitos), D (quartzitos), E (xistos 

verdes) e F (filitos e xistos). 

 O Grupo Bambuí encontra-se sobreposto aos terrenos granito-greenstone do cráton do São 

Francisco e às seqüências psamo-psefíticas da Formação Jequitaí e Grupo Macaúbas. Trata-se de uma 

seqüência originada em um mar epicontinental, cuja idade (Rb/Sr, K/Ar e U/Pb) varia de 0,64 a 0,68 Ga. 

(Penha, 2001a). Desde a definição primordial da estratigrafia desta unidade por Branco & Costa (1961), a 

mesma tem sido alvo de várias revisões. De acordo com a síntese apresentada por Castro (1997), o Grupo 

Bambuí é composto pelo Subgrupo Paraopeba, sobreposto pela Formação Três Marias. O primeiro, por 

sua vez, constitui-se, da base para o topo, das formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do 

Jacaré e Serra da Saudade. 

 Martins-Neto & Alkmim (2001) acrescentam à base desta seqüência a Formação Carrancas, 

composta por diamictitos e conglomerados associados a uma sedimentação por fluxos gravitacionais. 

Essas rochas apresentam contato interdigitado com as da Formação Sete Lagoas e foram associadas a um 

ambiente extensional controlado por falhas normais (Hercos, 2008). 

 A Formação Sete Lagoas, de acordo com Castro (1997), é composta por mármores, dolomitos e 

calcários (alguns estromatolíticos), além de siltitos e margas. Sobrepondo esta unidade, encontra-se a 

Formação Serra de Santa Helena, cujas litologias principais são siltitos, margas e folhelhos com 

intercalações calcárias. 

 A Formação Lagoa do Jacaré sobrepõe a Formação Serra de Santa Helena, estabelecendo com 

esta última um contato interdigitado (Martins-Neto & Alkmim, 2001). Sua composição conta com 

calcarenitos, por vezes oolíticos, calcilutitos e siltitos. 

 

 O topo do Subgrupo Paraopeba se constitui da Formação Serra da Saudade, composta por siltitos 

e argilitos, incluindo verdetes (Castro, 1997). Sobreposta a este subgrupo, está a Formação Três Marias, 
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cujas litologias principais são siltitos, arcósios, arenitos e conglomerados (Martins-Neto & Alkmim, op. 

cit.). 

Grupo Santa Fé 

 Unidade permo-carbonífera (base em icnofósseis) que aflora discretamente na área das bacias dos 

rios das Velhas e Jequitaí, preenchendo paleovales escavados sobre unidades do Grupo Bambuí. De 

acordo com Campos & Dardenne (1997), constitui-se de duas formações, Floresta e Tabuleiro, as quais 

podem ser interpretadas como depósitos pró-glaciais e da porção basal de geleiras. 

 A Formação Floresta é composta por três membros interdigitados (Brocotó, Brejo do Arroz e 

Lavado). O primeiro é composto por diamictitos vermelho-tijolo, cuja desorganização e facetamento 

permitem que sejam considerados tilitos. O Membro Brejo do Arroz é constituído por folhelhos 

vermelhos, rosados ou ocres bem laminados, apresentando clastos caídos. O Membro Lavado compõe-se 

de arenitos vermelhos heterogêneos, diamictitos de matriz arenosa, conglomerados e conglomerados 

intraformacionais (Campos & Dardenne, 1997). A Formação Tabuleiro recobre os membros da Formação 

Floresta e também ocorrem diretamente sobre as rochas do Grupo Bambuí, sendo composta por arenitos 

médios, vermelhos, rosados, brancos e maciços. Encontram-se dispostos em leitos horizontais que podem 

apresentar intercalações pelíticas. 

 O Grupo Santa Fé representa a unidade fanerozóica mais antiga da bacia São Francisco, 

correspondendo a um registro da glaciação paleozóica, que teria coberto diversas bacias sedimentares de 

Gondwana, gerando seus respectivos pacotes sedimentares (p.ex., grupos Itararé e Aquidauana, na bacia 

do Paraná). Sua descoberta ocorreu em 1990, a partir de pavimentos estriados na região de Santa Fé de 

Minas, noroeste de Minas Gerais (Dardenne et al., 1990). O substrato que está estriado e polido é 

representado por arcósios da Formação Três Marias. 

 Grupos Areado, Mata da Corda e Urucuia 

 São unidades cretácicas que também afloram de forma localizada dentro dos limites da área de 

trabalho. Sua deposição está relacionada à dispersão de Gondwana e geração do Atlântico Sul. A 

sedimentação é iniciada pela base do Grupo Areado em semigrabens formados por reativação de falhas 

neoproterozóicas (Alkmim & Martins-Neto, 2001). 

 O Grupo Areado, segundo os mesmos autores, é composto por conglomerados e arenitos na base 

(Formação Abaeté), pelitos e carbonatos na porção intermediária (Formação Quiricó – Carmo et al., 

2004) e um pacote espesso de arenitos no topo (Formação Três Barras). Sua gênese é atribuída a sistemas 

aluviais, sucedidos por lagos e campos de dunas. 

 Rochas intrusivas vulcânicas, vulcanoclásticas e epiclásticas, de acordo com Sgarbi et al. (2001) 

são atribuídas ao Grupo Mata da Corda, de idade neocretácica. Lateral- e verticalmente, essas rochas 

gradam aos arenitos Urucuia, de origem eólica e aluvial. 
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 A respeito de investigações sobre unidades litoestratigráficas cenozóicas, a literatura sobre o 

Bambuí e o Espinhaço não apresenta a diversidade observada para o Quadrilátero Ferrífero. 

 A figura 2.8 ilustra a litoestratigrafia da bacia do São Francisco. As figuras 2.7 e 2.9 apresentam a 

distribuição espacial das principais unidades litoestratigráficas ao longo das bacias dos rios das Velhas e 

Jequitaí. 

 

2.3- GEOMORFOLOGIA E CONTEXTO AMBIENTAL 

 Apesar dos assuntos discutidos neste tópico estarem diretamente relacionados, serão abordados 

separadamente com a finalidade de facilitar a leitura. 

 

 2.3.1 – Aspectos Geomorfológicos 

Em termos geomorfológicos, segundo a Cobrape (1997), o alto curso da bacia do rio das Velhas, 

ou seja, o Quadrilátero Ferrífero é marcado pela presença de escarpas erosivas no contato ocidental do 

Complexo Bação com as rochas supracrustais. O mesmo padrão morfológico também é observado no 

limite oeste deste compartimento, região da serra da Moeda. Escarpas semelhantes são notadas nos 

limites sul e leste do complexo Belo Horizonte, já nos domínios do Bambuí (figura 2.10). 

 De fato, os contatos litológicos e a forte estruturação derivada da exposição a diferentes ciclos 

orogenéticos, fazem com que o Quadrilátero Ferrífero seja área de relevo bastante rugoso e heterogêneo. 

Nesta linha, vários autores como Cruz & Cruz (2001) afirmam que o alto curso da bacia do rio das Velhas 

apresenta relevo acidentado, com serras salientes e inúmeras gargantas. 

 Em trabalho clássico sobre a geomorfologia do Brasil oriental, King (1956) utiliza dados 

altimétricos, dentre outros, para estabelecer correlações entre superfícies de denudação dispostas ao longo 

do território por ele estudado. 

A despeito da desconsideração dos fenômenos como o reajuste derivado da tectônica cenozóica, o 

trabalho não deve ser desabonado, pois descreve de forma sistemática uma série de escalonamentos de 

relevo. 

Hoje, sabidamente, os contrastes morfológicos estão muito mais relacionados a heterogeneidades 

litoestruturais do que à atuação diferencial de elementos climáticos, como pregava a geomorfologia da 

época. Este fato é confirmado por técnicas como, por exemplo, as datações radiométricas de Bacellar 

(2000), as análises estratigráficas e de campos de tensão de Lipski (2002) e a análise de isótopos 

cosmogênicos efetuada por Salgado (2006). Esta última, capaz de comprovar que o Quadrilátero Ferrífero 

é alvo de denudação diferencial, com os quartzitos e itabiritos constituindo as rochas mais resistentes; os 

xistos, filitos de resistência mediana; granito-gnaisses de resistência baixa; e os mármores-dolomitos de 

menor resistência. 
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Figura 2.10 – Hipsometria das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí (BRV&J), principais localidades e serras. 

Gerado a partir de imagens SRTM (Miranda, 2005). BM = Bambuí, EP = Espinhaço e QF = Quadrilátero Ferrífero. 

É possível estabelecer uma ordem crescente de rugosidade e complexidade dos relevos da área 

estudada, começando pelo Bambuí, onde as rochas metassedimentares estão praticamente indeformadas; 

passando pelo Espinhaço, onde há uma forte estruturação em praticamente uma única direção, além das 

litologias serem relativamente homogêneas; e o Quadrilátero Ferrífero, que conta com uma grande 

variabilidade litológica, além de padrões deformacionais bastante heterogêneos (figura 2.10). 

King (1956) interpreta os terrenos acidentados a sul de Belo Horizonte (p. ex. serra do Taquaril, 

do Curral, da Moeda, etc.) como sendo anteriores à chamada pediplanação Sul-Americana (Paleógeno), 

considerando-os relacionados à superfície Pós-Gondwana (Neocretáceo). 

Este tipo de terreno domina também a borda oriental das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí, 

onde é materializado por porções da serra do Espinhaço e todas as suas denominações locais (p. ex. serra 

Talhada, da Prata, da Bandeirinha, do Cipó, de Minas, do Galheiro, Capão da Onça, do Rio Preto, etc.). 

Sua ocorrência também é notada em zonas onde o Espinhaço se encontra isolado nos terrenos do Bambuí 

(serra do Cabral). 

Superfícies também acidentadas, porém de crista mais aplainada seriam ainda mais antigas 

(superfície Gondwana, do Eocretáceo). Contudo, elas ocorrem pontualmente ao longo da área de trabalho. 

Para King (1956), após levantamentos epirogênicos do limite Paleógeno - Neógeno e posteriores, 

teria atuado um ciclo de erosão, que entalhou e abriu vales no planalto (superfície Sul-Americana), sem 

ter, senão localmente, alcançado uma fase avançada. 

Trata-se do ciclo de erosão denominado Velhas, que atingiu um nível de base no Neógeno e se 

apresenta tipicamente na forma de vales que dissecam o planalto produzido pelo ciclo Sul-Americano. 

 No Quadrilátero Ferrífero a superfície Velhas acompanha o vale do rio homônimo. Esta 

superfície domina a área de trabalho em termos espaciais, distribuindo-se por todo o Bambuí e parte do 

Espinhaço. Na porção central do Bambuí, é entremeada por pequenas ocorrências das demais superfícies, 

principalmente a Sul-Americana, que tem distribuição ao longo de uma faixa entre Sete Lagoas e 

Curvelo. 

 Outro trabalho muito importante sobre as superfícies de aplainamento do Brasil Oriental foi 

apresentado por Valadão (1999). Ele contempla uma área de orientação N-S, que engloba os estados de 

Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Seu trabalho redefine e reorganiza temporal- e espacialmente 

algumas das superfícies previamente definidas por King (1956). Como resultados, o autor individualiza 

três superfícies de aplainamento de idade neogênica por apresentarem uma relação íntima com as 

coberturas sedimentares dessa idade, que as revestem. São elas: 
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1 – Superfície Sul-Americana, que se encontra em maior parte sob unidades arenosas e cujos 

registros ocupam os principais divisores de água em posições mais elevadas em relação às demais 

superfícies; 

2 – Superfície Sul-Americana I, apresentando maior distribuição no centro-norte de Minas 

Gerais, sendo a superfície intermediária entre a Sul-americana e a Sul-americana II; 

3 – Superfície Sul-Americana II, que possui a maior extensão areal entre as três, ocorrendo na 

base de grandes depressões interiores e sublitorâneas escavadas por rios. 

Varajão (1991) considera que as superfícies de aplainamento do Quadrilátero Ferrífero são 

produto de fenômenos pouco entendidos como as condições paleoclimáticas e a influência da tectônica 

pós-cretácica. 

Para Barbosa (1980) e Varajão (op. cit.), a correlação entre as superfícies de aplainamento do 

Quadrilátero Ferrífero com as demais regiões do sudeste brasileiro é dificultada pelas diferentes 

interpretações morfogenéticas associadas a variações litoestruturais. Segundo as informações agrupadas 

por estes autores, a conformação atual do Quadrilátero Ferrífero torna muito difícil a separação de níveis 

de aplainamentos regionais que facilitem a datação. No entanto, pelo menos três níveis geomorfológicos 

diferentes podem ser tidos como produto de erosão diferencial: 

1 – Consiste de cristas que ocupam as maiores cotas da região e possuem como substrato rochoso 

os quartzitos do Grupo Caraça e os itabiritos do Grupo Itabira; 

2 – É o patamar intermediário, representado por xistos e filitos do Grupo Piracicaba e aparece 

preenchendo sinformes e antiformes topograficamente invertidos; 

3 – Corresponde às “terras baixas”, sendo representado por gnaisses migmatíticos do 

embasamento cristalino, menos resistentes à erosão. 

A figura 2.11 apresenta a disposição aproximada dos três níveis citados acima. 

Análise semelhante pode ser efetuada para o Bambuí e Espinhaço. No nível mais elevado, as 

serras também são constituídas de quartzitos (sensu lato), definindo alguns hog-backs e compondo a 

maior parte do domínio Espinhaço. Esta zona é denominada Planalto Meridional da serra do Espinhaço 

(Saadi, 1995). Pontualmente, ocorre na extremidade norte da área de trabalho, entremeando o Bambuí 

(serra do Cabral) (figura 2.12). 

O Bambuí, por sua vez, consiste de um domínio mais plano, misto entre uma porção carbonática, 

rica em dolinas, uvalas e poljés, com baixa densidade de drenagem, dentre outras características cársticas; 

e outra, pelítica, constituindo relevos de cuestas e morros suaves, via de regra derivados de estruturação 

ou variabilidade faciológica local (Chaves et al., 2007). 
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Por fim, a área possui um domínio de relevo dômico arrasado, semelhante às terras baixas do 

Quadrilátero Ferrífero, correspondendo à zona de ocorrência dos complexos Belo Horizonte e Gouveia 

(figuras 2.11 e 2.12). 

 

Figura 2.11 – Modelo digital de elevação do Quadrilátero Ferrífero, indicando os três patamares morfológicos de 

Barbosa (1980) e Varajão (1991). Elaborado a partir de mosaico SRTM (Miranda, 2005) sobreposto por imagem de 

falsa cor Landsat TM-7 (Cetec, 2006). Principais localidades apresentadas na figura 2.10. 

 

 

 

 

 

Nos anexos 1 e 2, podem ser observados os mapas geomorfológicos individuais das bacias dos 

rios das Velhas (geomorfologia velhas.pdf) e Jequitaí (geomorfologia jequitaí.pdf), respectivamente 

compilados por Moura (2000) e Cetec (2006). Neles, é dado maior detalhamento em acidentes 

geográficos, padrões locais de dissecação e preenchimento sedimentar. Fica perceptível a íntima relação 

entre a geomorfologia local e o contexto textural e estrutural das rochas existentes. É visível a presença de 

feições erosivas fluviais principalmente cristas nas extremidades da área. De maneira semelhante, são 

encontradas formas de aplainamento e feições de acumulação fluvial, como planícies e terraços aluviais à 

montante dos principais níveis de base da região. 
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Figura 2.12 – Perfis morfológicos do Planalto Meridional da serra do Espinhaço, indicando as feições orográficas 

principais do Espinhaço e, a oeste, as áreas planas do Bambuí. Perfis modificados de Saadi (1995) e modelo digital 

de elevação elaborado a partir de mosaico SRTM (Miranda, 2005) sobreposto por imagem de falsa cor Landsat TM-

7 (Cetec, 2006). Principais localidades apresentadas na figura 2.10. BM = Bambuí, EP = Espinhaço. 
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2.3.2 – Aspectos Ambientais 

Em termos ambientais, pode-se considerar que haja uma similaridade entre as duas bacias em 

questão, tanto no que diz respeito às zonas climáticas, quanto às de vegetação. Nas regiões das cabeceiras, 

predominam os campos rupestres, com manchas de mata atlântica, enquanto no médio e baixo curso há 

presença expressiva de zonas de uso antrópico com manchas de cerrado (Cetec, 1983; Ambientebrasil, 

2005). 

A distribuição da vegetação ao longo das bacias do rio das Velhas e Jequitaí em boa parte das 

vezes responde a heterogeneidades geológicas. Para o Quadrilátero Ferrífero, por exemplo, Bacellar 

(2000) atribui à área montanhosa, onde ocorrem as supracrustais, uma forte dependência da vegetação em 

relação ao substrato geológico. Nas zonas de ocorrência de quartzitos e itabiritos, o solo é delgado e a 

vegetação é de campos de altitude. Nos setores com xistos e filitos do Supergrupo Minas, a vegetação 

primária seria a floresta semidecidual. Esse autor conclui que nas porções mais elevadas do embasamento 

(na região do Complexo Bação) deveriam imperar campos cerrados, conforme o relato dos primeiros 

colonizadores. Já ao longo das drenagens e nos vales não canalizados, em cabeceiras de drenagem, se 

desenvolveriam as matas fechadas. 

Em termos climáticos, as regiões das cabeceiras das duas bacias apresentam o clima Tropical de 

Altitude (Mesotérmico Úmido e Subúmido), com trechos de alternância entre os climas Cwa e Cwb de 

Köppen e, à medida que se dirige para a jusante, predomínio do clima Cwa. 

No baixo curso de ambas, o clima presente é o Tropical (Megatérmico Úmido e Subúmido), com 

predominância do Aw de Köppen (Carvalho, 1982; Andrade, 2000 e Guianet, 2005). 

A porção central da bacia do rio Jequitaí, segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 

Gerais (Epamig, 1980), possui uma temperatura média anual girando em torno de 22 a 24 ºC e índice de 

pluviosidade na casa de 1000 a 1200 mm, com chuvas distribuídas em 1 a 3 meses úmidos (dezembro a 

fevereiro). 

Em termos gerais, conforme Andrade (2000), nas nascentes da bacia do rio das Velhas ocorrem 

chuvas de verão e verões quentes, entre os meses de outubro e fevereiro, atingindo uma pluviosidade 

média anual de 1000 a 2000 mm. A temperatura média varia entre 17,4 e 21,8 ºC. 

O alto curso da bacia do rio das Velhas drena a porção central do Quadrilátero Ferrífero e é de 

relevante importância ambiental, econômica e social para o Estado (42% do seu Pib, segundo Polignano 

et al., 2001). Essa porção da bacia responde por parte expressiva do abastecimento de água da capital 

mineira (cerca de 60%), abrange áreas de intensa atividade minerária e está parcialmente inserida na 

“Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte”, a APA Sul. 

De forma semelhante, os limites orientais da bacia do rio das Velhas, assim como os da bacia do 

rio Jequitaí, estão dentro do contexto da “Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço”, título concedido 

em 2005 pela Unesco, reunindo 11 Unidades de Conservação, algumas delas dentro da área de trabalho: 
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Parque Nacional da serra do Cipó, Parque Estadual do Itacolomy e Estação Ecológica Estadual de Tripuí 

(Ouro Preto), Parque Estadual da serra do Rola Moça (Belo Horizonte), Estação Ecológica Estadual de 

Fechos (Nova Lima). 

A degradação da bacia do rio das Velhas tem dois momentos históricos muito importantes. O 

primeiro, em 1898, quando a capital é mudada para Belo Horizonte, e se consolida ali um pólo urbano e 

industrial, responsável, dentre outros impactos, pela descarga de grandes volumes de poluentes sobre os 

rios da bacia (Coelho, 2002). O segundo momento coincide com a Segunda Guerra Mundial, quando a 

forte demanda pelo aço motiva a abertura de diversas minas e aciarias no alto curso da bacia. 

A bacia do rio das Velhas como um todo integra 51 cidades com uma população total de cerca de 

4.500.000 habitantes e seu médio curso drena importantes sítios espeleológicos e arqueológicos de Minas 

Gerais, como Cordisburgo. Sua porção localizada na serra do Espinhaço é alvo secular do garimpo do 

diamante, cuja descoberta oficial em 1729 (Chaves & Meneghetti Filho, 2002) motivou a colonização da 

região em meados do século XVIII, a fundação do arraial do Tejuco (atual Diamantina) e tem 

contribuição notável para o assoreamento dos rios da região. Mais a sul, ao longo dos últimos anos, a 

serra do Cipó tem sido alvo da implantação de lavras de minério de ferro. 

A descoberta do diamante foi o grande motivador da colonização da parte da bacia do rio das 

Velhas localizada sobre a serra do Espinhaço. Apesar disso, segundo Cruz & Cruz (2001), no contexto 

das “entradas” e “bandeiras” do século XVI e XVII, a busca de esmeraldas sob comando do capitão 

Matias Cardoso de Albuquerque teria posto o homem branco ao contato com o rio “Guaiaxi”, o qual 

somente em 1711 passaria a ser denominado rio das Velhas. 

No alto curso da bacia do rio das Velhas, o contato com o rio é concomitante com a descoberta do 

ouro na região das atuais Caeté, Raposos, Sabará e Ouro Preto (Polignano et al., 2001). 

Ao contrário da bacia do rio das Velhas, que tem um histórico de ocupação relacionado 

inicialmente ao Ciclo do Ouro, ainda em meados do século XVII, a área da bacia do rio Jequitaí, de 

acordo com Penha (2001a), foi povoada a partir do fim do século XIX, devido à ocorrência dos diamantes 

em aluviões e depósitos externos do rio Jequitaí. 

Mais recentemente, a atividade garimpeira sofreu um grande declínio e as chapadas da região têm 

sido alvo do cultivo de pinus e eucalipto para a atividade carvoeira. Isso se dá devido à regularidade 

topográfica das chapadas, associada ao índice pluviométrico da região. 

Como nos vales há uma maior disponibilidade de recursos hídricos e ocorrem solos férteis, os 

mesmos são alvo do desenvolvimento de atividades agropecuárias. 

Ainda de acordo com Penha (2001a), os processos erosivos, sedimentares e a tectônica cenozóica 

individualizaram superfícies horizontalizadas com cotas entre 900 e 1100 m, facilitando a seleção das 

nucleações urbanas e a economia local, sustentada no princípio pelo garimpo e comércio do diamante 

oriundo do vale do rio Jequitaí e encostas setentrionais da serra do Cabral. 
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Outra atividade mineral que teve espaço na região foi a extração do quartzo como matéria-prima 

para usinas siderúrgicas de Bocaiúva, Pirapora e Várzea da Palma. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF, 1978), ocorrem 6 

unidades de vegetação na porção central da bacia do rio Jequitaí: campo cerrado, abrangendo sua porção 

mais elevada ao norte do ribeirão da Corrente e a Serra das Porteiras; cerrado denso, no entorno e a sul de 

Jequitaí; cerrado ralo, na porção sul da serra; campo, em suas faixas sudoeste e sudeste; floresta tropical 

subtropical (arbustivo arbóreo) subcaducifólia (mata seca), no entorno da serra; e transição floresta 

subcaducifólia para cerrado, ocupando uma faixa a oeste da zona setentrional da mesma. 

Sobre as formas aplanadas de sua porção ocidental são comuns as veredas, ao longo de cursos 

d’água notadamente retilíneos, cuja vegetação é dominada por gramíneas e palmáceas buritis. Vale 

ressaltar que cerca de 80% da vegetação original foi descaracterizada pelo desmatamento e implantação 

das monoculturas. 

Atualmente a bacia é estudada pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 

(Codevasf), que planeja implantar na região um projeto de irrigação denominado “Projeto Jequitaí”. 

Dentre as benfeitorias planejadas, está a construção de um barramento na calha do rio, a leste da cidade 

de Jequitaí (Codevasf, 2008). 

Assim como a bacia do rio das Velhas possui, em sua parte cárstica, um rico acervo espeleológico, 

paleontológico e arqueológico (região de Lagoa Santa e Cordisburgo), a bacia do rio Jequitaí, de acordo 

com Penha (2001a) conta com um sítio arqueológico à margem direita do rio Jequitaí, nas imediações da 

estação de tratamento de água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), l km a sudeste 

da cidade de Jequitaí. O sítio é denominado pela população local de Lapa Pintada e trata-se de um abrigo 

natural em quartzitos do Supergrupo Espinhaço, contendo grafismos rupestres por uma área de 

aproximadamente 30 m2, que ocupam preferencialmente seu teto. 

Da mesma maneira que ocorre com a geologia, a densidade e o detalhamento dos trabalhos sobre 

questões ambientais decrescem nitidamente quando se avança em direção ao limite norte da área de 

trabalho. 





CAPÍTULO 3 

HISTÓRICO, DEFINIÇÕES E CONDICIONANTES DOS NÍVEIS DE 

BASE 

Como o presente trabalho se baseia no estudo de níveis de base, este capítulo será iniciado por 

uma discussão a respeito da evolução do termo, bem como suas definições. Na seqüência, serão 

apresentados alguns condicionantes da instalação dos níveis de base, derivados de modelos teóricos e 

estudos de caso. 

 

3.1- BREVE HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO 

Marques (2007), numa discussão a respeito da evolução da Geomorfologia, afirma que, durante 

as primeiras épocas da história, as observações e explicações dos fatos pelo homem foram marcadas por 

forte influência da filosofia e religião. 

A noção da “água como origem de todas as coisas” foi filosoficamente externada ainda na 

antiguidade clássica, pelo grego Tales de Mileto, cerca de 600 a.C. e, segundo Julien (2002), a engenharia 

de rios teria começado há cerca de 4.000 anos antes de cristo com Yu, imperador chinês que se dedicou à 

construção de diques para proteção das férteis planícies aluviais da China contra inundações. 

É atribuída a Heródoto, o pai da História, a frase: “O Egito é uma dádiva do Nilo”. Nesta 

passagem, dita mais de 400 anos antes de Cristo, fica clara a noção das relações existentes entre os 

processos de agradação fluvial nos níveis de base (deposição de sedimentos argilosos na planície de 

inundação, no período pós-cheias) e os demais elementos dos sistemas fluviais, incluindo aí a sociedade 

humana. 

 Na Grécia antiga, fenômenos como a permanência do fluxo d’água num rio, mesmo fora da época 

de chuvas aguçava a curiosidade dos homens e estimulava a busca de explicações. Foi a partir daí que 

surgiram as primeiras tentativas de racionalizar a natureza, usando como base princípios como o do 

tempo infinito, da existência da denudação e da conservação de massa. 

A engenharia desenvolvida pelos romanos colaborou, na seqüência, com a parte prática dos 

estudos da natureza. Seguindo esta época, a Idade Média contou com a atribuição inquestionável de todos 

os fenômenos naturais à ação de Deus, de forma que as obras gregas e romanas só viriam a ser resgatadas 

com o Renascimento. 

Esforços isolados como o de R. Hooke (1668) apud Merrits & Ellis (1994), sem muito crédito, 

sugeriam a existência de variáveis “invisíveis”, quando propunham a associação entre a topografia e o 

que o autor chamou de “convulsões tectônicas”. 
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A associação entre o modelado do relevo e a ação dos rios, segundo Suguio & Bigarella (1979), 

foi introduzida cientificamente por pesquisadores dos anos 1700. Esta época foi muito importante para 

vários campos do conhecimento humano, tendo se destacado pelo surgimento de uma nova Filosofia e 

uma nova Ciência. 

A conversão dos sistemas fluviais em um tema científico é um provável resquício dos ideais 

renascentistas prevalentes até meados dos anos 1650, onde a máxima era a reflexão de assuntos até então 

investigados exclusivamente sob a ótica eclesiástica. 

A essa altura, a necessidade de um novo viés filosófico, que se contrapusesse à opressão religiosa, 

materializada na Santa Inquisição, era visível e este fato, de acordo com Pauli (1997), motivou o 

surgimento do Racionalismo Cartesiano de René Descartes e, numa outra vertente, do Empirismo de 

Francis Bacon. 

Apesar de todo o esforço de ruptura com a forma de construção e transferência de conhecimento 

adotada durante a Idade Média, era inevitável que parte desses mecanismos ainda se perpetuasse por 

algum tempo junto à comunidade científica iluminista, influenciando sua tentativa de racionalizar o 

mundo (Descartes, 1637). 

Talvez por este fato as contribuições de Leonardo da Vinci sobre erosão e deposição fluvial não 

tenham conseguido despertar o interesse por novas observações e idéias que viessem a melhorar a 

compreensão do papel dos níveis de base locais, fato destacado por Marques (2007). 

No que diz respeito à dinâmica fluvial, esta influência se fez perceber nas teorias cataclismáticas 

que Bigarella (2003) descreve como comuns no início do século XVIII. Nesta fase, acreditava-se numa 

instalação catastrófica (divina?) de vales, ocupados pelos rios apenas em fases posteriores da evolução do 

relevo. 

Ao longo do século XVIII, a abordagem catastrofista seria paulatinamente refutada, dando lugar 

ao atualismo de James Hutton que, cedendo bases para discussões e conclusões posteriores (p. ex. 

trabalhos de Charles Lyell, Albert Penck, Jean Louis Agassiz, John Wesley Powel e William Morris 

Davis), culminaria no paradigma atual, segundo o qual os rios esculpem seus próprios vales a partir de 

sua ação erosiva, governados pela variabilidade espacial e temporal dos níveis de base. 

Segundo Howard et al. (1994), desde Hutton acredita-se que as paisagens são criadas por 

processos erosivos / deposicionais agindo sobre superfícies tectonicamente criadas. Os estudos do século 

XIX apontaram para interações entre tectônica e erosão devido à isostasia. 

Até recentemente, essa interação foi amplamente separada nos estudos geológicos. Os 

geomorfólogos consideravam a deformação tectônica como um obstáculo imposto pelos geodinamicistas, 

especificando-a como uma condição limite para a descarga erosiva nas montanhas e carga sedimentar nas 

bacias. 
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Apesar disso, a visão de interação entre os processos geomórficos e tectônicos é cada vez mais 

apreciada. Vários modelos de erosão regional têm sido baseados nela, apesar da maioria das modelagens 

supersimplificar os processos de erosão, transporte, deposição e as influências do tectonismo, 

particularmente nos sistemas fluviais (Milliman & Syvitski, 1992). 

Dentre os primeiros trabalhos científicos sobre sedimentologia e geomorfologia fluvial, destaca-

se a investigação geométrica de leitos executada pelo geólogo britânico Sorby (1859) apud Rubin (2006). 

Neste trabalho, foram estudadas, dentre outros assuntos, as laminações geradas por ripples com o objetivo 

de, por analogia, serem compreendidos os condicionantes e mecanismo de deposição de areias 

constituintes de arenitos com mais de 300 M.a.. 

O estabelecimento do conceito de “nível de base” de erosão fluvial, do inglês fluvial erosion base 

level, entretanto, só apareceria no fim do século XIX, podendo ser atribuído a Powell (1875) (de acordo 

com Burbank & Anderson (2001), Christofoletti (1980), dentre outros). Ao contrário de Sorby, (op. cit.), 

neste caso o objetivo não era o estudo empírico do canal fluvial, mas sim a definição de leis que 

governam a dinâmica dos rios. 

Powell (op. cit.), no último parágrafo da página 173 de seu relatório sobre a exploração do rio 

Colorado (EUA) e afluentes, diz: “Quando uma grande dobra emerge em relação ao nível do mar, ou se 

eleva em relação ao nível de base de erosão, seu eixo aparece num primeiro momento acima do nível 

d’água (ou nível de base), sendo imediatamente atacado pelas chuvas e as areias dali carregadas vão 

formar novos depósitos.” 

Foi a partir deste conceito de nível de base que o princípio de denudação fluvial, conhecido como 

“ciclo de erosão” (Davis, 1899), foi concebido. Este conceito seria lembrado e revisado, com algumas 

variações de interpretação, por autores como Penck (1953) e, apesar de sua característica sabidamente 

fixista, teve um papel fundamental na evolução dos conceitos geomorfológicos de evolução do relevo. 

O ciclo de erosão “davisiano” engloba a série completa de mudanças ocorridas durante a longa 

evolução da paisagem, a partir da escavação fluvial. As três etapas sucessivas deste ciclo são 

acompanhadas de redução da declividade das vertentes e foram definidas em analogia às fases da vida, 

numa ordem decrescente de poder erosivo do canal fluvial, denominadas, respectivamente, como 

juventude, maturidade e senilidade. 

A teoria de Penck (op. cit.), por sua vez, concebe um recuo paralelo das vertentes, sem que haja 

redução substancial em sua declividade (figura 3.1). 
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Figura 3.1 – Ciclos de erosão, conforme a teoria o recuo paralelo das vertentes de Penck e a da redução progressiva 

da inclinação das encostas de Davis. Adaptado a partir de Bigarella (2003) e Penteado (1978). 

 

Obviamente o ciclo de erosão é uma grande simplificação dos processos operantes ao longo do 

canal fluvial, da nascente à foz, uma vez que envolve uma abordagem em escala regional (Schumm, 

1991) e, principalmente, considera a crosta terrestre como uma entidade estática. 

Entretanto, as teorias de vários autores como Davis e Penck para o recuo paralelo das vertentes, 

sistemas morfoclimáticos, formação de pediplanos e testemunhos de paleoclimas invariavelmente 

remetiam à importância dos níveis de base locais, fato que impede que suas idéias sejam totalmente 

desabonadas. 

Nos anos cinqüenta alguns autores já apontavam para os equívocos da teoria de Davis. Eles 

chamavam a atenção para o fato de que o ciclo de erosão nem sempre segue sua marcha sem interrupções, 

tendo em vista a possibilidade, por exemplo, de ocorrência de soerguimento em zonas de drenagem 

madura ou senil, ou até mesmo a sua invasão por glaciares. 

Holmes (1952), entretanto, é categórico ao afirmar que os vales atuais, tanto na Grã-Bretanha, seu 

país de origem, quanto em outras partes do mundo apresentam as três etapas dos ciclos de erosão em 

atividade. 
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Afirmações como esta, ao serem seguidamente encontradas na literatura, refletem o fato de boa 

parte dos rios europeus e norte-americanos nascerem em importantes cadeias de montanhas (Apalaches, 

Rochosas, Alpes, Pirineus, etc.), se dirigindo diretamente ao nível de base global. 

Posto que a divulgação científica, até os dias de hoje, passados cinqüenta anos, é dominada pela 

não só pela ótica, mas também pelo idioma anglo-saxônico, é natural que o ciclo de erosão de Davis tenha 

sido o modelo generalizado para os sistemas fluviais de todo o mundo. 

Todos os princípios técnico-científicos derivados dessa abordagem, sobretudo aqueles que 

permeiam áreas do conhecimento para as quais o meio físico “pode” ser considerado uma entidade inerte 

e estática, reproduzem, à custa do desconhecimento de seus usuários finais, o mesmo equívoco de 

generalização. 

No final do século XIX, Grove Karl Gilbert, de acordo com Marques (2007), teria estabelecido 

relações entre processos e resistência dos materiais à ação do modelado do relevo, criando uma noção do 

que se conhece hoje como “equilíbrio dinâmico” (figura 3.7). 

Hershel (1837) apud Merrit & Ellis (1994) propôs à Royal Society of London que o equilíbrio 

dinâmico entre os processos crustais e superficiais é mantido porque a crosta terrestre repousa sobre um 

material quente o suficiente para mantê-lo em estado “semi-fluido”. Ele sugere que a redistribuição de 

massa na superfície ocorre como uma resposta à movimentação lateral em profundidade. 

Conceitos advindos da teoria geral de sistemas, semelhantemente, contribuíram para a evolução 

do conhecimento geomorfológico, colaborando com a fixação do conceito de nível de base. Destacam-se 

aí a noção dos sistemas aberto e a noção de equilíbrio (Schumm, 1977; Schumm, 1991 e Nelson, 1998). 

Um rio hipoteticamente equilibrado, segundo Holmes (1952) apresentaria um gradiente 

inversamente proporcional ao caudal, ou seja, o perfil seria tanto mais abrupto, quanto mais próximo das 

cabeceiras e isso levaria a uma forma côncava para cima (figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 – Perfil de um rio hipoteticamente equilibrado. Modificado de Catuneanu (2007). 
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Este perfil de equilíbrio, totalmente liso, praticamente não é encontrado na natureza devido às 

influências dos níveis de base (Schumm, 1977), conforme descrições do tópico seguinte. Portanto, é 

plausível se referir a um perfil escalonado (graded profile), mais condizente com a realidade da maioria 

dos sistemas fluviais (figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 – Perfil escalonado de um rio, em resposta à presença de níveis de base. Modificado de Catuneanu 

(2007). 

 

O uso do conceito de equilíbrio dinâmico mostraria que as formas são resultado contínuo de um 

ajuste entre o comportamento dos processos e o nível de resistência oferecida pelo material que está 

sendo trabalhado (Tricart, 1977) (figura 3.7). As formas deixam de ser algo estático. Daí surge a idéia de 

que o mesmo processo poderia originar várias formas diferentes, a depender da evolução temporal dos 

níveis de base (Schumm, 1977 e Schumm, 1991). 

Segundo Marques (2007) os processos geomórficos sofrem a influência de vários fatores e, desta 

forma, a previsibilidade dos sistemas geomorfológicos é pequena quando as variáveis são analisadas em 

conjunto. 

Esse fato pode ser visto como um complicador da modelagem teórica matemática (p. ex. Julien, 

2002) ou puramente qualitativa das respostas do relevo, à medida que os canais fluviais se deparam com 

diferentes níveis de base no seu caminho em direção ao nível de base regional (ou global). 

Vindo de encontro a estas idéias, segundo Dury (1970), ocorre o nascimento de uma 

geomorfologia com forte tendência à quantificação. Com ela, é aberto caminho para a morfometria, 

principalmente com os trabalhos de Robert Horton e Arthur Strahler das décadas de 1940 e 1950 (p. ex.: 

Horton, 1945 e Strahler, 1952), o que suscitaria o uso mais intenso da matemática e da estatística. 

Na década de 1970, segundo Merrits & Ellis (1994), os geólogos cessam as discussões sobre a 

origem da paisagem, que vinham tomando sua atenção desde o século XIX. Tal fenômeno se deveu à 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 25, 227 p., 2010 

 49

consolidação da teoria da Tectônica de Placas, que operou como um denominador comum para várias 

teorias de conotação geológica ou geográfica sobre o papel dos rios na evolução do relevo. 

Seguindo-se a isso, houve uma re-união entre a Geomorfologia e a Geologia que, entretanto, 

estabeleceram entre si uma relação muito sutil. 

Os anos 80 foram marcados por sobreposições entre a sismologia, tectônica, climatologia e 

geomorfologia. Apesar disso, uma fusão verdadeira entre elas não ocorreu (Merrits & Ellis, 1994). 

Enquanto sismólogos e geofísicos trabalhavam com escalas locais e de curto tempo, climatólogos e 

geomorfólogos tectonicistas adotavam escalas regionais e de tempos mais longos. 

Atualmente, têm tomado espaço nas pesquisas geomorfológicas o uso da alometria (geometria das 

formas) (figura 3.4) e topologia (arranjo espacial das formas) (figura 3.5), o que aparenta maior coerência, 

à medida que viabiliza conclusões apoiadas quase exclusivamente sobre descrições espaciais de campo. A 

alometria e a topologia podem ser obtidas a partir de técnicas cartográficas diretas ou até indiretas, com o 

uso de sensoriamento remoto (Kohler, 2001). 

O descrito acima sinaliza a possibilidade de uma geomorfologia mais acessível, e com forte 

tendência integradora num futuro próximo, carência que já era assinalada por pesquisadores da área antes 

mesmo do início da década de 1970 (Ab’Saber, 1969). As principais características desta nova abordagem 

seriam: 

a) tom menos comedido, como quando a Geomorfologia supervalorizava as descrições e 

compensava as carências desta opção pela adoção de uma base terminológica ampla e complexa e 

b) tom menos ousado do que quando a Geomorfologia pressupunha dominar as variáveis envolvidas 

nos processos de evolução do relevo e, portanto, julgava poder modelar vários fenômenos com 

alta margem de segurança. 

 

 

Figura 3.4 – Alometria de um segmento fluvial baseada em mapeamento topográfico. Modificado de Lana (2004). 
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Figura 3.5 – Relações topológicas entre bacias hidrográficas distintas e hipotéticas Extraído de Christofoletti (1980). 

 

3.2- DEFINIÇÕES 

Tendo em vista a grande importância dos sistemas fluviais nos mais variados ramos das 

geociências, é natural que glossários geológicos, bem como livros-texto sobre Geologia Geral e 

Geomorfologia, além dos artigos de áreas correlatas, sempre tragam uma definição sumarizada para o 

termo nível de base. 

Dentre as definições encontradas na literatura, podem-se listar alguns exemplos: 

. Leinz & Mendes (1959): nível limite além do qual a ação erosiva das águas correntes não pode mais 

rebaixar uma região. Assim, o nível do mar ou o nível de um lago representam os níveis de base para os 

rios que neles desembocam. 
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. Holmes (1952): prolongamento imaginário do nível do mar abaixo do continente. 

. Lange et al. (1963): nível no sopé de um talude, a partir do qual as ravinas crescem. 

. Thornbury (1958): limite inferior de aprofundamento de um vale ou da erosão fluvial. 

. Suguio (1992) e Suguio (2003): limite topográfico, abaixo do qual uma drenagem não consegue erodir o 

continente, representando o estado de equilíbrio num dado momento entre a deposição e erosão. É 

também conhecido como nível de base de erosão. 

. Shanley & McCabe (1994): nível mais baixo ao qual a erosão da superfície da Terra busca atingir. É 

especialmente o nível abaixo do qual os rios não conseguem erodir seus depósitos. 

. Allaby & Allaby (1999): superfície plana teórica que envolve uma massa continental, denotando a 

profundidade abaixo da qual a erosão estaria incapaz de ocorrer. 

. Burbank & Anderson (2001): limite mais baixo da paisagem, abaixo do qual os rios não podem erodir. 

. de Blij et al. (2004): nível abaixo do qual um rio não pode erodir seu leito. 

. Press et al. (2006): elevação na qual um rio termina desembocando em um grande corpo de água parada, 

tal como um lago ou oceano. 

. Cunha (2007): entidades originadas a partir de controles, na maioria estruturais, que seccionam o curso 

d’água em segmentos individualizados com perfis de equilíbrio próprios, modificando a visão teórica do 

perfil longitudinal de rios. 

 Como se pode perceber, a maior parte das definições listadas converge para “um nível no qual os 

fenômenos fluviais de erosão e transporte dão lugar aos deposicionais”. Entretanto, algumas variações 

sutis podem ser percebidas. Neste caso, para evitar qualquer equívoco de interpretação, a terminologia 

mais descritiva e, portanto, adequada para nível de base seria “nível de base geomórfico” (geomorphic 

base level) (Shanley & McCabe, 1994). 

Muitos autores trabalham com a diferenciação entre um nível de base final ou global (ultimate 

base level) (figura 3.2) e níveis de base locais (local base levels) (figura 3.3). Para Powel (1875), p.ex., 

existe uma diferenciação entre os níveis de base (lagos, grandes estruturas e o próprio oceano) e 

patamares de expressão local. 

Em inglês, os limites desses níveis são denominados knickpoints (“pontos de inflexão” ou, 

conforme Bigarella (2003), “rupturas de declive” ou “rupturas de gradiente”). Apesar de seu caráter 

descritivo, na maioria das vezes o termo é aplicado a uma variação de declividade em escala espacial 

pequena, no nível dos segmentos fluviais (Burbank & Anderson, 2001; Allaby & Allaby, 1999; 

Severiano-Ribeiro, 2001; dentre outros). 

 Segundo Allaby & Allaby (op. cit.), o knickpoint é também conhecido na literatura inglesa por 

headcut, sobretudo quando ocorre de forma abrupta. Ele separa segmentos normalmente côncavos para 
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cima e ocorre freqüentemente associado a um rebaixamento no nível de base ou, alternativamente, a 

variações no tipo de rocha ou no volume da descarga, ou até mesmo a confluência de um novo tributário 

(figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 – Duas configurações para knickpoints (1) e suas possíveis posições futuras (2). O processo de instalação 

da quebra de patamar é mais rápido em “a”. Adaptado a partir de Schumm (2005). 

 

 A instalação dos knickpoints altera o estado de equilíbrio anterior dos sistemas fluviais e sua 

ocorrência, dependendo das variáveis de controle, pode levar todo o sistema a outro estado de equilíbrio 

(figura 3.7). 

 O nível do mar, para vários autores (p.ex.: Burbank & Anderson, 2001; Suguio, 2003; Severiano-

Ribeiro, 2001; dentre outros), equivaleria ao nível de base final, enquanto zonas pontuais de topografia 

deprimida seriam níveis de base locais, podendo consistir, por exemplo, de um lago (figuras 3.2 e 3.3). 

 Além disso, alguns autores trabalham com o conceito de “nível de base de erosão”, que envolve 

todos os segmentos de um sistema fluvial. Ele consiste, segundo Bull (1991), de um perfil longitudinal 

escalonado em equilíbrio, abaixo do qual um rio não é capaz de dissecar e no qual não podem ocorrer os 

processos de erosão e deposição. Para muitos autores, o termo não passa de um sinônimo de nível de base 

geomórfico. 
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Figura 3.7 – Estados de equilíbrios possíveis em Geomorfologia. A instalação de knickpoints está mais relacionada 

aos quatro últimos estados. O eixo das abscissas corresponde ao tempo. Modificado de Huggett (2003). 

  

Existem ainda outras variantes como o “nível de base de corrosão” (Suguio, 2003), aplicado ao 

plano até o qual o ciclo cárstico é capaz de se desenvolver, ou seja, o nível freático; além do “nível de 

base de deposição”, que representa o nível máximo onde os depósitos sedimentares podem ser 

empilhados numa bacia (em sedimentos marinhos, equivale ao nível de base final) (figura 3.8). 

Segundo Severiano-Ribeiro (2001), merece menção o “nível de base estratigráfico”, que seria a 

superfície em direção à qual os sistemas estratigráficos buscam se ajustar, através de sedimentação e 

preservação estratigráfica ou por bypass sedimentar ou ainda erosão dos depósitos. Em outras palavras, 

trata-se de um conceito mais dinâmico do que o “nível de base geomórfico”, variando de acordo com a 

situação deposicional. 

 Apesar de o senso geral apontar para um nível de base final coincidente com o nível do mar, é 

importante destacar que várias exceções podem ocorrer. 

 Burbank & Nelson (2001) chamam a atenção para as depressões tectonicamente fechadas, como é 

o caso do Vale da Morte (EUA), que configura um nível de base final inferior ao nível do mar. O Mar 

Morto (Jordânia, Israel e Cisjordânia), dentro deste contexto, também se comporta como o nível de base 

final do rio Jordão. 
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O oposto também ocorre em casos como, por exemplo, o do deserto de Atacama, no Chile, ou do 

Lago Titicaca (Peru), no topo da cordilheira dos Andes. Este último, a quase quatro quilômetros do nível 

do mar. Enquadram-se aí situações como a do rio Okawango, cuja desembocadura ocorre na forma de um 

delta interior, ou seja, o nível de base final neste caso está no deserto do Kalahari, em Botswana, cerca de 

950 m acima do nível do mar (Wikipedia, 2008). 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Ilustrações dos níveis de base de corrosão e de deposição. Modificado de de Blij et al. (2004). 
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3.3- CONDICIONANTES DOS NÍVEIS DE BASE 

Dentre os principais elementos geológicos capazes de promover a instalação de patamares ao 

longo da rede de drenagem, estão os de natureza tectônica (Summerfield & Hulton, 1994), rúpteis ou 

dúcteis, como as falhas e dobras, e também litológica, como a justaposição de rochas de comportamento 

distinto em relação ao intemperismo. 

Além destes condicionantes elementares merecem destaque também as variações eustáticas, 

fenômenos de reajuste isostático, resistência do pacote sedimentar subjacente à degradação, confluência 

de tributários,variações da descarga, além de interferências antrópicas, como a instalação de barramentos, 

canalização e desvio de cursos, por exemplo. 

Todos esses elementos, principalmente se considerados coletivamente, têm o poder de modificar 

o perfil longitudinal, transversal e vertical dos rios (figura 3.9). O problema reside na complexidade em se 

reconhecer e analisar todas essas variáveis (Larue, 2008a), principalmente nos casos de modelagem 

(Arvdson et al.,1994). 

Como ressaltado por Selby (1985) (figura 3.10), a melhor maneira de se compreenderem os 

processos de alteração do perfil fluvial é simplificar a análise, considerando o efeito de variáveis 

individuais para posterior conjugação das mesmas em modelos mais complexos. 

A seguir é feita uma síntese individual do que é apresentado pela literatura sobre os 

condicionantes listados anteriormente como responsáveis pela instalação de níveis de base. Sempre que 

possível, serão apresentados exemplos de estudos de caso. 

Como já dito, é tarefa complexa diferenciar efeitos sobre a rede de drenagem ocasionados pela 

ação específica de um único condicionante. Larue (2008a) relata zonas de retenção de sedimentos a 

montante de um plano de falha reativada no Cenozóico. O questionamento que se faz é o seguinte: o 

fenômeno deve ser associado à falha ou à isostasia responsável por sua reativação? 

Dentro deste contexto, a subdivisão feita a seguir tem por intenção maior a organização das 

idéias. Algumas causas e efeitos da instalação de níveis de base citadas em um item são aplicáveis a 

outros. 



Lana, C. E. Influência de Níveis de Base nas Características Morfossedimentares das Bacias dos Rios das Velhas e 
Jequitaí (MG) 

 56

 

Figura 3.9 – A complexa evolução da calha do rio Mississipi (EUA) ao longo dos últimos 20.000 anos. Atribuída 

principalmente à elevação do nível do mar e mudanças no suprimento de sedimentos (variação climática). 

Modificado de Selby (1985). 
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Figura 3.10 – Visão simplificada de diferentes perfis fluviais derivados da instalação de níveis de base com natureza 

e dinâmica distintas. Modificado de Selby (1985). 

 

3.3.1 - Eustasia e Isostasia 

 Os dois termos dizem respeito, respectivamente à “elevação global do nível dos mares associada a 

movimentos tectônicos ou degelo de glaciares” e “um modelo para as partes altas da Terra, no qual as 

diferenças de elevação são compensadas pela flutuação dos blocos crustais sobre o manto (Allaby & 

Allaby, 1999). 

 A isostasia, de acordo com Whipple et al. (1999) pode ser considerada um claro elo entre o clima 

e a tectônica, visto que a dissecação dos vales por ação climática tem como resposta o reajuste isostático, 

com o soerguimento de partes da paisagem. 

 Segundo England & Molnar (1990), os fenômenos isostáticos responsáveis pelo soerguimento são 

alvo de grande controvérsia, tanto no que diz respeito à definição de suas origens, quanto aos mecanismos 

de quantificação e monitoramento. 

 As variações eustáticas têm influência direta sobre o nível de base final de todos os rios que 

possuem foz nos oceanos. Portanto, conforme Catuneanu (2007), seu papel é marcante na evolução 

morfológica e sedimentar dos canais que vergem diretamente para as planícies costeiras, sobretudo em 

sua porção mais distal. 

 Usando-se como referência um datum que equivalha, por exemplo, ao assoalho oceânico e à 

topografia continental num dado momento (1), a elevação do nível do mar provocaria um ciclo 
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substancial de agradação marinha e também fluvial. A magnitude da agradação no continente tende a ser 

decrescente à medida que se desloca em direção às nascentes (figura 3.11). 

 

 

Figura 3.11 – Efeitos da variação do nível do mar sobre os processos de agradação fluvial. (1) se refere ao momento 

anterior à variação eustática, (2) está relacionado ao momento após a elevação do nível do mar. Modificado de 

Catuneanu (2007). 

 

 O trabalho de Bowman et al. (2007) sobre rios que deságuam no Mar Morto aponta para a 

variação da convexidade dos mesmos nas proximidades da foz como uma típica resposta à variação 

eustática. Em linhas gerais, a convexidade aumenta com a regressão e vice-versa. 

 Para vários segmentos de rios interiores, bem como para as zonas de cabeceira da maioria das 

bacias hidrográficas, entretanto, o efeito da alteração do nível do mar pode ser sobrepujado por 

fenômenos tectônicos locais. 

 Na Península de Cape York, Austrália, Forsyth & Nott (2003) demonstraram que a elevação do 

nível do mar, ao longo do Mesozóico, forçou uma migração de um interflúvio e, com isso, a mudança 

completa das condições sedimentares e morfológicas após sua descida (figura 3.12). 
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Figura 3.12 – Migração do interflúvio dos rios Wenlock e Pascoe, associada à transgressão do Mar de Corais 

(Austrália). Modificado de Forsyth & Nott (2003). 
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 A eustasia também pode ter efeitos contrários à expectativa do senso comum que seria a 

agradação dos canais com a subida do nível do mar e a sua degradação com a regressão marinha. 

 O rio Heberth, em Queensland (Austrália) apresenta uma resposta ímpar aos efeitos de variação 

eustática (Woolfe et al., 2000). Como a planície costeira é extremamente plana, os rebaixamentos no 

nível do mar não são capazes de aumentar o gradiente fluvial e tornar os rios erosivos. 

 Ao contrário, conforme a zona de erosão fluvial se dirige para montante, as marés levam areias 

para as porções mais distais que agora não contam mais com o poder de transporte dos rios, o que garante 

o preenchimento sedimentar dessas zonas. 

 Huggett (2003) destaca os efeitos regionais da isostasia nos divisores de águas. Baseado na região 

de Western Ghats (Índia), ele coloca os soerguimentos flexurais como grandes responsáveis pelo padrão 

distinto de denudação desenvolvido por bacias hidrográficas adjacentes. Com isso, são geradas áreas mais 

ou menos planas a depender da sua posição em relação ao foco do soerguimento. 

 As bacias estão instaladas em zonas cratônicas, sobre margens passivas, e apresentam nítido 

contraste de declividade, em função da heterogeneidade com que o soerguimento se fez sentir sobre as 

mesmas (figuras 3.13). 

 

 

Figura 3.13 – Modelo conceitual de denudação de margens passivas sob efeito de soerguimento flexural. Baseado na 

região de Western Ghats (Índia). Modificado de Huggett (2003). 
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 Schumm et al. (2002) efetua uma análise semelhante, porém com foco sedimentar e levando em 

consideração rios que drenam terrenos tectonicamente ativos. Em linhas gerais, suas conclusões a respeito 

da dinâmica fluvial são concordantes com as de Huggett (2003), ou seja, os rios se tornam deposicionais a 

montante e jusante da zona de máximo soerguimento (figura 3.14). 

 

 

Figura 3.14 – Sumário do comportamento sedimentar de rios que drenam zonas de soerguimento em regiões 

tectonicamente ativas. Modificado de Schumm et al. (2002). 

 

 Esta visão também é adotada por Miall (2006), que apresenta um diagrama com a síntese de 

resultados experimentais sobre o comportamento de canais entrelaçados e meandrantes ao sofrerem o 

efeito do soerguimento e subsidência. 

 Em linhas gerais, os canais entrelaçados apresentam maior abundância em barras a montante e 

jusante do foco do soerguimento, onde se tornam mais canalizados e apresentam terraços. Ao contrário, 

no foco da subsidência, os canais apresentam maior número de barras, inclusive transversas, ao passo que 

se tornam canalizados a montante e a jusante da zona abatida (figura 3.15 a). 

 Os canais meandrantes, por sua vez, apresentam um padrão reticulado (multicanal) a montante 

das zonas de soerguimento e a jusante das zonas de subsidência. A figura 3.15 b apresenta uma síntese do 

ajuste de canais meandrantes ao efeito de soerguimentos e subsidência. 

 Os efeitos da epirogênese sobre os sistemas fluviais tendem a ser encarados metodologicamente 

pela literatura de forma semelhante aos da orogênese, pois mesmo em zonas “estáveis” como na porção 

central dos EUA, os rios aluviais apresentam instabilidade associada ao ajuste à tectônica cenozóica 

(Burnett & Schumm, 1983). 

 É importante considerar, no entanto, que os estudos realizados sobre terrenos tectonicamente 

ativos, sobretudo envolvendo mensuração e modelagem (p. ex. Kirby & Whipple, 2001; Arvdson et al. 

1994 e Montgomery, 1994), apresentam resultados mais rápidos e maior volume de dados, em função da 

velocidade em que se dão os processos de soerguimento. 
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a 

b 

Figura 3.15 – Alterações sofridas por canais entrelaçados (ou braided) (a) e meandrantes (b), por influência de 

soerguimento ou subsidência. Modificado de Miall (2006). 
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 Burnett & Schumm (1983), Schumm et al. (2002) e Miall (2006) demonstram uma possibilidade 

de ajuste fluvial às variações isostáticas, a partir de mudanças no padrão do canal. Com base em dados 

experimentais e observações de campo, eles discutem as relações entre o comprimento do vale e do canal, 

considerando que o mesmo pode manter o gradiente mesmo que haja lento acréscimo na inclinação do 

vale. Para isso é necessário que haja um incremento em sua sinuosidade. No caso de decréscimo da 

declividade, a sinuosidade pode decrescer ou o rio se tornar entrelaçado (figura 3.16). 

 

 

Figura 3.16 – Adaptações do padrão de rios em resposta à descida e subida do nível de base por isostasia. Em a, um 

rebaixamento do nível de base provocaria um aumento na declividade do vale de B para D e um aumento no 

comprimento do canal de C para H, sem mudança na declividade. Em b, uma elevação do nível de base de B para D 

teria como efeito a diminuição da declividade do vale e uma redução do comprimento do canal. Modificado de 

Schumm et al. (2002) 
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Merrits et al. (1994) defendem uma íntima interação entre as alterações nos perfis fluviais e o 

tectonismo ativo com conseqüente eustasia. Catuneanu (2007), considerando também as zonas de 

cabeceira, sugere um quadro-síntese dos principais controles sobre a acomodação fluvial em sistemas sob 

influência direta do nível de base global, confrontando-o com outro, em que considera sistemas fluviais 

isolados de influências marinhas (figura 3.17). Segundo o mesmo autor, o perfil fluvial pode se tornar 

escalonado mesmo que não ocorra variação eustática ou tectônica da paisagem. Neste caso, ele seria 

influenciado pelas heterogeneidades no suprimento de sedimentos. Maior atenção será dada a este assunto 

ao fim deste capítulo, no tópico 3.3.3. 

 

 

Figura 3.17 – Controles da acomodação fluvial em rios influenciados pelo nível do mar em comparação a rios 

interiores e zonas de cabeceira. O datum em questão é o nível do mar e da superfície topográfica anteriores à última 

variação do nível do mar ou atividade tectônica. Modificado de Catuneanu (2007). 

 

Um modelo mais complexo para a instalação de níveis de base em função de reajustes isostáticos 

é apresentado por Holbrook & Schumm (1999). É sugerido que os blocos crustais baixos, localizados na 

periferia de serras, gradativamente sejam basculados no sentido destas, como resultado do empuxo 

oferecido pelo manto em resposta ao aprofundamento gradativo da raiz mantélica das serras. Como 

resultado deste fenômeno, os sistemas fluviais localizados nos blocos baixos migram em direção ao sopé 

da serra e, com isso, deixam registrados escalonadamente na paisagem os resquícios de sua passagem em 

níveis mais altos, como lagoas de cheia, canais abandonados, etc. (figura 3.18). 
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Figura 3.18 – Modelo de migração fluvial associada à compensação isostática em zonas de sobrecarga. Modificado 

de Holbrook & Schumm (1999). 

 

3.3.2 - Falhas e Basculamentos 

 As falhas têm influência notável sobre o ciclo sedimentar e também sobre a esculturação do 

relevo. Seus efeitos são provavelmente os de mais fácil visualização entre os condicionantes apresentados 

neste trabalho, tendo em vista a nitidez das formas resultantes. 

 Há um número significativo de exemplos na literatura nacional de trabalhos onde há consideração 

das falhas como um importante elemento controlador da rede de drenagem e os fenômenos que nela se 

desenvolvem (p. ex.: Neves et al., 2003 e Mello et al., 2005b). 

 Magalhães e Saadi (1994), por exemplo, numa investigação em partes da bacia do rio das Velhas 

próximas à extremidade norte do Quadrilátero Ferrífero, constatam que a sua morfogênese é marcada por 

permanente instabilidade crustal, que ocorre na forma de soerguimentos de alcance regional, responsáveis 

pela reativação de falhas. Este processo seria fruto de um campo de tensões de direção NW-SE, resultante 

da deriva da placa Sul-Americana. 

 Dentre as várias modalidades de falhas, as de cinemática mais inteligível são a de empurrão e a 

normal. Talvez por este motivo elas sejam quase sempre escolhidas para representar a retenção natural 

dos rios em livros de geologia básica e áreas afins (figura 3.19). 
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Figura 3.19 – Instalação de um nível de base local (ou regional) a partir da ação de uma falha normal perpendicular 

ao canal. Press et al. (2006). 

 

 Nas falhas de rejeito vertical, é válido o modelo para dinâmica sedimentar apresentado por 

Schumm et al. (2002) (figura 3.20), segundo o qual os rios tendem a erodir o bloco alto e depositar sobre 

o bloco baixo. Dependendo da situação, a deposição pode ocorrer a partir dos sedimentos retirados da 

própria zona alçada (Moores & Twiss, 1995). 

 

 

Figura 3.20 – Sumário do comportamento sedimentar de rios que drenam zonas de falha (normal) em regiões 

tectonicamente ativas. Modificado de Schumm et al. (2002). 
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 Em regiões de relevo tectonicamente inativo e dissecado, sobretudo sob ação de clima quente e 

úmido, e rochas compostas por minerais de baixa resistência ao intemperismo, a nitidez do efeito das 

falhas pode não ser grande. Nessas áreas, o controle dos níveis de base se dá principalmente em função de 

reativações a partir de tectônica cenozóica, podendo ocorrer em ritmo muito lento. 

 Apesar dos modelos simplificados de Press et al. (2006) e Schumm et al. (2002), ilustrados 

anteriormente, apresentarem falhas normais, vale ressaltar que todas as modalidades de falha, mesmo 

aquelas que não estejam perpendiculares ou sequer em contato com o curso d’água, podem originar níveis 

de base. 

 Schumm et al. (2002) apresentam uma síntese dos principais tipos de falhas e basculamentos 

possíveis e as alterações laterais e verticais sobre rios (figura 3.21). É possível observar que a maioria das 

deformações provoca a instalação de zonas de erosão e deposição distintas, acompanhando a evolução 

dos knickpoints. 

 Uma exceção que merece ser considerada é o basculamento lateral, cujo efeito principal seria a 

migração do canal em direção à parte mais baixa do bloco basculado (figura 3.21 J). 

 

 

Figura 3.21 – Síntese das deformações principais do perfil de rios, causadas por falhas e basculamentos elementares. 

Modificado de Schumm et al. (2002). 
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 Falhas normais e de empurrão podem ter efeitos que vão muito além da simples agradação e 

degradação de terrenos. Em New South Wales (Austrália), por exemplo, a atuação de uma falha foi capaz 

de alçar um bloco crustal que, represando o rio Murray, fez com que seu curso se bifurcasse em uma zona 

de charco, de forma a contornar o obstáculo que ali se configurava (Schumm et al., 2002) (figura 3.22). 

 Harbor (1997) relata a influência das falhas na migração dos interflúvios, o que tem papel 

fundamental na evolução das bacias, podendo resultar em fenômenos importantes como a captura de 

drenagens. 

 Capturas nessas circunstâncias também são relatadas por Maher et al. (2007) que considera que 

na bacia do rio Alias (Espanha), o processo de captura gera mudança na proveniência sedimentar, nas 

características texturais do sedimento, associado à considerável diminuição da energia dos canais e 

conseqüente agradação. 

 No Brasil, segundo Almeida-Filho et al. (2005), uma mega captura fluvial no rio Negro 

(Amazônia) foi revelada a partir do uso de imagens SRTM, sugerindo forte atuação de tectônica cenozóica 

na área. 

 

 

Figura 3.22 – Bifurcação do rio Murray forçada pela ação de uma falha normal. Modificado de Schumm et al. 

(2002). 

 

 As transcorrências (e suas derivações como a transpressão, transtensão, etc.) (figura 3.21 A), 

podem gerar patamares indiretos, quando seccionam os rios, colocando suas porções a montante em 

contato com zonas de topografia mais elevada (Schumm, 1977). 

 Huggett (2003) apresenta um modelo hipotético de deformação da rede de drenagem pela atuação 

de uma falha transcorrente, com geração de níveis de base (figura 3.23). Além da instalação de níveis de 
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base, outro fenômeno marcante da atuação de falhas transcorrentes (visível em zonas de tectônica ativa) é 

a captura de drenagem (Fu et al., 2005) (figura 3.24). 

 

 

Figura 3.23 – Geração de dois níveis de base pela movimentação de uma falha transcorrente. Modificado de Huggett 

(2003). 

 

 

Figura 3.24 – Modelo de capturas de drenagem investigadas pro Fu et al. (2005) no plateau tibetano. “D” é o rejeito 

da falha. 1, 2 e 3 são momentos específicos da evolução da falha, culminando na captura da drenagem “b” por “a”. 
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 Schumm (1977) relata o mesmo padrão de captura da figura 3.24 nas áreas sob influência da falha 

de San Andreas, nos Estados Unidos. 

 A atuação conjugada de planos de falha, na forma de rift valleys (hosts e grabens, figura 3.21, 

letras D e E), é capaz de gerar níveis de base, quase sempre de expressão regional, os quais podem 

receber contribuição de diversos sistemas deposicionais distintos. Seu estudo e modelagem é amplamente 

referenciado na literatura, tendo em vista a aplicação direta na indústria do petróleo (p.ex. Kooi & 

Beaumont, 1994). 

 Os rift valleys simétricos têm depressão central originada a partir da movimentação de blocos 

crustais ao longo de dois planos de falha normal (lístrica) principais, de mergulho oposto. Nos 

assimétricos, os hemi-grabens, apenas uma falha principal existe e, com isso, o bloco alto (teto) é 

basculado em direção à depressão (figura 3.25). 

 

 

Figura 3.25 – Blocos-diagrama simplificados de um graben simétrico (a) e assimétrico (b) e suas feições principais. 

Modificado de Huggett (2003). 

 

 De maneira geral, em termos de sistemas fluviais, os hemi-grabens se diferenciam dos grabens 

pela forma com que se dão os processos de afluência. Enquanto a drenagem principal dos grabens possui 

relativa simetria de afluentes, aquela dos hemi-grabens é totalmente assimétrica. 

 Apesar disso, segundo Steckler (1994), mesmo as zonas aparentemente simétricas podem 

apresentar grandes assimetrias entre as bordas, no que diz respeito à atuação erosiva dos canais fluviais. 

Isso demonstra que a erosão e deposição nessas zonas são fenômenos complexos e as variáveis de 

controle são de difícil definição e monitoramento. 

 De acordo com Miall (2006) e Leeder & Gawthorpe (1987), os hemi-grabens apresentam 

evolução sedimentar e morfológica bastante complexa. As principais características desta evolução são a 
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migração paulatina do sistema fluvial (provavelmente meandrante) em direção ao bloco baixo (muro), a 

assimetria do vale e a presença de fácies fluviais e de leque aluvial interdigitadas (figura 3.26). 

 Como resultado da migração do sistema fluvial, são encontrados nesses ambientes uma série de 

relictos de sua passagem em níveis escalonados em relação à drenagem principal atual, semelhantes aos 

apresentados na figura 3.18. 

 Um estudo de caso efetuado sobre o baixo rio Ivinhema (alto rio Paraná) por Fortes et al. (2005) 

demonstrou um quadro semelhante ao anteriormente apresentado para hemi-grabens. Neste caso, porém, 

o teto estaria escalonado por várias falhas normais e a grande falha lístrica confinaria o canal principal do 

rio Paraná. 

 

 

Figura 3.26 – Bloco-diagrama de um hemi-graben, suas feições morfológicas e sedimentares principais. Adaptado a 

partir de Miall (2006) e Leeder & Gawthorpe (1987). 
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 Miall (2006) apresenta padrões distintos para o preenchimento sedimentar de níveis de base 

instalados nas bordas de cinturões orogenéticos ativos e inativos. A atividade do cinturão forçaria a 

subsidência contínua das periferias e, com isso, uma concentração da molassa nos sopés da cadeia de 

montanha. 

 Em zonas de tectônica ativa, a sedimentação é dominada por rios que trazem boa parte de seus 

sedimentos de fora da bacia e apresentam traços da evolução tectônica associada à movimentação do 

cinturão de falhamentos (falhas ativas no leito, vários knickpoints, meandros comprimidos, etc.) (Jain & 

Sinha, 2005). 

 Em zonas inativas, entretanto, o soerguimento dos terrenos periféricos permitiria o 

retrabalhamento dessas molassas e sedimentação faciologicamente mais complexa, com interação entre 

depósitos fluviais e de encosta (figura 3.27). 

 

 

Figura 3.27 – Diferença nos padrões de preenchimento de bacias de foreland, conforme a atividade ou não do 

cinturão orogenético. Destaque para a maior complexidade dos depósitos em cinturões inativos, devido ao 

retrabalhamento da molassa original. Modificado de Miall (2006). 
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 Assim como nos casos de isostasia, feições típicas das zonas de falha são as ravinas, voçorocas e 

terraços escalonados. Sua análise é de grande importância em estudos da variação dos níveis de base com 

ou sem influência de tectônica ativa (Larue, 2008b). 

 Segundo Selby (1985), se o nível de base permanece alçado por um tempo suficiente para que um 

vale preexistente seja preenchido, após a ruptura ou rebaixamento do nível de base, são gerados terraços 

aluviais emparelhados. 

 Entretanto, se a dissecação lateral for mais intensa que a vertical, os terraços gerados são 

desemparelhados. Isso pode ocorrer em zonas onde a drenagem escoa sobre um plano de falha que sofre 

movimentações (Huggett, 2003). 

 Se houver pendência tectônica para um dos lados do vale, os terraços poderão ser escalonados e 

se instalarem somente em uma das margens. Isso pode ocorrer, por exemplo, em zonas de basculamento 

ou hemi-grabens (figuras 3.18 e 3.26). 

 Caso o rebaixamento do nível de base obedeça a ciclos de recorrência repentina e o clima 

possibilite a instalação de rios energéticos (entrelaçados), serão formados terraços de corrasão, que na 

verdade correspondem ao assoalho do vale erosivo no momento do se abandono. Esses terraços 

geralmente aparecem encobertos pelos cascalhos residuais do antigo leito (figura 3.28). 

 Da mesma forma, se a geração desses terraços ocorre sob ação de basculamento ou qualquer outra 

forma de rearranjo crustal, eles serão desemparelhados. 

 Nas proximidades do nível de base, geralmente em bordas de bacias sedimentares, os vários 

níveis de terraços irão convergir para um mesmo patamar (figura 3.28). 
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Figura 3.28 – Alguns padrões de terraços fluviais condicionados por diferentes variáveis. Maiores explicações no 

texto. Modificado de Selby (1985). 
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3.3.3. - Demais Condicionantes 

Como boa parte dos processos de instalação e evolução dos níveis de base possui múltiplos 

condicionantes, alguns pontos considerados nos itens anteriores equivalem ao efeito das dobras e contatos 

litológicos. Portanto, neste tópico serão abordados conjuntamente os efeitos que as dobras, contatos 

litológicos, a constituição sedimentar do leito e a ação antrópica podem apresentar sobre a instalação de 

níveis de base. 

A geração ou reativação de dobras pode condicionar toda a rede de drenagem. Sua influência 

ocorre em várias escalas de análise. Na escala regional, por exemplo, as dobras determinam o padrão 

geral de esculturação do relevo metassedimentar (figura 3.29). 

 

 

Figura 3.29 – Formas de relevo esculpidas em rochas metassedimentares dobradas. Modificado de Huggett (2003). 

 

 A figura acima ilustra o poder que as dobras têm de definir, em escala regional, diferentes 

morfologias e sistemas de drenagem. Os rios obseqüentes, ao fluir sobre estratos de diferentes litologias, 

podem ser represados por um nível mais resistentes e, neste caso, estará instalado um nível de base 

associado conjugadamente à ação das dobras e contatos litológicos. 

 Numa escala local, a ação contínua da erosão pode denudar níveis superficiais e atingir zonas 

dobradas. Nessas áreas, o contraste entre litologias com resistência diferenciada à erosão, também pode 

gerar níveis de base (Huggett, 2003). Esta situação é ilustrada nos bloco-diagramas apresentados por 

Press et al. (2006) (figura 3.30). 
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Figura 3.30 – Instalação de níveis de base a partir da exumação de uma anticlinal de eixo perpendicular ao fluxo do 

rio. Modificado de Press et al. (2006). 

 

 Schumm et al. (2002) apresentam um quadro sintético de dobramentos elementares e seu efeito 

sobre o perfil dos rios (figura 3.31). Como no caso das falhas, pode-se assumir que a zona de charneira 

será alvo de erosão e na calha (gerada no caso de sinformes) ocorrerá deposição. 

 À medida que uma zona de charneira de uma sinclinal é degradada, o nível de base inicia um 

processo de rebaixamento. Neste caso, os efeitos sobre a paisagem são os mesmos já descritos para as 

falhas, ou seja, escalonamento de terraços, ravinas, voçorocas e anfiteatros. 

 Harbor (1998a), numa investigação sobre a dinâmica fluvial de um rio sob ação de tectônica 

ativa, constata que nem todos os rios sob essas condições variam sua morfologia. O rio Sevier (Utah, 

EUA) apresenta a capacidade de variar condições de erosão e deposição sem, contudo, sofrer 

modificações morfológicas substanciais. 
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Figura 3.31 – Quadro síntese das dobras elementares que podem alterar a dinâmica fluvial ao se instalarem. 

Modificado de Schumm et al. (2002). 

 

 

 

 

 Algumas constatações sobre o rio Sevier foram que na zona de soerguimento ele possui leito 

cascalhoso e dispendia muita energia com essas partículas. A jusante ele deposita os sedimentos em zonas 

exageradamente meandrantes com canais mais largos e menos eficientes em termos de transporte. 

 A erosão e deposição localizadas criam um equilíbrio dinâmico com a elevação estrutural. No 

entanto, este equilíbrio inclui respostas não lineares, como lobos deposicionais e knickpoints. 

 A captura de drenagem também pode ocorrer a partir do alçamento de dobras regionais, conforme 

assinalam Schumm et al. (2002). Na figura 3.32 são apresentadas redes de drenagem adjacentes, no 

Nepal, que tiveram seu canal principal gradativamente capturado por força do soerguimento de duas 

anticlinais. 

 Como há o represamento das drenagens principais, todo o processo envolve a instalação de um 

nível de base de dimensões regionais. 
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Figura 3.32 – Capturas de drenagem condicionadas pelo soerguimento de duas anticlinais. Modificado de Schumm 

et al. (2002). 

 

 Schumm et al. (2002) apresentam os resultados de estudos sobre o rio Taieri, na Nova Zelândia, 

onde a assimetria de dobramentos (derivados de falhas de empurrão) na serra Taieri se traduzem na 

assimetria da rede de drenagem (figura 3.33 A). 

 Na região das montanhas Rock and Pillar, a atuação diacrônica de dois planos de empurrão 

induziu a geração de dois padrões de drenagem erosivamente bastante distintos na mesma bacia (figura 

3.33 B). 

 Isso indica que as drenagens mais encaixadas já estavam instaladas quando ocorreu o 

soerguimento 2, ao passo que as do lado oposto se instalaram concomitantemente ou depois do 

soerguimento 1. Tais fatos sugerem que o soerguimento 2 é posterior a 1. 

 O trabalho executado por Jackson et al. (1996) mostra que a rede de drenagem em regiões da 

Nova Zelândia é muito influenciada pela ação conjunta de falhas e dobras. Os resultados consistem, 

dentre outros, em variações geométricas dos canais, alterações na sua simetria e energia de fluxo e 

variações no perfil longitudinal, graças à instalação de níveis de base regionais. 
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 Miller (1991) realizou uma investigação a respeito das influências que a geologia exerce sobre a 

gênese dos knickpoints em Indiana (EUA). Na oportunidade, é demonstrado que os pontos de inflexão 

podem ser desenvolvidos em áreas de ocorrência de apenas uma litologia. 

 Este fato ocorre sobre carbonatos dobrados em antiforme, onde a erosão da zona de charneira 

expõe o mesmo horizonte estratigráfico com mergulhos diferentes, constituindo pontos de inflexão. 

 De acordo com esse estudo, portanto, os knikpoints não estão associados só ao contraste de 

litologias, variações do nível de base regional ou movimentação de falhas. Eles possuem uma estreita 

relação com propriedades estruturais locais, como a atitude e espessura dos estratos, freqüência e 

orientação das juntas, etc. 

 Segundo Howard et al. (1994), canais de leito rochoso, arenoso e cascalhoso merecem 

modelagens distintas, uma vez que diferem em termos dos fatores que controlam sua existência e 

evolução. A constituição do leito é função das características tectônicas regionais e das características do 

sedimento disponível. 

 Segundo os mesmos autores, os modelos sugerem que a exposição do afloramento nos assoalhos 

de canal torna mais lenta a resposta das cabeceiras de drenagem às variações dos níveis de base a jusante. 

Além disso, o tempo de resposta dos canais aluviais de granulação fina às variações no suprimento de 

sedimentos, descarga, nível de base ou tectônica é o menor de todos os tipos de canal. 

 Howard et al. (1994) introduzem também um novo conceito: live bed. O “leito vivo” ocorre 

quando um leito com predominância de sedimentos grossos apresenta transporte muito efetivo. O canal é 

semelhante aos arenosos, com gradiente afetado pela granulometria do sedimento e também por suas 

taxas de suprimento. 

 A principal diferença do live bed para os canais de granulometria fina é que a abrasão faz com 

que os sedimentos apresentem uma redução rápida de granulometria em direção a jusante e não por perda 

de energia do canal. 

 Harbor (1998b) afirma o importante papel das dunas do baixo rio Mississippi em manter a 

geometria do canal. Este tipo de feição encouraça o leito e, com isso, sustenta o nível topográfico, 

gerando níveis de base locais de natureza sedimentar. 

 De acordo com Sklar & Dietrich (2001), em canais de leito rochoso, um pequeno suprimento de 

sedimentos é capaz de promover a sua erosão, pois fornece ferramentas para a abrasão (tools effect). Um 

alto suprimento sedimentar, por outro lado, inibe a erosão, tendo em vista que cria uma barreira entre os 

afloramentos e os depósitos sedimentares superiores (coverage effect). 

 A degradação é máxima quando o sedimento oferecido é grosso e o afloramento parcialmente 

exposto. A distribuição das granulometrias do leito é um controle fundamental do gradiente de canais 

rochosos e da topografia regional. 
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Figura 3.33 – Dobramentos associados a falhas e seus efeitos sobre a rede de drenagem. Modificado de Schumm et 

al. (2002). 

 

 Em um estudo sobre o rio Madison (EUA), Turner & Locke (2005) relatam o bloqueio deste rio 

pela ação de um terremoto. Conforme o vertedouro foi dissecado, foram gerados vários terraços em níveis 

diferentes. Esta observação demonstra que dependendo do tempo de residência, fluxos de detrito também 

são capazes de originar níveis de base de expressão local ou regional. 

 Os canais meandrantes e anastomosados, em zonas de rebaixamento progressivo do nível de base, 

podem acumular um pacote lamoso bastante espesso (acresção vertical). Caso haja uma mudança no 

comportamento tectônico, manutenção da descarga e lento rebaixamento do nível de base, o próprio 

pacote sedimentar poderá reter o processo de degradação durante um tempo significativo em função da 

agregação dos finos. 

 Tooth et al. (2004), em um trabalho sobre controles geológicos de rios da África do Sul, 

concluem que os rios estudados possuem diversos níveis de base locais associados à resistência de diques 

e soleiras de dolerito. Em linhas gerais, os rios apresentam, nos segmentos a montante, meandros, 

aplainamento lateral de afloramentos e formação de planície de inundação (figuras 3.34 e 3.35). 
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Figura 3.34 – Ilustração esquemática da seqüência de desenvolvimento dos rios do Highveld sulafricano. 

Modificado de Tooth et al. (2004). 
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 Com o passar do tempo, os knickpoints sofrem migração e, com a incisão dos canais, o sistema 

deixa de ser meandrante, com o abandono parcial do canal e a dissecação das planícies de inundação. 

 

 

Figura 3.35 – Ilustração esquemática dos fatores que promovem o meandramento e o desenvolvimento da planície 

de inundação em vales de arenitos e folhelhos a montante de diques e soleiras de dolerito na região do Highveld 

sulafricano. Modificado de Tooth et al. (2004). 

 

 Em New South Wales (Austrália), Young & McDougall (1993) mostraram que rios drenando 

terrenos de lavas basálticas não foram capazes de variar o gradiente em cerca de 20 Ma.. Os knickpoints 

foram praticamente mantidos intactos e isso levou à conclusão de que a evolução do sistema fluvial na 

região está muito mais associada a variações da descarga do que à migração dos pontos de inflexão. 
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 De acordo com Selby (1985), quando os canais conseguem entalhar seqüências horizontalizadas 

portando níveis intercalados de maior resistência à abrasão, podem ser formados terraços estruturais 

(figura 3.28). 

 A assimetria do leito maior, quando são gerados terraços aluviais em apenas uma das margens, 

pode ocorrer quando à montante da zona de terraços existir uma afloramento capaz de diminuir a energia 

do fluxo aquoso (figura 3.28). 

 Young & McDougall (1993) criticam os modelos vigentes para evolução da paisagem, pois foram 

desenvolvidos para regiões em que não existem dados cronológicos suficientes para que seja traçado um 

quadro evolutivo confiável, como os Apalaches. Segundo Kooi & Beaumont (1994) seus modelos para 

formação de escarpas em zonas de rifteamento mostram que os contrastes litológicos produzem 

morfologias mais complexas e predizem que as escarpas tendem a se desenvolver quando estão recobertas 

por rochas mais resistentes à erosão. 

 Larue (2008a) também mostra que o contraste litológico é fator importante no contexto da 

instalação dos níveis de base. Na região do Maciço Central (França), ele constata que os knickpoints de 

origem litológica se mantêm verticais e com grande estabilidade à incisão fluvial, ao passo que os 

tectônicos migram em direção a montante com maior facilidade, de acordo com a descarga. 

 Kale (2005), semelhantemente, demonstra que o rio Tapi, na região central da Índia, sofre uma 

retenção notável do curso e perde energia em zonas de leito rochoso em camadas horizontalizadas 

(basalto amigdaloidal). 

 No tocante aos impactos de origem antrópica capazes de promover a retenção de sedimentos, 

pode-se considerar que o principal seja a instalação de barramentos. Um barramento tem efeitos 

semelhantes aos de uma falha de rejeito vertical (Leopold, 1992). Porém, os efeitos são mais drásticos, 

tendo em vista que a construção do barramento é um processo muito menos gradual que a maioria dos 

fenômenos tectônicos, mesmo em áreas de grande atividade. Dessa forma, há uma adaptação de todo o 

perfil fluvial numa escala temporal relativamente pequena (Keller, 2000). 

 A urbanização também tem efeito notável sobre a retenção de sedimentos. Dentre as principais 

obras há de se considerar a pavimentação do assoalho do canal, a canalização propriamente dita 

(construção de paredes laterais, normalmente com retificação do traçado original dos rios, com ou sem 

lage), a construção sobre as planícies de inundação, dentre outras (Nelson, 1998). Os empreendimentos 

citados tendem a estrangular o canal, inibindo a migração de meandros, além de mudar as condições de 

infiltração, aumentando a descarga (Li et al. 2007). 

 Brierley & Fryirs (1999) demonstraram variações sensíveis no poder de transferência de 

sedimentos e água sofridas por rios da região de New South Wales (Austrália) desde a ocupação européia. 

A conexão antrópica de tributários naturalmente desconectados da drenagem principal mudou 
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consideravelmente as condições de erosão e deposição em vários pontos da bacia, promovendo o 

assoreamento de zonas anteriormente desprovidas de sedimento e a erosão em antigas zonas de retenção. 

 Vários estudos de caso sobre efeitos da alteração antrópica de sistemas fluviais podem ser 

encontrados em Nelson (1998). O autor apresenta também vários métodos de monitoramento das 

influências dessas alterações sobre uma série de variáveis ambientais (precipitação, ciclos de cheias, etc.) 

e experiências de “recuperação”. 

 Estudos experimentais executados por Schumm (1977) apontam para o papel das afluências na 

instalação de zonas de retenção de sedimentos. Os resultados demonstraram que imediatamente a jusante 

da desembocadura, ocorre o desenvolvimento de uma barra sedimentar de proporções crescentes. Com 

isso, o canal principal diminui a energia de fluxo, potencializando os efeitos da desembocadura do 

afluente. 

 Ao final deste capítulo, é possível perceber que os níveis de base podem ser gerados a partir de 

diversos condicionantes, muitos deles de origem natural, independentes de influência antrópica. Nota-se 

também que a individualização destes condicionantes é tarefa praticamente impossível, tendo em vista 

que quase sempre haverá atuação conjunta de dois ou mais deles. 

 Uma análise preliminar permite inferir que os condicionantes capazes de exercer maior efeito 

sobre bacias tectonicamente estáveis e distantes do nível de base final, como é o caso das bacias dos rios 

das Velhas e Jequitaí, são: 

 . a justaposição liotológica, não só pelos contrastes composicionais e texturais das rochas nas 

zonas de contato, mas também pela variação espacial da atitude de planos deposicionais ou 

deformacionais, como acamamento e foliação; 

 . os soerguimentos (ou basculamentos) tectônicos, com a geração de patamares estruturais, 

grabens ou hemi-grabens, tendo em vista a forte incidência de estruturas rúpteis em várias partes das 

bacias, passíveis de reativação; 

 . os soerguimentos (ou basculamentos) isostáticos de blocos crustais em várias escalas, associados 

aos contrastes litológicos e conseqüentes perdas de massa e empuxo diferencial sobre o manto e 

 . a proximidade das zonas de confluência com os grandes rios da região. 

 Sinteticamente, a instalação ou alteração dos níveis de base serão traduzidas na paisagem sob a 

forma de feições fluviais escalonadas; contrastes na declividade e entalhamento do canal; mudanças na 

constituição sedimentar do leito e na energia de fluxo; além de variações morfológicas no canal e 

margens. 

 Analogamente, os pacotes sedimentares gerados durante a instalação e evolução dos níveis de 

base registrarão total- ou parcialmente, na forma de fácies sedimentares, os eventos que governaram a 

história geológica da região. 
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CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Neste capítulo serão descritos os materiais utilizados e metodologias aplicadas em cada etapa 

do trabalho. As descrições seguem a ordem em que as etapas foram executadas. 

Partiu-se de uma fase preliminar, em escritório, com definição das bacias a serem estudadas e, 

posteriormente, dos pontos de interesse. Em seguida, procederam-se as etapas de campo, envolvendo 

mapeamento geomorfológico e descrição de perfis estratigráficos. 

As etapas descritas acima culminaram em nova fase de escritório, para vetorização de mapas e 

perfis estratigráficos, seguida de interpretações dos condicionantes geológicos dos níveis de base e, 

finalmente, da redação da tese propriamente dita. 

 

4.1- DEFINIÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO 

Os critérios para definição da área de trabalho foram principalmente geológicos, fisiográficos 

e logísticos. A bacia do rio das Velhas já havia sido estudada em seu alto curso por Lana (2004). 

Conforme apresentado no Capítulo 2, o alto curso da bacia do rio das Velhas drena o 

Quadrilátero Ferrífero, o que confere à região um quadro muito rico para o estudo de níveis de base, 

tanto sob aspecto litológico, quanto estrutural. 

Os nítidos contrastes topográficos e geológicos motivaram a inclusão neste trabalho dos cursos 

médio e baixo da bacia, viabilizando uma comparação dos condicionantes e mecanismos de instalação 

de níveis de base nestas regiões e os atuantes no alto curso. 

Além disso, o médio e o baixo curso da bacia do rio das Velhas contam com uma rede 

satisfatória de acessos e cidades ou localidades com estrutura mínima para estada durante as etapas de 

campo. 

Análises cartográficas, somadas à execução do projeto “Estudo da Estrutura da Comunidade 

Ictiofaunística e dos Habitats Fluviais da Bacia do Rio Jequitaí/MG com Interesse para a 

Conservação” (Cetec, 2006), indicaram semelhanças em termos litológicos, topográficos e ambientais 

entre as bacias dos rios das Velhas e Jequitaí. 

Conforme relatado no capítulo 3, de forma generalizada, as cabeceiras de ambas as bacias se 

encontram instaladas sobre serras de quartzito brasilianas, partindo para regiões mais planas, com 

predominância de litotipos pelíticos e carbonáticos menos estruturados. 
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As referidas semelhanças sugeriram a consideração da bacia do rio Jequitaí como parte da área 

de trabalho. Com isso, houve um aumento do universo amostral, resultando na maior confiabilidade 

das análises comparativas dos efeitos de traços litoestruturais regionais e os de natureza local, atuantes 

em cada uma das bacias. 

Apesar de possuir vias de acesso em quantidade e qualidade inferiores às da bacia do rio das 

Velhas, a bacia do rio Jequitaí apresentou condições mínimas para que os trabalhos de campo fossem 

executados em um número significativo de pontos. 

 

4.2- IDENTIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE BASE 

Os métodos descritos neste tópico foram alvo de discussões e aperfeiçoamento desde o início 

da elaboração deste trabalho (p. ex.: Lana et al., 2005; Lana & Castro, 2006b; Lana & Castro, 2007; 

Lana et al. 2008). O que se apresenta abaixo é uma síntese das diferentes etapas seguidas, a partir de 

uma organização do que foi desenvolvido e publicado em trabalhos como os citados acima. 

 

4.2.1 - Análise de Mapas Topográficos 

Inicialmente, foi montado um mosaico com folhas que cobrem a área de trabalho em escala 

regional. Foram utilizadas as folhas Belo Horizonte e Rio de Janeiro ao milionésimo (SE-23 e SF-23, 

respectivamente - IBGE, 1998), além das folhas Belo Horizonte NE, Belo Horizonte SE e Rio de 

Janeiro NE em escala 1:500.000 (SE-23-NE, SE-23-SE e SF-23-NE - IBGE, 1957). 

Em análises nessas escalas, zonas de estreitamento do vale fluvial, ou seja, de redução 

abrupta (ao menos 50%) da sua largura, sem variação na cota do canal, foram consideradas níveis de 

base. Isso se justifica em função da provável redução da energia de fluxo e todas as implicações 

sedimentares e morfológicas decorrentes (figura 4.1). 

As larguras dos vales foram determinadas a partir de medidas do espaçamento da curva de 

nível plotada mais próximo ao curso d’água analisado. Essas medidas foram tomadas de forma 

aproximadamente perpendicular ao eixo principal dos canais, com o uso de um escalímetro (mapas em 

papel, em 1:500.000) ou com a ferramenta measure do software ArcGIS® 9.2 (mapas digitais ao 

milionésimo). 

Também foi feita a seleção qualitativa de porções dos vales localizadas a montante de zonas 

de entrincheiramento brusco da drenagem, ou seja, áreas com redução da cota do curso d’água, 

nítido adensamento das curvas de nível e forte convexidade em direção a montante (figura 4.1). 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 25, 227 p., 2010 

 87

O procedimento foi realizado nas folhas em escala 1:1.000.000. Posteriormente, foram 

analisados os mapas em 1:500.000 com vistas não só à confirmação dos pontos já identificados, como 

também à identificação de novos níveis de base não perceptíveis em menor escala. 

Com base nos mapas em escala ao milionésimo, foram identificados 20 níveis de base ao 

longo da bacia do rio das Velhas e 9, distribuídos pela bacia do rio Jequitaí. Ao final da análise em 

escala 1:500.000 o número subiu para 27 níveis de base na bacia do rio das Velhas e se manteve em 9, 

na bacia do rio Jequitaí, sugerindo pequena influência desta variação de escala sobre os resultados 

obtidos. 

 

 

Figura 4.1 – Determinação de níveis de base (NB) em um mapa topográfico hipotético. Os atribuídos a 

estreitamento do vale ocorrem quando L2 equivale a no máximo 50% de L1, enquanto os associados a 

entrincheiramento são determinados qualitativamente. 

 

Como as escalas adotadas se mostraram insuficientes para traduzir as dimensões e a 

geodiversidade das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí, que provavelmente seriam refletidas num 

número maior de patamares morfológicos, uma solução plausível para o problema seria realizar as 

mesmas análises sobre mapas em escala substancialmente maior, que cobrissem toda a área de 

trabalho. 
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A maior escala disponível para a região como um todo é 1:100.000. Nesta escala, a 

constatação visual dos níveis de base se torna inviável, devido à alta densidade de informações e 

também ao grande número de mapas necessários para cobrir toda a área de trabalho (23, 

desconsiderando o Quadrilátero Ferrífero, que é coberto por folhas em escalas maiores). 

Este fato suscitou a pesquisa de outras ferramentas, cuja análise levasse ao refinamento da 

identificação de níveis de base realizada até então. 

 

4.2.2 - Análise de Dados de Sensoriamento Remoto 

Conforme atestado por vários autores (p.ex.: Johnson & Gage, 1997; Montgomery & 

Buffington, 1997; Huggenberger et al., 1998; Suaréz-Seoane & Baudry, 2002; Schrott et al. 2003; 

Marcus et al., 2003; etc.), os métodos indiretos de cartografia, envolvendo sensoriamento remoto 

(incluindo aqui a geofísica), têm se mostrado muito úteis nos estudos dos sistemas fluviais. 

A aplicação destes métodos, segundo Drury (1998) e Moreira (2005), é de suma importância, 

principalmente quando as áreas-alvo são de difícil (ou perigoso) acesso ou possuem ampla distribuição 

espacial, sendo inviável seu mapeamento por técnicas convencionais de cartografia. 

As ferramentas de sensoriamento remoto, de acordo com Jensen (2000), são fundamentais 

para obtenção de dados de natureza espectral, incluindo os não visíveis a olho nu e até os 

subsuperficiais. Além disso, conforme Crosta (1993), a maior parte das imagens obtidas possui 

natureza matricial e, desta forma, pode ser processada em ambiente digital SIG (Sistemas de 

Informação Geográfica), de forma a atender as mais diferentes demandas de uso. 

Uma barreira à maior difusão do sensoriamento remoto tem sido os altos custos de aquisição 

das imagens de melhor resolução. Entretanto, Crepani & Medeiros (2005), discutindo a qualidade e 

funcionalidade de dados disponíveis gratuitamente para download na internet, ressaltam que: “A 

disponibilidade gratuita de produtos de Sensoriamento Remoto e de softwares de Geoprocessamento 

torna possível atualmente a qualquer pessoa ou instituição produzir dados de qualidade a um custo 

muito baixo”. 

Os autores se referem às imagens de radar SRTM, ao mosaico de imagens multiespectrais (de 

satélite) GeoCover Landsat, ao SIG gratuito e nacional Spring, dentre outros. 

As imagens SRTM foram adotadas neste trabalho. Sua utilização ocorreu não só por uma 

questão de custos ou por seu uso recorrente no meio geomorfológico (Silva & Santos, 2007), mas 

também pela precisão e possibilidade de tratamento digital, viabilizando a identificação de níveis de 

base com maior detalhamento que o relatado no item anterior. 
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As imagens SRTM, de acordo com Grohmann et al. (2008), foram obtidas a partir da missão 

Shuttle Radar Topography Mission, realizada no ano 2000 por um convênio onde cooperaram a 

Agência Espacial Norte-americana (NASA), a Agência de Inteligência Geoespacial Norte-americana 

(NGA), o Departamento de Defesa Norte-americano (NoD) e as agências espaciais alemã (DLG) e 

italiana (ASI). 

Cerca de 80% do relevo continental terrestre foram mapeados, entre as latitudes 60N e 54S, 

utilizando-se interferometria de radar de abertura sintética (InSAR). Os canais para transmissão e 

recepção das bandas C e X foram acoplados à área de carga do ônibus espacial Endeavour e as antenas 

secundárias (somente recepção) foram instaladas em um mastro retrátil de 60 m. 

Os dados brutos foram processados pela NASA e estão disponíveis para os EUA com 

resolução espacial de 30 m. Os mesmos foram reamostrados, apresentando cerca de 90 m de resolução 

espacial para o resto do mundo. As precisões vertical e horizontal para a América do Sul são 

respectivamente 6,2 e 9 m. 

Os dados para o território brasileiro foram processados pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa – Miranda, 2005) e estão disponíveis para download, seguindo a articulação 

das folhas topográficas em escala 1:250.000. 

Após a análise dos mapas topográficos, foram baixadas as 9 imagens SRTM que cobrem a área 

de trabalho (SE-23-X-A, SE-23-X-C, SE-23-Z-A, SE-23-Z-B, SE-23-Z-C, SE-23-Z-D, SF-23-X-A, 

SF-23-X-B e SF-23-X-C). Tratam-se de modelos digitais de elevação (MDE), cuja análise pode ser 

efetuada em vários softwares de SIG ou cartografia digital. Neste trabalho optou-se pelo ArcGIS® 9.2 

e Global Mapper® 6.0. 

No primeiro momento, foi montado o mosaico de imagens para a área no Global Mapper®. As 

imagens tiveram sua hipsometria representada pela variação de tons de azul (áreas mais baixas) a 

vermelho (áreas mais altas), passando por tons de verde a laranja (figura 4.2). 
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Figura 4.2 – Imagem SRTM (SF-23-X-A) cobrindo parcialmente o alto curso da bacia do rio das Velhas, ou seja, 

o Quadrilátero Ferrífero (porção NE da imagem). A legenda adotada para as altitudes está ilustrada na barra à 

esquerda. 

 

Procedeu-se uma análise preliminar dos patamares mofoestruturais, sem nenhum tipo de 

tratamento das imagens. Porém, o efeito original de sombreamento e o grande número de cores 

envolvidas ofuscaram a análise visual, diminuído sua qualidade. 

A literatura sobre geomorfologia e morfotectônica tem assinalado várias vantagens do uso de 

modelos tridimensionais nos estudos relacionados ao meio físico, em comparação às imagens originais 

(Deffontaines & Chorowicz, 1991; Lin & Oguchi, 2004 e Tejero et al., 2006). 

A despeito da possibilidade de realce de certas características de interesse durante a geração 

dos modelos, o grande ganho é a aproximação geométrica entre o modelo e o terreno real por ele 

representado. Este fato contribui com as análises visuais, sobretudo as qualitativas. 

Em função do exposto ateriormente, foram gerados blocos-diagrama no próprio Global 

Mapper®, baseados nos modelos de elevação (figura 4.3). Foram também determinados vários perfis 

topográficos com vistas ao melhor reconhecimento do perfil do eixo principal dos cursos d’água 

(figura 4.4). Os problemas de sombreamento e densidade de cores se mantiveram e os perfis 

longitudinais levaram a uma visão extremamente densa e generalizada dos níveis de base. 
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Figura 4.3 – Bloco-diagrama gerado a partir do modelo digital de elevação SF-23-X-A. 

 

 

Figura 4.4 – Perfil longitudinal SE-NW de uma porção do vale do rio das Velhas. Os círculos amarelos no perfil 

representam os pontos de inflexão. 
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Foram geradas curvas de nível a partir das imagens SRTM no Global Mapper®, viabilizando a 

criação de mapas topográficos para a área de trabalho com eqüidistâncias de 100, 50 e 25 m (figura 4.5 

A e B). 

 

A 

B 

Figura 4.5 – Geração de mapa topográfico de uma porção do alto curso da bacia do rio das Velhas (B), a partir 

de imagem SRTM (A). Eqüidistância das curvas de nível de 25 m. 
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Em seguida, os diferentes mapas foram importados no ArcScene® (pacote ArcGIS®) e 

convertidos em modelos tridimensionais. A grandeza que se mostrou mais análoga às da metodologia 

aplicada aos mapas topográficos foi a declividade das encostas. A brusca sucessão entre áreas de baixa 

e alta declividade sugere a existência de um nível de base. 

Os modelos tridimensionais foram gerados a partir de malhas triangulares irregulares 

(triangular irregular network - TIN) que, de acordo com Crosta (1993), são mais indicadas para 

mostrar a variação do relevo sem a necessidade de geração de muitos dados redundantes 

(interpolações para geração de malha regular). 

Foram definidas 10 classes de declividade (0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-20, 20-40, 40-80, 80-

100, 100-200%), ilustradas por cores do branco (áreas planas) ao vermelho (áreas verticais), passando 

por tons de verde e laranja. O exagero vertical adotado foi de 5x. 

A rede de drenagem das duas bacias, em escala 1:250.000, foi extraída de Moura (2000) e 

Cetec (2006) e sobreposta aos modelos. A análise dos modelos gerados sobre os mapas de maior 

detalhamento (eqüidistância de 25 m) levou à identificação de 40 níveis de base na bacia do rio 

Jequitaí e 392 na bacia do rio das Velhas (figura 4.6), incluindo todos os já identificados na etapa 

anterior e também os dois pontos mais próximos das cabeceiras da bacia do rio das Velhas, estudados 

por Lana (2004). 

Tendo em vista o aumento satisfatório no número de níveis de base identificados, considerou-

se suficiente a análise dos modelos tridimensionais de declividade baseados em imagens SRTM e 

partiu-se para a etapa de verificação de vias de acesso e confirmação da existência dos níveis de base 

em campo. 
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Figura 4.6 – Exemplo de modelo tridimensional de declividade. Neste caso é apresentado o alto curso da bacia 

do rio das Velhas e são identificados 3 níveis de base ao longo do rio Maracujá. Exagero vertical de 5x. 
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4.3- VERIFICAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E CONFIRMAÇÃO DOS NÍVEIS DE 

BASE 

Após a etapa de definição cartográfica dos níveis de base, efetuou-se um apanhado geral das 

vias de acesso existentes na área das duas bacias. Foi analisada a situação de cada um dos pontos em 

relação às vias de acesso rodoviário e ferroviário (Abril, 2005 - e figuras 1.2 e 1.3) às estruturas e 

contatos litológicos apresentadas nas bases geológicas (figuras 2.7 e 2.9) e morfotectônicas (figuras 

2.4 e 2.5). 

A partir desse apanhado, foi estabelecido o roteiro da primeira etapa de campo, com o objetivo 

exclusivo de visitar os níveis de base e confirmar a configuração morfológica de cada um deles. A 

ordem de prioridade foi definida da seguinte forma: 

a) Pontos de acesso preciso com mais de uma variável de controle (p. ex.: próximos a uma 

zona de falha e a um plano de reativação cenozóica); 

b) Pontos de acesso próximo com mais de uma variável de controle; 

c) Pontos sem acesso com mais de uma variável de controle; 

d) Pontos de acesso preciso com uma variável de controle; 

e) Pontos de acesso próximo com uma variável de controle; 

f) Pontos sem acesso com uma variável de controle e 

g) Pontos com acesso preciso ou próximo, mas sem variável de controle identificada. 

Ao final desta etapa de campo, percebeu-se que a rede de acessos apresentada nas referências 

citadas anteriormente seria insuficiente para que pontos aparentemente importantes a norte do alto 

curso da bacia do rio das Velhas fossem visitados. 

A segunda etapa de campo foi planejada com base em estudos das vias de acesso e cobertura 

vegetal observadas no software Google Earth® e em imagens multiespectrais ETM+ do sensor Landsat 

7, composição colorida 7-4-2, coletadas entre 1999 e 2000, com resolução espacial de 14,25 m 

(Crepani & Medeiros, 2005 e Nasa, 2004). 

Foram utilizados também 16 mapas topográficos na escala 1:100.000: 

. Sete Lagoas (IBGE, 1976); 

. Baldim, Diamantina e Presidente Kubitschek (IBGE, 1977); 

. Andrequicé, Ibiaí e Várzea da Palma (DSG, 1969); 

. Curvelo e Serra do Cabral (DSG, 1970) 

. Pirapora (DSG, 1971); 

. Coração de Jesus, Jequitaí e Montes Claros (DSG, 1972); 
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. Corinto (DSG, 1979) 

. Bocaiúva e Curimataí (IBGE, 1978); 

Com base nas novas fontes de informação, um maior número de pontos pôde ser visitado a 

norte do alto curso da bacia do rio das Velhas. 

Os pontos considerados níveis de base ou que apresentaram morfologia anômala em regiões 

planas (p. ex.: cursos interrompidos, dissecação de espessos pacotes sedimentares, etc.), incluindo dois 

já estudados em Lana (2004) e os identificados na própria etapa de campo, totalizaram 14 na bacia do 

rio das Velhas e 12 na bacia do rio Jequitaí. Eles são apresentados de sul para norte nos quadros 4.1 e 

4.2. 

 

Quadro 4.1 – Pontos selecionados para adensamento de estudos na bacia do rio das Velhas. 

Código do Ponto Nome do curso d’água Coordenadas UTM E e N 

V1 rio Maracujá 639.500, 7.744.640 

V2 rio Maracujá 639.600, 7,746.830 

V3 rio Maracujá 637.230, 7.751.300 

V4 rio das Velhas 651.410, 7.753.050 

V5 rio das Velhas 648.620, 7.753.120 

V6 afluente do ribeirão do Paiol 583.360, 7.862.633 

V7 córrego Canavial 627.940, 7.868.300 

V8 córrego Brava 604.660, 7.900.900 

V9 rio Paraúna 631.540, 7.939.230 

V10 ribeirão Chiqueiro (ou Areia) 630.500, 7.941.840 

V11 córrego Capivara 601.970, 7.944.300 

V12 ribeirão Datas 641.870, 7.960.160 

V13 córregos Limoeiro e Bananal 601.040, 7.965.510 

V14 rio Pardo Pequeno 631.550, 7.977.165 
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Quadro 4.2 – Pontos selecionados para adensamento de estudos na bacia do rio Jequitaí. 

Código do Ponto Nome do curso d’água Coordenadas UTM E e N 

J1 rio Embaiaçaia 587.980, 8.038.800 

J2 córrego Gameleira 600.440, 8.040.200 

J3 córrego Gameleira 600.490, 8.046.820 

J4 rio Embaiaçaia 591.590, 8.050.805 

J5 córrego Gameleira 600.770, 8.053.640 

J6 rio Jequitaí 608.080, 8.061.050 

J7 rio Embaiaçaia 596.100, 8.068.930 

J8 córrego Fundo 573.780, 8.077.140 

J9 córrego Garapa 596.450, 8.086.580 

J10 ribeirão Cipó 584.250, 8.091.580 

J11 ribeirão Traíras 585.110, 8.108.880 

J12 rio São Lamberto 582.850, 8.113.230 

 

 

 

 

 

Cada um desses pontos foi alvo de adensamento de estudos em campo. A distribuição espacial 

dos mesmos é representada nos mapas dos anexos 3 (adensamento velhas.pdf) e 4 (adensamento 

jequitaí.pdf), modificados respectivamente de Moura (2000) e Cetec (2006). 
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4.4- ADENSAMENTO DE ESTUDOS 

Os pontos definidos foram alvo de documentação fotográfica e mapeamento geomorfológico 

planimétrico em escala de detalhe (1:500 – intervalo médio entre os pontos de 2,5 m), seguindo as 

instruções de Lahee (1952), Low (1957), Compton (1962) e Compton (1985). O mapeamento se deu 

ao longo de 6 campanhas, executadas nos anos de 2007 (julho, setembro e outubro) e 2008 (janeiro, 

fevereiro e abril). 

Os níveis de base com exposição de porções de depósitos de encosta, terraços aluviais ou 

planície de inundação tiveram os perfis de fácies descritos. Foi procedida também a descrição expedita 

da constituição granulométrica e petrográfica/mineralógica superficial de leitos e barras sedimentares 

(Nunnally, 1967; Malarz, 2005 e Rengers & Wohl, 2007), utilizando-se cartela granulométrica, lupa e, 

para sedimentos grossos, um classificador de cascalhos (Lana, 2004). 

O equipamento utilizado no mapeamento foi uma estação total Trimble®, modelo 3305DR 

(precisão linear de 3mm +/- 2ppm, precisão angular de 5 segundos e alcance de até 3.000 m). Os 

métodos cartográficos adotados foram o da irradiação, com a estação fixa no centro da área a ser 

mapeada, associado ao da progressão, quando as especificidades do ponto forçavam a mudança do 

equipamento. 

A estação total foi zerada a partir do norte magnético. Os pontos de estacionamento foram 

estaqueados e tiveram suas coordenadas determinadas por um GPS de navegação. O erro na aquisição 

destas coordenadas foi considerado irrelevante, tendo em vista as dimensões da área de trabalho. 

 Pontos difíceis de serem acessados com a baliza e/ou não visíveis a partir da estação 

(vegetação densa, charcos, barrancos íngremes, etc.) tiveram sua posição determinada com 

caminhamento baseado no método da trena & bússola (erro nominal de 0,03% - Lahee, 1952). 

Os perfis estratigráficos foram levantados segundo os métodos convencionais (p. ex.: 

Compton, 1985 e Kondolf & Piégay, 2003), utilizando-se trena ou régua para medição da espessura 

dos estratos, lupa e cartela granulométrica (p. ex. Tucker, 1981) para definição das características 

texturais. As estruturas sedimentares foram identificadas com base em Suguio (2003), Boggs (2006), 

dentre outros. A escala de levantamento adotada foi de 1:10 
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4.5- VETORIZAÇÃO DE MAPAS E PERFIS; REAVALIAÇÃO DE 

CONDICIONANTES E REDAÇÃO DA TESE 

Os mapas geomorfológicos foram vetorizados no software ArcMap® (pacote ArcGIS® 9.2), 

enquanto os perfis foram digitalizados no CorelDRAW® X4. 

A partir dos perfis obtidos, efetuou-se a interpretação paleoambiental com base nos modelos 

de fácies propostos por Walker (1984). Devido às particularidades do objeto de estudo, características 

como a presença de raízes e matéria orgânica também foram consideradas distintivas de fácies. Apesar 

da escala de levantamento ter sido 1:10, alguns perfis serão apresentados no capítulo seguinte com 

exagero vertical, para que todas as fácies descritas em campo possam ser visualizadas. 

O zero adotado nos perfis é o nível da lâmina d’água, portanto onde os mesmos se assentam 

sobre afloramentos rochosos, um número diferente de zero aparecerá na base do eixo vertical, 

representando a espessura do afloramento em relação à lâmina d’água. As fácies de todos os perfis são 

empilhadas obedecendo a uma codificação (F1, F2, F3, etc), cujo significado é exclusivo de cada 

ponto e será devidamente descrito antes de sua representação gráfica. 

Para cada ponto mapeado foram consultados os mapas morfotectônicos (Saadi, 1991 e Penha 

et al., 2005) e compilados os mapas geológicos, nas maiores escalas disponíveis: 

. 1:50.000, para o alto curso da bacia do rio das Velhas (Lobato et al., 2005); 

. 1:250.000, para o restante da área (CPRM, 1985 e Moura, 2000) e 

. 1:100.000, para alguns pontos específicos a norte do alto curso da bacia do rio das Velhas 

(CPRM, 1997; CPRM, 2007 e CPRM, 2008). 

O mapa geológico compilado para as imediações de cada ponto foi digitalizado no 

CorelDRAW® X4. 

A análise conjunta da geomorfologia do segmento, seus controles litoestruturais (incluindo 

deformações cenozóicas), constituição superficial de barras e os perfis estratigráficos, viabilizaram 

uma série de hipóteses a respeito da evolução morfológica e sedimentar de cada segmento e também 

das bacias como um todo. 

Posteriormente, foram analisados os condicionantes da geração de níveis de base sintetizados 

no Capítulo 3. Esta análise viabilizou a escolha da hipótese mais plausível para origem e evolução de 

cada um dos pontos estudados. 

Por fim, todos os dados foram organizados e a tese foi redigida, na forma do presente volume. 

 





CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Este capítulo se destina à apresentação e análise dos resultados obtidos ao longo do trabalho. 

Considera-se que os principais resultados são os mapas geomorfológicos e os perfis levantados. 

Juntamente com a apresentação desses resultados, virá uma descrição sumária das principais feições 

morfológicas e fácies sedimentares identificadas em campo. Ao final das descrições de cada ponto, 

serão feitas as análises pertinentes. A ordem adotada será a mesma dos quadros 4.1 e 4.2. 

 

5.1 – BACIA DO RIO DAS VELHAS 

Abaixo seguem os resultados alcançados para a bacia do rio das Velhas e suas respectivas 

análises. Para melhor orientação da leitura, sugere-se consultar o anexo 3, que apresenta a disposição 

espacial dos pontos apresentados. 

 

5.1.1 – V1 (rio Maracujá) 

Geomorfologicamente, o segmento apresenta-se sinuoso, com um patamar expressivo e 

bastante úmido em ambas as margens, interpretado como planície de inundação. Este patamar é 

interrompido na margem direita por uma reentrância da rampa vegetada que confina toda a planície de 

inundação desta margem. A natureza da rampa não pôde ser interpretada, mas aparenta se tratar de 

saliência resultante de erosão diferencial do regolito. 

Acima do nível da planície de inundação, existe outro patamar de menor umidade, 

considerado terraço aluvial. Este patamar é restrito à margem esquerda (figura 5.1). 

Em termos sedimentares, o segmento apresenta 3 grandes barras em cujas superfícies 

predominam sedimentos na fração seixo médio, mal selecionados, subangulosos a subarredondados, 

com abundância de filito prateado, seguido por quartzo e canga. Mármore e hematita são componentes 

subordinados. Eventualmente ocorrem calhaus. 

Levantou-se um perfil de fácies na planície de inundação (margem esquerda). Foram descritas 

duas fácies (figura 5.2): 

F1 - silte/argila intercalados a níveis de areia fina com laminações plano-paralelas (espessura 

de até 4 cm) e 

F2 - seixos finos subangulosos e mal selecionados de quartzo e, subordinadamente, rocha 

pelítica. 
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Figura 5.1 – Mapa geomorfológico do ponto V1, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.2. 
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Figura 5.2 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem esquerda do ponto V1. 

 

A análise da geologia local (folha Ouro Preto em escala 1:50.000 – Lobato et al., 2005) mostra 

que o ponto se encontra a montante de uma zona de contato entre rochas supracrustais do Quadrilátero 

Ferrífero e o embasamento cristalino (Complexo Bação). Nesta área, as rochas supracrustais se 

encontram verticalizadas, constituindo o flanco norte da sinclinal Dom Bosco, cujo eixo é E-W (figura 

5.3). 

 

 

Figura 5.3 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V1. Modificado de Lobato et al. (2005). 
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A despeito de variações na descarga por influências climáticas e antrópicas, cuja investigação 

não se enquadra no escopo deste trabalho, pode-se assumir que a constituição textural grossa do leito e 

barras sedimentares aponta para um aumento na energia de fluxo nos últimos tempos. 

A análise acima é corroborada pelo histórico inicialmente agradacional do segmento, indicado 

pelas fácies sedimentares descritas na planície de inundação (figura 5.2), interpretadas como 

resultantes de acresção vertical em um sistema fluvial meandrante. Esta fase é acompanhada do 

entalhamento destes depósitos pelo canal. 

A assimetria notada no vale, com formas escalonadas se desenvolvendo na margem esquerda e 

o curso do rio Maracujá sendo confinado junto à margem direita, parece ser resultante de um 

basculamento regional das seqüências supracrustais para leste. 

O referido basculamento poderia estar ocorrendo ao longo da falha de empurrão do Fundão, 

localizada cerca de 5 km a SE deste ponto. Essa falha, na sua porção mais próxima ao ponto estudado, 

possui direção NE-SW e vergência para NW, portanto, para que esta hipótese fosse válida, uma 

reativação com deslizamento do muro em relação ao teto teria de estar se processando. 

Outra possível justificativa para a assimetria transversal do segmento seria um basculamento 

regional. O fenômeno seria proveniente de compensação isostática, tendo em vista que o volume de 

material rochoso é maior a leste e SE da área, em função da convergência de dobramentos e 

falhamentos que originaram, dentre outras feições orográficas, as serras de Ouro Preto e do Itacolomi. 

Acredita-se que o aumento da descarga ocorra em resposta ao entalhamento gradual das rochas 

metassedimentares ao longo do tempo, levando a um rebaixamento natural do nível de base. 

 

5.1.2 – V2 (rio Maracujá) 

O segmento apresenta planície de inundação em sua margem direita, ao passo que a margem 

esquerda possui morfologia mais complexa. Ela recebe a contribuição de um afluente que possui áreas 

dominadas por planícies de inundação em ambas as margens. 

Ainda na margem esquerda são perceptíveis três patamares interpretados como terraços 

aluviais. O mais alto deles apresenta uma lagoa de cheia e dois segmentos de canais abandonados que 

aparentemente foram afluentes do canal tributário atual (figura 5.4). 

O canal principal apresenta 3 grandes barras cuja constituição superficial é marcada por seixos 

médios de quartzo, mal selecionados, variando de subarredondados a arredondados. De forma esparsa, 

ocorrem seixos de hematita e metapelito acinzentado, além de matacões e calhaus de 

ortoconglomerados, ortobrechas e arenitos, todos quartzosos e aparentemente recém-litificados. 
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Figura 5.4 – Mapa geomorfológico do ponto V2, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.5.  
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O perfil foi descrito na margem esquerda do canal principal. A partir do nível da lâmina 

d’água aflora um regolito gnáissico de 2,45 m. sobrepostas a este material, se encontram as seguintes 

fácies (empilhamento na figura 5.5): 

F1 - seixos médios de quartzo subarredondados a arredondados, maciços e mal selecionados, 

com estratificação plano-paralela incipiente e matriz argilosa esbranquiçada; 

F2 - argila esbranquiçada maciça; 

F3 - argila esbranquiçada maciça, com seixos esparsos de quartzo subarredondado; 

F4 - seixos de quartzo arredondados e bem selecionados e 

F5 - argila esbranquiçada, mosqueada em tons de vermelho, com matéria orgânica e raízes. 

 

 

Figura 5.5 – Perfil de fácies descrito no terraço da margem esquerda do ponto V2. 

 

A observação da Folha Ouro Preto (1:50.000 - Lobato et al., 2005) demonstra que a geologia 

das imediações deste ponto é litologicamente monótona, uma vez que o rio Maracujá, a jusante do 

ponto V1, passa a drenar um patamar dominado pelos gnaisses e migmatitos do Complexo Bação. 

Vale ressaltar, entretanto, que próximo à quebra do nível de base, a jusante de Cachoeira do Campo, o 
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rio segue paralelo a um dique máfico de direção NW-SE e, repentinamente, inflete para NE, voltando 

logo a drenar no sentido anterior (figura 5.6). 

 

 

Figura 5.6 – Mapa geológico simplificado das imediações dos pontos V2 e V3. Modificado de Lobato et al. 

(2005). 

 

As fácies sedimentares descritas neste ponto (figura 5.5) sugerem ambiente fluvial 

meandrante, onde os níveis cascalhosos seriam depósitos residuais (lag deposits) de canal, enquanto as 

fácies argilosas indicariam acresção vertical em planície de inundação, com incursões esporádicas do 
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canal durante avulsões e conseqüente deposição de delgados leitos cascalhosos. Essa interpretação é 

compatível com a apresentada por Valadão & Silveira (1992), para os terraços aluviais do rio 

Maracujá como um todo, e Bacellar (2000), para o terraço por ele denominado “T2”. 

As formas identificadas são compatíveis com a evolução meandrante constatada pela 

estratigrafia. Entretanto, dois fatores chamam a atenção: o escalonamento das formas na margem 

esquerda com confinamento da drenagem junto à margem direita e o encaixamento da drenagem. 

A assimetria do vale sugere que a região esteja pendendo para leste. Uma possível justificativa 

para este fato seria o soerguimento regional do Complexo Bação por reajuste isostático, tendo em vista 

a perda de material que ocorre há pelo menos 32.000 anos na região (Bacellar, 2000). 

Some-se ao relatado acima a alta resistência dos itabiritos e quartzitos, que constituem as 

maiores saliências nas serras que limitam o complexo e, desta forma, além de estarem mais elevados 

por questões estruturais, perdem massa a uma velocidade menor que os terrenos mais baixos (Salgado, 

2006). 

A jusante deste segmento, no limite norte de Cachoeira do Campo, ocorre a quebra deste nível 

de base. Nesta área, o curso do rio Maracujá é paralelo a um dique máfico e ao bandamento, que 

possuem direção NW-SE. 

Conforme Bacellar (op. cit.), a estrutura geológica tem um papel passivo na evolução do 

relevo na região, de forma que as variações litológicas (diques, veios, contatos, etc.) ou as estruturas 

internas das rochas (p. ex.: bandamento gnáissico) podem gerar contrastes de erodibilidade e, com 

isso, direcionar o recuo erosivo ou constituir níveis de base locais, impedindo o progresso da erosão. 

Nesta linha, acredita-se que a reativação de prováveis planos de descontinuidade NW-SE 

(Campos, 2006), associados ao dique e ao bandamento mostrados na figura 5.6, possa ter gerado o 

desnível observado na região. Esta posição encontra suporte em Lipski (2002), para quem a atuação de 

um sistema trativo de direção NNE-SSW teria gerado grabens de direção WNW-ESE e E-W na região 

do Quadrilátero Ferrífero. O fenômeno de reativação também pode justificar localmente a pendência 

do segmento para leste. 

O leito e barras cascalhosos observados hoje em dia, juntamente com a dissecação dos pacotes 

sedimentares, comprovam o aumento de energia do sistema após a fase agradacional, provavelmente 

associado a um pulso de soerguimento do Complexo Bação. Após esta fase, a estabilidade tectônica 

teria permitido que o segmento retornasse às condições deposicionais, o que é atestado pela presença 

de nítidos planos de planície de inundação poucos centímetros acima da lâmina d’água atual. 

O truncamento entre as duas direções de bandamento (NW-SE e NE-SW), observadas na 

figura 5.6, é provavelmente o responsável pelas mudanças de direção assumidas pelo rio Maracujá na 

zona de quebra do nível de base. 
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5.1.3 – V3 (rio Maracujá) 

Trata-se de um segmento onde se encontram presentes várias feições típicas de rios 

meandrantes. A margem direita é marcada pela presença de uma porção descontínua da planície de 

inundação, limitada por uma faixa estreita do terraço aluvial. 

A margem esquerda apresenta maior diversidade de formas. Além da planície de inundação e 

4 resquícios de terraço aluvial em mesmo nível, foram identificados dois segmentos fluviais 

abandonados, além de uma lagoa de cheia do tipo oxbow lake limitada por uma rampa (aparentemente 

um depósito de colúvio) (figura 5.7). 

Em termos sedimentares, o rio apresenta conformação simples, com leito areno-argiloso a uma 

profundidade de menos de dois metros em relação à planície de inundação. Identificou-se apenas uma 

barra interna na porção mais a montante da margem esquerda, constituída de areia fina com alguns 

níveis de silte/argila intercalados. 

Foi descrito um perfil de fácies de 70 cm na margem direita, em frente à barra citada 

anteriormente. A única fácies observada é composta de areia média, bem selecionada, com grãos 

subarredondados de quartzo e laminações plano-paralelas. Estão presentes níveis intercalados de 

granulometria silte/argila ou areia fina escura (hematítica) (figura 5.8). 

Com base no mapa geológico regional adotado (o mesmo para o ponto anterior), pôde-se 

perceber que o segmento em questão também se encontra sobre área de geologia monótona (figura 

5.6). É importante frisar, no entanto, que a jusante do ponto mapeado existe um dique de rocha máfica, 

cuja direção NE-SW é concordante com a atitude da foliação das rochas da região. 

A fácies descrita neste ponto sugere preenchimento sedimentar em ambiente de meandro 

abandonado em fase de acresção vertical. Esta evolução é compatível com a geomorfologia 

identificada nas margens e também com a constituição sedimentar atual do leito. 

A rampa observada provavelmente é de natureza coluvial, pois Bacellar (2000) cita colúvios 

de até 6 metros de espessura sobre depósitos orgânicos de cerca de 7.500 anos, pouco a jusante do 

ponto em questão. 
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Figura 5.7 – Mapa geomorfológico do ponto V3, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.8. 
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Figura 5.8 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem direita do ponto V3. 

 

Assim como os dois pontos anteriores, este ponto também apresenta patamares escalonados na 

margem esquerda e confinamento do leito junto à margem direita, sugerindo um basculamento para 

leste, com as mesmas justificativas do ponto V2, pois o contexto geológico é muito semelhante. 

A retenção dos sedimentos parece obedecer ao nível de base final do rio Maracujá, que 

consiste da sua confluência com o rio das Velhas. No entanto, heterogeneidades geológicas locais 

podem influenciar a energia do sistema quando, por exemplo, o canal sofre variações bruscas de 

direção em função de variações no bandamento gnáissico ou quando o mesmo escoa próximo a um 

dique máfico perpendicular ao fluxo (figura 5.6). 

Tendo em vista a constituição sedimentar fina do leito, barra sedimentar e perfil estratigráfico, 

acredita-se que as feições observadas no segmento se enquadram no que Valadão & Silveira (1992) 

denominaram “aluviões recentes”, cujo preenchimento por sedimentos finos está associado à 

aceleração dos processos erosivos a montante. A diferença de nível observada entre a lâmina d’água e 
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a planície de inundação provavelmente está relacionada à tendência de soerguimento do Complexo 

Bação (encaixamento da rede de drenagem), também relatada por esses autores e suportada por Santos 

(2008). 

 

5.1.4 – V4 (rio das Velhas) 

Trata-se de um ponto estudado sob outro enfoque por Lana (2004). A margem direita é 

densamente vegetada, mas ao que tudo indica, é dominada por uma faixa de espessura considerável de 

planície de inundação. A margem esquerda apresenta uma faixa restrita de planície de inundação, um 

patamar mais elevado, considerado terraço aluvial, e duas rampas de colúvio (figura 5.9). 

No que diz respeito à questão sedimentar, o leito é cascalhoso, com predominância de clastos 

de quartzo, hematita, rocha máfica, canga e quartzito. Os grãos são predominantemente 

subarredondados. Estão presentes duas barras sedimentares. A primeira, anexa à margem direita, é 

arenosa, com predominância de quartzo subanguloso, enquanto a segunda é constituída de cascalhos 

com a mesma composição já citada para o leito. 

Foi levantado um perfil de fácies na margem direita, com espessura de 53 cm. Identificou-se 

uma fácies: areia fina de quartzo com clastos subarredondados e laminações plano-paralelas com 

intercalações de níveis argilosos (figura 5.10). 

A análise da folha Ouro Preto em escala 1:50.000 mostra que este ponto drena terreno 

predominantemente xistoso e se encontra sobre um bloco limitado por planos de falha de empurrão de 

direção NW-SE, além de estar a montante de dois planos de falha inferidos, com direções NW-SE e 

NE-SW (figura 5.11). 

A morfologia cartografada, assim como as fácies descritas e interpretadas como de 

preenchimento de planície de inundação remetem a um ambiente meandrante. 

A constituição sedimentar grossa do leito e barras sedimentares, assim como o desnível 

observado entre a lâmina d’água e a planície de inundação, sugere que a energia do sistema venha 

sofrendo um incremento após a fase agradacional. 
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Figura 5.9 – Mapa geomorfológico do ponto V4, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.10. 
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Figura 5.10 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem direita do ponto V4. 

 

 

Apesar de se encontrar entre dois planos de falha, como não foi constatada assimetria do vale, 

a possibilidade de basculamento da região ao longo destes planos não pode ser confirmada com base 

apenas neste ponto. 

Acredita-se que a xistosidade com mergulho para oeste, juntamente com a movimentação da 

crosta ao longo dos planos de falha inferidos a jusante (figura 3.19), pode ter condicionado a retenção 

de sedimentos e, posteriormente, a dissecação dos depósitos. Para tanto, teriam ocorrido pelo menos 

duas fases de reativação. A primeira, com a subsidência da área estudada, e a segunda, com seu 

soerguimento. 
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Figura 5.11 – Mapa geológico simplificado das imediações dos pontos V4 e V5. Modificado de Lobato et al. 

(2005). 

 

 

 5.1.5 – V5 (rio das Velhas) 

 Assim como o ponto V4, este também foi um ponto contemplado por Lana (2004). Trata-se de 

canal sinuoso, limitado em ambas as margens por planícies de inundação relativamente elevadas (de 1 

a 2 m da lâmina d’água) (figura 5.12). Essas planícies estão ocupadas pontualmente por montes de 

cascalho que aparentam ter sido antropicamente remobilizados a partir do leito e da própria planície. 

O leito é cascalhoso, apresentando constituição muito semelhante ao anterior. O mesmo é 

válido para as barras sedimentares, nas quais há predominância de cascalhos de quartzo subangulosos. 
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Figura 5.12 – Mapa geomorfológico do ponto V5, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.13. 

 

Levantou-se um perfil de fácies na planície de inundação da margem direita (figura 5.13). As 

fácies identificadas foram: 

 F1: seixo muito grande a calhau pequeno de quartzo e subordinadamente metapelitos e 

quartzitos, subarredondados, mal selecionados e maciços. 
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F2: areia fina mal selecionada com níveis de silte e argila e com laminações plano-paralelas 

com concentração de minerais escuros. 

F3: seixo muito grande a calhau pequeno de quartzo e subordinadamente metapelitos e 

quartzitos, subarredondados, mal selecionados, suportados por uma matriz de areia fina e, em menor 

parte, silte e argila. 

 

 

Figura 5.13 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem direita do ponto V5. 

 

A revisão da geologia local (figura 5.11) mostra que o ponto em questão se localiza a 

montante de contatos entre a unidade xistosa drenada desde o ponto V4 e duas faixas de metarenitos, 

parcialmente sobrepostas pelos aluviões que começam a ocorrer pouco a jusante do ponto. É 

importante ressaltar também a ocorrência de um plano de falha indiscriminada a jusante de São 

Bartolomeu e, ainda mais a jusante, outros planos de falha próximos às faixas de contatos N-S, entre 

xistos composicionalmente distintos e também metagrauvacas. 

As fácies descritas são associadas a depósitos residuais cascalhosos, em assoalho de canal 

meandrante, com pulsos de menor energia durante as estações secas, tendo em vista a contribuição 

argilosa notada na fácies F2. 

As feições mapeadas (figura 5.12) são convergentes com a interpretação do pacote sedimentar, 

conduzindo a um ambiente onde inicialmente teriam predominado os processos agradacionais sobre os 

erosivos. O desnível entre a lâmina d’água e a planície de inundação e a constituição sedimentar 

cascalhosa do leito e barras mostram que o sistema tornou-se erosivo ao longo do tempo. 

Assim como no ponto anterior, a xistosidade mergulha para oeste, o que pode ter influenciado 

o processo de retenção sedimentar. Além disso, acredita-se que a falha cartografada a jusante seja 

responsável pelo comportamento agradacional do segmento (figura 3.19). Como atualmente o sistema 

apresenta características erosivas, é possível que a falha tenha passado por um novo pulso de 

reativação. 
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É provável que os pulsos de reativação não sejam sincrônicos entre este ponto e o anterior, 

tendo em vista as espessuras e texturas distintas dos pacotes sedimentares descritos em cada um deles. 

Independente disto, é possível que a dinâmica de subsidência e soerguimento dos blocos tenha sido a 

mesma, tendo em vista que os pontos possuem um histórico sedimentar semelhante, com uma fase 

agradacional sendo seguida por outra, de natureza erosiva. 

 

 5.1.6 – V6 (afluente do ribeirão Paiol) 

 Morfologicamente, este ponto apresenta um filete d’água, drenando o interior de uma cavidade 

anfiteátrica, com concavidade bastante suave. O curso d’água apresenta-se mais encaixado, à medida 

que se desloca para montante. Sua confluência se dá com o ribeirão Paiol, em sua margem direita 

(figura 5.14). 

 Nas proximidades da confluência há um resquício de terraço aluvial e o filete d’água se torna 

sinuoso. Neste ponto, o ribeirão Paiol está confinado a uma serra que ocupa sua margem esquerda. 

Estão presentes duas barras sedimentares, cada uma anexa a uma das margens, com a seguinte 

composição: calhaus pequenos de quartzo e metapelito subarredondados e mal selecionados. Próximo 

à lâmina d’água, afloram metapelitos. 

 Foram levantados dois perfis estratigráficos. Um deles, sobre um afloramento de metapelitos 

de 60 cm, no resquício de terraço mais elevado (figura 5.15) e o segundo, na margem da estrada de 

acesso ao ponto (figura 5.16). O topo do primeiro perfil coincide com a base do segundo. As fácies 

identificadas foram: 

 F1 - seixos médios de metapelitos, angulosos, em estrutura maciça; 

 F2 - seixos grandes a muito grandes de quartzo, subangulosos a subarredondados, com 

estratificação cruzada tabular indicando paleocorrente no sentido do canal principal e 

granodecrescência ascendente; 

 F3 - areia fina com baixo percentual de silte/argila e estrutura maciça e 

F4 - seixos de quartzo médios a grandes, subangulosos, com matriz areno-argilosa e estrutura 

maciça. 

Vale ressaltar que toda a região em que se insere este ponto é marcada por pavimentos ricos 

em cascalhos inconsolidados. 
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Figura 5.14 – Mapa geomorfológico do ponto V6, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.15. 
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Figura 5.15 – Perfil de fácies descrito no resquício de terraço aluvial elevado do ponto V6. 

 

 

Figura 5.16 – Perfil de fácies descrito na margem da estrada de acesso ao ponto V6. 
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 De acordo com a geologia local (folha Sete Lagoas em 1:100.000 – CPRM, 2008), o ponto se 

encontra numa zona onde afloram as rochas da Formação Serra de Santa Helena, porém nas porções 

mais elevadas da área, a unidade se encontra sobreposta por coberturas detrito-lateríticas (figura 5.17). 

 Cerca de 2 km a norte do ponto estudado, ocorre um plano de falha (ou fratura) de direção 

ENE-WSW. 

 

 

Figura 5.17 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V6. Modificado de CPRM (2008). 

 

A suave morfologia anfiteátrica identificada neste ponto sugere as formas de uma dolina, o 

que é compatível com as fácies carbonáticas da Formação Serra de Santa Helena, embasamento das 

coberturas detrito-lateríticas que estão presentes em toda a região. 
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Como a área está inclinada em direção ao curso do ribeirão Paiol e a drenagem apresenta-se 

crescentemente encaixada em direção a montante, infere-se que a provável dolina sofreu os efeitos de 

um basculamento para nordeste. 

O ribeirão Paiol está confinado ao sopé de uma pequena serra de metapelitos e a constituição 

sedimentar cascalhosa do leito e barras mostram que o mesmo se encontra em fase erosiva. Esses 

fatos, quando analisados conjuntamente, corroboram a idéia do basculamento. Além disso, esta 

posição é sustentada por Saadi (1991), que relata a existência de um grande plano de empurrão NNW-

SSE, na região de Sete Lagoas, a partir do qual o bloco crustal localizado a leste penderia para NE 

(figura 2.4). 

As fácies descritas (figuras 5.15 e 5.16) remetem a um ambiente de leque aluvial ou planície 

de rio entrelaçado (braidplain), onde as fácies F2 e F4 podem ser relacionadas às fácies Gp e Sp de 

Walker (1984). 

Tendo em vista a grande disposição das coberturas cascalhosas na região, aparentemente 

incompatíveis com um sistema braided, e também a presença de fácies que sugerem a ocorrência de 

fluxos gravitacionais (F1 e F3), acredita-se que os pacotes sedimentares tenham sido depositados em 

um grande leque aluvial. Em função da direção NNW-SSE, apontada pelas estratificações cruzadas, 

infere-se que a área-fonte esteve a SSE do ponto estudado. Neste caso, o terraço alto corresponderia a 

um nível de base anterior ao encaixamento e confinamento do ribeirão Paiol junto à serra de 

metapelitos, mostrando que o basculamento é provavelmente um processo contínuo. 

 

 5.1.7 – V7 (córrego Canavial) 

 Trata-se de um segmento estreito e sinuoso, com terraços inclinados para jusante, sendo que, 

na margem direita, estão presentes um lago e dois canais abandonados. Foi possível identificar um 

resquício de terraço mais alto na extremidade a jusante da área estudada (figura 5.18). O canal 

apresenta planícies de inundação descontínuas em ambas as margens e o vale é limitado por rampas, 

cuja natureza não foi determinada. Os sedimentos do leito são pelíticos. 

O lago descrito apresenta um vertedouro encaixado, que drena em direção ao canal principal. 

Nas suas paredes foi descrito um perfil (figura 5.19). As fácies identificadas foram: 

F1 - areia fina subarredondada, contendo baixo percentual de silte/argila, estrutura maciça e 

F2 - areia fina subarredondada, contendo baixo percentual de silte/argila, estrutura maciça e 

presença de matéria orgânica e raízes. 
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Figura 5.18 – Mapa geomorfológico do ponto V7, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.19. 
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Figura 5.19 – Perfil de fácies descrito na margem direita do vertedouro do lago do ponto V7. 

 

A geologia local, extraída da folha Baldim em escala 1:100.000 (CPRM, 2008), demonstra 

que o segmento em questão drena metacalcários da Formação Lagoa do Jacaré, próximo ao contato 

com os metapelitos da Formação Serra de Santa Helena (figura 5.20). Estruturalmente, o ponto se 

encontra entre vários planos de falha (ou fratura), destacando-se os de direção NE-SW, a jusante. 

A morfologia cartografada (figura 5.18) é compatível com ambiente meandrante. O mesmo 

pode ser dito a respeito das fácies descritas (figura 5.19), atribuídas a acresção vertical em lago do tipo 

oxbow lake. 

Como o segmento se encontra sobre os carbonatos da Formação Lagoa do Jacaré, acredita-se 

que a lagoa identificada sobre o terraço seja uma pequena dolina. Esta hipótese se sustenta no fato do 

ponto ter sido mapeado fora da estação chuvosa, de forma que a água encontrada na lagoa e também 

no vertedouro não possui origem pluvial. Da mesma forma, como toda a área está pendente para SE, 

mesmo no caso de cheias, dificilmente as águas fluviais atingiriam o lago. 
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Figura 5.20 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V7. Modificado de CPRM (2008). 

 

A falha indiscriminada descrita a SE do ponto provavelmente está sendo reativada e este 

fenômeno deve justificar a pendência de todas as formas mapeadas para esta direção. À medida que o 

processo de basculamento evolui, as porções do vertedouro mais próximas ao lago se encaixam 

paulatinamente sobre os sedimentos do terraço. 

A idéia de pendência para SE é confirmada pelo confinamento do canal junto à margem 

esquerda e escalonamento de formas na margem direita, o que pode ser atestado pela presença de 

rampas (de colúvio?) e também do canal abandonado e do resquício de terraço aluvial mais elevado, 

todos identificados nesta margem. Assim como o ponto anterior, Saadi (1991) mostra que este 

segmento se encontra entre planos de empurrão de direção NNW-SSE que estão sendo basculados em 

direção à serra do Espinhaço, a leste (figura 2.4). 
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Como o segmento se encontra em fase agradacional, com lâmina d’água praticamente no nível 

da planície de inundação, além de leito areno-argiloso, assume-se que o processo de basculamento não 

seja contínuo e não esteja se processando neste momento. 

Acredita-se que, durante o processo de agradação, a falha citada anteriormente, juntamente 

com outros planos de falha situados a jusante, tenham orientado o traçado do córrego Canavial e 

também do córrego Mato Grande, e essas mudanças de direção teriam culminado na retenção 

sedimentar (figura 5.20). 

 

 5.1.8 – V8 (córrego Brava) 

 Neste ponto foram identificados três patamares de elevação distinta cuja esculturação não 

parece ter causa deposicional. Suas superfícies, assim como toda a região, são pavimentos ricos em 

cascalhos inconsolidados. Eles são separados por rampas cuja natureza não foi determinada. 

 O canal é estreito e possui baixa energia, o que é atestado pelo leito, de constituição lamosa. A 

planície de inundação ocupa ambas as margens (apesar de só ter sido mapeada na margem direita) e 

apresenta feições lunadas que foram interpretadas como lagoas de cheia. Além disso, foi identificado 

um canal abandonado que conecta a planície de inundação ao canal atual (figura 5.21). 

 Foram levantados dois perfis estratigráficos, um na base do terraço mais baixo e outro, na 

parede do terraço mais alto. No primeiro, foi identificada uma fácies F1, caracterizada por seixos 

grandes de quartzo, subangulosos a subarredondados, com matriz argilosa em pequena proporção e 

estratificação cruzada tabular indicando paleocorrentes paralelas ao canal atual e em sentido oposto 

(figura 5.22). O segundo perfil é constituído de uma fácies F2, onde estão presentes seixos grandes de 

quartzo, subangulosos a subarredondados, gradando para areia grossa de quartzo, subangulosa e mal 

selecionada (figura 5.23). 

 É importante frisar que ambos os perfis provavelmente foram depositados sobre afloramentos 

de metapelitos. Essa dedução se deu com base na observação de porções erodidas da estrada de acesso 

ao ponto, onde são exumados níveis pelíticos abaixo da base dos perfis. 

 A geologia, extraída da base 1:250.000 de Moura (2000), demonstra que o córrego Brava está 

drenando rochas do Subgrupo Paraopeba, porém não especifica se se trata da unidade pelítica 

(Formação Serra de Santa Helena) ou carbonática (Formação Lagoa do Jacaré) (figura 5.24). 

 O ponto mapeado se encontra relativamente próximo ao nível de base que, neste caso, é o 

canal principal do rio das Velhas, margeado por depósitos sedimentares inconsolidados. A montante 

do segmento existe um pacote expressivo de cobertura sedimentar indiferenciada. 
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Figura 5.21 – Mapa geomorfológico do ponto V8, incluindo fotografias de algumas feições observadas. Os perfis 

estratigráficos são apresentados na figura 5.22 e 5.23. 
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Figura 5.22 – Perfil de fácies descrito no terraço mais baixo do ponto V8. 

 

 

Figura 5.23 – Perfil de fácies descrito no terraço mais alto do ponto V8. 
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Figura 5.24 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V8. Modificado de Moura (2000). 

 

A morfologia identificada na planície de inundação remete a um ambiente meandrante, com 

lagoas de cheia e um canal abandonado (figura 5.21). A constituição do leito também sugere um 

ambiente de agradação, tendo em vista a forte presença de sedimentos de granulometria inferior a 

areia. 

 Os perfis levantados nos terraços mais baixo e mais alto sugerem um ambiente fluvial 

entrelaçado ou de leque aluvial, com as fácies F1 e F2 (figuras 5.22 e 5.23) podendo ser relacionadas à 
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fácies Gp de Walker (1984). A ocorrência regional desses pavimentos cascalhosos, bem como a 

paleocorrente contrária ao sentido do canal atual, identificada no perfil do terraço mais baixo, mostram 

que a hipótese de um sistema braided precursor do sistema fluvial atual não se sustenta. 

 Os terraços são prováveis registros do rebaixamento do nível de base ao longo de um tempo 

no qual o rio das Velhas se tornou gradativamente mais encaixado e o córrego Brava, 

conseqüentemente, assumiu uma dinâmica erosiva, respondendo à tendência de basculamento regional 

dos terrenos para leste, constatada por Saadi (1991) (figura 2.4). Neste caso, os dois níveis de terraços 

mais baixos podem ser considerados terraços de corrasão (figura 3.28). 

 Ao que tudo indica, a fase agradacional é relativamente recente e se dá devido ao abatimento 

da superfície devido à dissolução dos níveis carbonáticos que constituem as rochas do Subgrupo 

Paraopeba (figura 5.24). 

 

 5.1.9 – V9 (rio Paraúna) 

 Este ponto está a jusante de uma forte curva do rio Paraúna. O rio apresenta um nítido patamar 

em ambas as margens, interpretado como terraço aluvial. Abaixo deste nível, identificaram-se 

pequenas áreas consideradas planícies de inundação. 

 A constituição superficial do terraço é arenosa e, mais raramente, lamosa. O mesmo se 

encontra entalhado por um canal abandonado, provavelmente um distributário ativo somente nas 

cheias (figura 5.25). O leito deste canal também é arenoso. 

 Foram identificadas três barras sedimentares, duas na margem esquerda e uma na margem 

direita. Elas são compostas superficialmente por areias médias a grossas, de quartzo, subarredondadas 

e mal selecionadas. 

 Levantou-se um perfil estratigráfico no terraço da margem esquerda (figura 5.26). As fácies 

encontradas foram: 

 F1 - areia fina, de quartzo, subarredondada a arredondada, bem selecionada e com estrutura 

maciça; 

 F2 - silte/argila com areia fina subordinada sem estruturação; 

 F3 - areia fina, de quartzo, subarredondada a arredondada, bem selecionada e com 

estratificação (laminação) plano-paralela e 

 F4 - silte/argila com areia fina subordinada e intercalação de níveis escuros (orgânicos). 
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Figura 5.25 – Mapa geomorfológico do ponto V9, incluindo fotografias de algumas feições mapeadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.26. 
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Figura 5.26 – Perfil de fácies descrito no terraço da margem esquerda do ponto V9. 
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A geologia local, extraída da folha Presidente Kubitschek em escala 1:100.000 (CPRM, 1997), 

permite observar que o ponto em questão se encontra entre dois planos de falha de empurrão com 

vergência para SW e W. (figura 5.27). 

 O segmento drena uma zona de contato entre xistos e granito-gnaisses que constituem o 

embasamento do Supergrupo Espinhaço. Depósitos sedimentares inconsolidados, considerados 

aluviões, ocupam as margens do rio Paraúna ao longo de toda a região. 

 

 

Figura 5.27 – Mapa geológico simplificado das imediações dos pontos V9 e V10. Modificado de CPRM (1997). 

 

As fácies descritas neste ponto (figura 5.26) sugerem preenchimento de planície de inundação, 

a partir de um canal meandrante, pouco energético, em fase de abandono. As formas mapeadas (figura 

5.25) condizem com este histórico evolutivo. 
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Apesar de o canal abandonado ser ativo somente durante os pulsos de avulsão, nos quais o 

sistema é mais energético, seu assoalho é arenoso, indicando que o processo de agradação se inicia 

ainda a montante do ponto estudado, retendo as prováveis frações granulométricas maiores. Este fato é 

sustentado pela geologia local (figura 5.27), segundo a qual os depósitos aluviais começam a aflorar 

mais de 1 km a montante do segmento mapeado e também de uma falha de empurrão com vergência 

para SW. 

O caráter agradacional citado acima se mantém continuamente por vários quilômetros a 

jusante do ponto mapeado. Como estão presentes outras falhas de empurrão com vergência para o 

cráton do São Francisco, tal como a que é apresentada a jusante da confluência do ribeirão Chiqueiro 

(figura 5.27), acredita-se que a retenção de sedimentos neste ponto esteja relacionada à subsidência do 

bloco crustal que fica isolado entre os referidos planos de falha. 

A subsidência estaria associada à reativação das falhas, devido ao aumento do aporte 

sedimentar a partir das porções mais a leste da serra do Espinhaço (figura 3.21 L). Acredita-se que esta 

hipótese tenha maior pertinência que, por exemplo, o efeito dos contatos entre os corpos xistosos e 

granito-gnáissicos, pois a natureza deposicional independe da unidade estratigráfica que é drenada. 

As reativações encontram suporte em Saadi (1991), que considera que o grande bloco crustal 

que constitui a serra do Espinhaço na região entre Curvelo e Serro / Diamantina, está sendo basculado 

para NE, a partir dos empurrões que são o limite entre a serra e o cráton do São Francisco. 

Quando reativados de forma escalonada, os vários planos de empurrão geram níveis de base 

no interior da serra, cuja continuidade depende da escala dos blocos rebaixados e também dos planos 

ao longo dos quais este processo ocorre, pois não se descarta a possibilidade de alguns planos de falha 

intermediários permanecerem inativos, não funcionando como obstáculos ao fluxo e se inserindo 

dentro do contexto de grandes patamares morfoestruturais. 

 

 5.1.10 – V10 (ribeirão Chiqueiro ou Areia) 

 Caracteriza-se como um segmento de leito arenoso e fluxo não turbulento. Possui planícies de 

inundação bem definidas em ambas as margens, sendo que a esquerda abriga também duas rampas, 

aparentemente de natureza coluvial. Uma das rampas possui substrato muito úmido, enquanto a outra 

está seca e se localiza a jusante de uma cicatriz erosiva (ravina?). Ainda sobre a planície de inundação 

da margem esquerda, encontra-se uma lagoa de cheia (figura 5.28). 

 A planície de inundação da margem direita possui substrato heterogêneo. Em algumas zonas, 

predominam sedimentos pelíticos, em outras, cascalhos grossos de quartzo e quartzito, bem 

arredondados. 
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Figura 5.28 – Mapa geomorfológico do ponto V10, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.29. 
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 As três barras sedimentares do segmento são compostas de areia média a grossa, de quartzo, 

subarredondada e mal selecionada. 

 Foi descrito um perfil de fácies na planície de inundação da margem direita (figura 5.29). As 

fácies identificadas foram: 

 F1 - areia muito grossa subarredondada e mal selecionada com predominância de quartzo; 

F2 - areia fina com contribuição de silte/argila e laminações plano-paralelas; 

F3 - Areia média, subarredondada e mal selecionada, de quartzo e 

F4 - areia fina de quartzo, com silte/argila disseminados e estrutura maciça. 

A geologia local, obtida a partir da mesma fonte usada no ponto anterior, indica que este ponto 

também se encontra entre os mesmos planos de falha de empurrão e próximo ao contato entre a 

unidade xistosa e a gnáissica (figura 5.27). 

 

 

Figura 5.29 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem direita do ponto V10. 
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Assim como o ponto anterior, as feições cartografadas (figura 5.28) e o perfil descrito (figura 

5.29) demonstram que se trata de um segmento com histórico agradacional, dentro do contexto 

meandrante. 

A heterogeneidade sedimentar notada na planície de inundação demonstra a transição lateral 

entre fácies cascalhosas de fundo de canal ou de barras em acresção lateral (como não foram 

analisadas em corte, não se observou estratificação ou outras estruturas que permitissem optar por um 

dos dois ambientes) e fácies de acresção vertical. 

Apesar do mapa geológico utilizado como base não ilustrar os depósitos aluviais que 

margeiam o segmento em questão, eles foram constatados claramente em campo, não só no ponto 

estudado, como também a montante e jusante. 

O contexto geológico é semelhante ao do ponto V9, portanto as justificativas encontradas para 

a agradação são as mesmas, ou seja, a provável subsidência do bloco crustal que se encontra limitado 

pelos dois planos de falha de empurrão apresentados na figura 5.27, fato que está de acordo com a 

dinâmica crustal de basculamentos para NE (figura 3.21 L), durante o Cenozóico (Saadi, 1991). 

As rampas (de colúvio?) identificadas na margem esquerda são um provável indício de que a 

reativação dos planos de falha ocorra por pulsos e não continuamente, haja vista que as mesmas não 

aparentam ser contemporâneas (diferenças nos graus de compactação dos sedimentos, umidade, 

vegetação, etc.). Além disso, como elas foram identificadas somente na extremidade sul da área 

mapeada, é provável que o basculamento dos blocos crustais não ocorra simplesmente segundo um 

vetor sub-vertical para NE. Acredita-se na atuação concomitante de vetores de menor intensidade cuja 

resultante aponte para norte. 

 

 5.1.11 – V11 (córrego Capivara) 

Trata-se de um segmento turbulento, drenando um vale assimétrico. Ele se encontra confinado 

junto à margem esquerda e apresenta planície de inundação relativamente extensa na margem direita 

(figura 5.30). 

Na margem confinada, as paredes do canal têm em média 5 metros de altura em relação à 

lâmina d’água e apresentam na base afloramentos de metapelito, sobrepostos por um pacote de 

sedimentos muito grossos. 

Não foram observados afloramentos na planície de inundação e a mesma está a cerca de 2 

metros do nível d’água. 
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Figura 5.30 – Mapa geomorfológico do ponto V11, incluindo fotografias de algumas feições mapeadas. Os perfis 

estratigráficos são apresentados nas figuras 5.31 a 5.33. 
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O leito, assim como as barras sedimentares e os canais abandonados identificados possuem 

superfícies caracterizadas por calhaus e matacões subarredondados de quartzito e, subordinadamente, 

quartzo e metapelitos. Esta observação só não é válida para a barra do canal abandonado e sua porção 

mais a jusante, que são marcadas por sedimentação arenosa. 

Os canais abandonados aparentam ser fruto de avulsão do canal principal durante as cheias. 

Foram descritos três perfis estratigráficos. Um na margem esquerda do canal principal e dois 

na margem direita do canal abandonado maior (figuras 5.31 a 5.33). As fácies identificadas foram: 

F1 - calhaus grandes a blocos pequenos, subarredondados e mal selecionados, de quartzito. Os 

clastos estão imbricados em direção à jusante; 

F2 - areia fina com silte/argila preta (matéria orgânica) disseminados e presença de marcas de 

raízes; 

F3 - seixos grandes, subarredondados e mal selecionados de quartzito. Os clastos estão 

imbricados em direção à jusante e 

F4 - calhaus pequenos e subarredondados de quartzito. Os clastos gradam até a classe seixo 

grande. 

 

 

Figura 5.31 – Perfil de fácies descrito na margem esquerda do canal principal do ponto V11. 
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Figura 5.32 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação do ponto V11, a montante do perfil da figura 

5.33. 

 

 

Figura 5.33 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação do ponto V11, a jusante do perfil anterior. 

 

 Geologicamente, com base no mapa em escala 1:250.000 disponibilizado por Moura (2000), o 

segmento se encontra sobre um plano de falha indiscriminada além de estar a jusante de uma série de 

outros planos de falha, alguns definidos como de empurrão. 
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 Apesar da única litologia observada in situ terem sido os metapelitos, de acordo com a 

referência citada acima, o segmento drena quartzitos (Grupo Macaúbas ?), estando a montante do 

contato dessas rochas com uma unidade metapelítica e metacalcária (Grupo Bambuí) (figura 5.34). 

O segmento em questão deságua no rio Cipó, em sua margem direita. 

 

 

Figura 5.34 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V11. Modificado de Moura (2000). 

 

A constituição sedimentar do leito e barras deste ponto, além da turbulência do fluxo, indica 

ambiente de alta energia, fortemente erosivo. No entanto, a presença de planície de inundação na 

margem direita (figura 5.30) sugere que o sistema de alguma forma possui um histórico agradacional. 

O perfil da margem esquerda do canal principal (figura 5.31) remonta um ambiente de leque 

aluvial, onde as fácies F1 e F2 são relacionáveis, respectivamente, às fácies Gm e Fm de Walker 

(1984). O mesmo vale para o primeiro perfil da “planície de inundação” (figura 5.32). Já a fácies F4, 

que constitui a base do segundo perfil (figura 5.33), é relacionável à fácies Gp do mesmo autor. 
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O relatado anteriormente aponta para a possibilidade de que o segmento possua evolução a 

partir da instalação de leques aluviais em pelo menos duas gerações, já que são encontradas fácies 

distais (Gm e Gp) e proximais (Fm). No entanto, como as fácies Gp e Fm são comuns em ambientes 

fluviais entrelaçados, é mais plausível que o que foi considerado planície de inundação se trate de uma 

planície de rio entrelaçado (braidplain) onde são retrabalhados os sedimentos da base do leque. 

A hipótese colocada acima se justifica pelo fato do segmento estar instalado a jusante de áreas 

íngremes, na borda oeste da serra do espinhaço. Com isso, a diferença de potencial confere alta energia 

ao sistema fluvial, que se torna capaz de erodir os depósitos de leque aluvial, efetuando um transporte 

seletivo de grãos e os depositando próximo à confluência com o rio Cipó, em barras cascalhosas e 

arenosas, que hoje constituem a planície mapeada. 

Como o canal se encontra confinado a sul e oeste, no sopé de uma serra de metapelitos 

(diferentemente das litologias apontadas no mapa-base da figura 5.34), acredita-se que o efeito dos 

basculamentos regionais para NE, apontados por Saadi (1991) (figura 2.4), sejam localmente 

sobrepujados pela declividade da serra e por uma subsidência em sentido oposto, ao longo da falha 

indiscriminada que está localizada praticamente sobre o segmento mapeado (figura 5.34). Este fato 

deve estar associado ao aumento de carga a oeste, devido ao preenchimento sedimentar da calha do rio 

Cipó, pouco mais de 1 km a jusante (figura 3.20 e 3.21 B). 

Os fatos descritos indicam que a evolução morfológica e sedimentar da área se inicia com a 

instalação do leque aluvial, com área-fonte a sul que, posteriormente, têm sua base retrabalhada por 

um sistema fluvial entrelaçado (figura 3.15 a). Este sistema constitui uma planície caracterizada por 

sedimentos menores, ao mesmo tempo em que se dirige para SW. 

 

 5.1.12 – V12 (ribeirão Datas) 

Este segmento apresenta-se sinuoso, com amplas planícies de inundação arenosas distribuídas 

por ambas as margens e parcialmente revolvidas pelo garimpo de diamante. Elas preenchem espaços 

entre afloramentos de quartzitos que, por vezes, ocorrem também na parte interna do leito (figura 

5.35). 

O fluxo não é turbulento e foram observadas 5 barras sedimentares, 3 anexas à margem direita 

e 2, à margem esquerda. A sua constituição superficial média são areias grossas a seixos finos de 

quartzo e quartzito, mal selecionados e subarredondados. 
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Figura 5.35 – Mapa geomorfológico do ponto V12, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.36. 
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Foi descrito um perfil estratigráfico em uma porção erodida da planície de inundação da 

margem direita (figura 5.36). As fácies encontradas foram: 

F1 - seixos muito pequenos subarredondados, mal selecionados (matriz arenosa), de limonita 

(quartzo subordinado), com estratificação plano-paralela; 

F2 - areia fina de quartzo, com estrutura maciça; 

F3 - areia fina de quartzo com seixos esparsos de quartzo e limonita, subarredondada a 

arredondada, com estratificação plano-paralela; 

F4 - argila preta (orgânica?) com laminação plano-paralela; 

F5 - argila alaranjada com laminação plano-paralela e 

F6 - seixos pequenos a médios, subarredondados e bem selecionados, de limonita e quartzo, 

com estratificação plano-paralela. 

 Geologicamente, com base na folha Diamantina em escala 1:100.000 (CPRM, 1997), o 

segmento estudado drena quartzitos e conglomerados subordinados da Formação Sopa-Brumadinho, 

cortando em seguida uma faixa delgada de um dique de rochas básicas. Além disso, a base 

cartográfica apresenta um plano de falha indiscriminada a sudeste do ponto estudado (figura 5.37). 

As formas mapeadas neste segmento são compatíveis com um sistema meandrante arenoso 

(figura 5.35). As fácies descritas no perfil sedimentar (figura 5.36), interpretadas como fácies de canal 

em fase de abandono, remetem a uma evolução também meandrante. 

A planície de inundação relativamente próxima à lâmina d’água (considerando as dimensões 

do canal), a constituição arenosa do leito e o grande número de barras sedimentares indicam que o 

segmento se encontra em fase agradacional. 
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Figura 5.36 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem direita do ponto V12. 
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Figura 5.37 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V12. Modificado de CPRM (1997). 

 

A análise do mapa geológico mostra que o ribeirão Datas sofre uma forte inflexão para oeste 

menos de 1 km a montante do segmento mapeado, quando passa a drenar paralelamente a um corpo 

intrusivo máfico (figuras 3.34 e 3.35), que se encontra instalado em um plano de fratura (o 

deslocamento das rochas ao longo deste plano, a leste da área de trabalho, sugere que se trate de uma 

transcorrência dextral - figuras 3.23 e 3.24). Acredita-se que esta mudança de direção funcione como 

um obstáculo ao trajeto natural da drenagem, ocasionando a diminuição da energia de fluxo e, com 

isso, os processos deposicionais. 

Além do descrito acima, há de se considerar que, pouco a jusante do ponto em questão, o 

ribeirão Datas sofre nova inflexão, agora para sul, vindo a seccionar o corpo intrusivo citado acima. 

Provavelmente esta segunda inflexão se deva a algum plano de fratura que não é contemplado no 

mapa base. Independente da causa, esta nova inflexão, somada ao truncamento do dique máfico, 

provavelmente potencializa o efeito da retenção que se iniciara durante a primeira mudança de direção 

do canal. 
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5.1.13 – V13 (córregos Limoeiro e Bananal) 

 Neste ponto considerou-se um segmento do córrego Limoeiro e outro de seu afluente, 

Bananal. O córrego Limoeiro drena um vale assimétrico, confinado à margem direita, junto ao sopé da 

serra de Minas. O canal é energético, o que resulta num pavimento rico em clastos grossos (de seixos a 

blocos). Sua margem esquerda apresenta uma faixa estreita de planície de inundação e, no nível 

imediatamente superior, existe um terraço ligeiramente inclinado em direção ao canal. Sobre ele, são 

vistas com nitidez três lagoas de cheia, duas delas próximas à desembocadura do córrego Bananal. 

 Um nível acima do terraço já relatado foi identificado novo patamar, também inclinado e 

interpretado como terraço, cujo limite superior é um conjunto de grandes rampas cônicas (de colúvio 

?). Identificou-se uma pequena lagoa de cheia sobre este terraço (figura 5.38). 

O córrego Bananal é menos energético e apresenta leito areno-argiloso. Apesar disso, 

encontra-se encaixado, à medida que se dirige para montante. No seu curso notou-se a presença de 

duas barras sedimentares. Uma delas é interna e a outra se encontra anexa à margem esquerda. A 

composição sedimentar superficial são seixos muito grossos de quartzo e, em menor proporção, 

metapelitos, subangulosos a subarredondados e mal selecionados. 

 Foram descritos 5 perfis estratigráficos nos terraços do córrego Bananal e dois nas margens do 

córrego Limoeiro, um no terraço da margem esquerda e outro no sopé da serra, na margem direita 

(figuras 5.39 a 5.45). As fácies descritas foram: 

 F1 - calhaus pequenos de quartzo, subangulosos a subarredondados, mal selecionados em 

estrutura maciça; 

F2 - areia fina de quartzo com baixo percentual de silte/argila, em estrutura maciça, com 

marcas de raízes; 

F3 - calhaus pequenos de quartzo, subangulosos a subarredondados, com gradação normal; 

F4 - seixos muito grandes de quartzo, subangulosos, com matriz de areia fina e, 

subordinadamente, silte/argila e 

F5 - blocos subangulosos e mal selecionados de quartzito. 
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Figura 5.38 – Mapa geomorfológico do ponto V13, incluindo fotografias de algumas feições observadas. Os 

perfis estratigráficos são apresentados nas figuras 5.39 a 5.45. 
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Figura 5.39 – Perfil de fácies descrito no terraço alto da margem direita do córrego Bananal. 

 

 

Figura 5.40 – Perfil de fácies descrito no terraço alto da margem esquerda do córrego Bananal, a montante do 

perfil seguinte. 
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Figura 5.41 – Perfil de fácies descrito no terraço alto da margem esquerda do córrego Bananal, a jusante do perfil 

anterior. 

 

 

Figura 5.42 – Perfil de fácies descrito no terraço baixo da margem esquerda do córrego Bananal, a jusante do 

perfil anterior e da ponte. 
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Figura 5.43 – Perfil de fácies descrito no terraço baixo da margem esquerda do córrego Bananal, a jusante do 

perfil anterior. 

 

 

Figura 5.44 – Perfil de fácies descrito no terraço da margem esquerda do córrego Limoeiro. 
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Figura 5.45 – Perfil de fácies descrito na encosta da margem direita do córrego Limoeiro. 

 

Em termos geológicos, tomando-se a base geológica em escala 1:250.000 de Moura (2000), o 

córrego limoeiro drena uma zona de contato entre metapelitos e metacalcários (margem esquerda) e 

quartzitos e metaconglomerados (margem direita). A área representa o contato entre os domínios 

Bambuí e Espinhaço e é marcada pela ocorrência de planos de falha indiscriminada subparalelos ao 

contato e à serra de Minas, dispostos a leste, sul e sudoeste do ponto mapeado (figura 5.46). 

A morfologia identificada nos terraços (principalmente as lagoas de cheia) indica que o 

córrego Limoeiro tem uma evolução iniciada a partir de um sistema meandrante que, paulatinamente, 

se desloca para leste. Este deslocamento é sustentado por vários indícios, como a assimetria do vale, o 

escalonamento de terraços inclinados para leste, a existência de suaves rampas (de colúvio?) na 

extremidade oeste, o confinamento do canal junto à serra da margem direita e o encaixamento 

progressivo do córrego Bananal em direção a montante (figura 5.38). 

Os perfis descritos nos terraços do córrego Bananal (figuras 5.39 a 5.43) remetem a uma 

evolução a partir de canais meandrantes cascalhosos, onde as fácies descritas têm relação com fácies 

residuais de canal (F1 e F4), de preenchimento de planície de inundação (F2) e acresção lateral (F3). O 

mesmo vale para o primeiro perfil do córrego Limoeiro (figura 5.44). 
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No caso do perfil da figura 5.45, cabe ressaltar que as texturas observadas na fácies F5 

apresentam semelhanças com a fácies Gm de Walker (1984), que se encontra no contexto de leques 

aluviais. 

A ausência de clastos carbonáticos em todos os perfis reduz as possibilidades de uma área-

fonte localizada a oeste da região mapeada, tendo em vista que as fontes mais lógicas de quartzo de 

veio e quartzito se encontram na serra de Minas, que é o limite leste da área (figura 5.46). 

Com base no que foi exposto, acredita-se que a região esteja sofrendo um basculamento para 

leste, associado à provável reativação de falhas de empurrão que estruturam a serra de Minas (e 

também a do Espinhaço. 

 

 

Figura 5.46 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V13. Modificado de Moura (2000). 
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No decorrer do basculamento, os leques aluviais advindos da serra de Minas foram 

retrabalhados pelo córrego Limoeiro, durante a esculturação dos terraços aluviais e da planície de 

inundação. Isso teria definido um padrão de preenchimento sedimentar diferente do concebido nas 

figuras 3.27 A e B, uma vez que a área não apresenta evidências de subsidência tão rápida como a 

ilustrada na figura 3.27 A e tampouco de soerguimento conforme a figura 3.27 B. 

Na seqüência, teria ocorrido a instalação do córrego Bananal, responsável pela dissecação dos 

terraços, transporte de fragmentos grossos de metapelitos (ausentes nos perfis estratigráficos) e 

retrabalhamento de clastos oriundos do solapamento das margens. 

Atualmente, a margem direita do córrego Limoeiro recebe a contribuição de rampas que se 

configuram como depósitos de talus ricos em clastos de quartzito, cuja base é seccionada pelo canal. 

Apesar deste trabalho não ter gerado dados geodésicos e/ou de subsuperfície relacionados à 

reativação de planos de descontinuidade, merece menção o trabalho de Saadi (1991), segundo o qual o 

limite falhado entre o cráton e a Faixa Araçuaí, nesta região, estaria sendo alvo de reativação, o que 

corroboraria a idéia do basculamento da área para leste (figura 2.4). 

É muito provável que os planos de falha localizados a norte da área mapeada, próximo à 

confluência com o rio Pardo Pequeno, também estejam passando, ou tenham passado, por alguma 

reativação. Isso incrementaria a energia do córrego Limoeiro, resultando na constituição grossa do 

leito, turbulência e também no desnível entre a lâmina d’água e a planície de inundação. 

 

 5.1.14 – V14 (rio Pardo Pequeno) 

 Este ponto é caracterizado por planícies de inundação arenosas presentes nas duas margens. A 

sua continuidade só é interrompida em alguns pontos, onde afloram quartzitos. A energia de fluxo é 

baixa e o leito é marcado pela presença de 5 barras, duas anexas à margem direita e as demais internas 

(figura 5.47). 

A constituição sedimentar das barras são seixos pequenos de quartzo e, subordinadamente, 

quartzito e limonita. Os clastos são mal selecionados e variam de subangulosos a subarredondados.  

Descreveu-se um perfil de fácies na planície de inundação da margem esquerda (figura 5.48). 

Foram identificadas três fácies: 

F1 - areia de quartzo, grossa, arredondada, com seixos muito pequenos de quartzo esparsos e 

estrutura maciça; 

F2 - seixos muito pequenos de quartzo, subarredondados, com lentes de argilas nas bordas da 

seção estudada e 
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F3 - seixos muito pequenos de quartzo, subarredondados, com matriz de areia média, com 

estrutura maciça. 

 

 

Figura 5.47 – Mapa geomorfológico do ponto V14, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.48. 
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Figura 5.48 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem esquerda do ponto V14. 

 

A geologia local, extraída da folha Diamantina em escala 1:100.000 (CPRM, 1997), mostra 

que o ponto se encontra sobre terrenos dominados por quartzitos puros da Formação Galho do Miguel. 

Além disso, o mesmo está a jusante de um plano de falha indiscriminada e entre zonas de intrusão 

máfica. Na porção mais a jusante do segmento estudado, o mesmo é concordante com a zona de 

charneira de uma anticlinal estruturada sobre os quartzitos já citados (figura 5.49). 

Este segmento possui características semelhantes ao ribeirão Datas (item 5.1.12). A 

abundância de barras sedimentares, juntamente com os níveis bem definidos de planície de inundação 

úmida (figura 5.47), mostra que o mesmo se encontra em fase agradacional. Isso também pode ser 

notado pela constituição sedimentar areno-cascalhosa do leito, pela diferença de nível relativamente 

pequena entre a lâmina d’água e a planície de inundação e pelas fácies sedimentares descritas (figura 

5.48), interpretadas como de preenchimento de canal meandrante arenoso em fase de abandono. 

A geologia local (figura 5.49) ilustra uma série de diques, instalados em planos de falhas 

indiscriminados, cuja direção é praticamente perpendicular ao curso do rio Pardo Pequeno. A retenção 

de sedimentos neste ponto está relacionada à resistência ao fluxo, oferecida pela variação litológica 

(figuras 3.34 e 3.35). Some-se a isso a possibilidade de reativação escalonada de planos de falha, como 

o que é descrito a montante do ponto em questão. Esta possibilidade está de acordo com o modelo 

regional proposto por Saadi (1991). 
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Figura 5.49 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V14. Modificado de CPRM (1997). 
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5.2 – BACIA DO RIO JEQUITAÍ 

 Abaixo são listados os resultados obtidos para os pontos estudados na bacia do rio Jequitaí e 

suas respectivas análises. Para melhor orientação da leitura, sugere-se consultar o anexo 4, que 

apresenta a disposição espacial dos pontos apresentados. 

 

 5.2.1 – J1 (rio Embaiaçaia) 

 Este ponto está localizado a jusante de uma garganta esculpida na serra do Cabral. O leito é 

turbulento e apresenta vários blocos de quartzito subarredondados. Identificou-se um patamar em 

ambas as margens, interpretado como planície de inundação. Dentro deste patamar, na margem direita, 

foram encontradas duas lagoas de cheia parcialmente preenchidas por água (figura 5.50). 

 Geologicamente, baseando-se na folha Pirapora, em escala 1:250.000 (CPRM, 1985), o 

segmento drena uma planície preenchida por sedimentos inconsolidados, em uma zona de contato 

entre metapelitos a metacalcários e metarritmitos a metadiamictitos (figura 5.51). Além disso, o 

segmento está entre planos de falha ENE-WSW (a sul) e NW-SE (a norte), que aparecem seccionando 

os ritmitos. 

As feições mapeadas neste ponto indicam que o mesmo apresenta dinâmica erosiva, 

principalmente quando se leva em conta a turbulência do fluxo e a presença de matacões no interior do 

leito. No entanto, o mesmo possui planícies de inundação bem definidas, contendo inclusive formas 

que remetem às planícies meandrantes, como as lagoas de cheia. 

Com base no relevo da região e na ausência de terraços aluviais, é provável que este segmento 

esteja localizado sobre rochas de natureza calcária que, ao sofrerem dissolução, se acomodam, 

condicionando a geração de baixios em superfície, que levam à retenção de sedimentos. Neste caso, os 

planos de falha não exerceriam influência sobre a agradação, principalmente porque os mesmos não 

chegam a interceptar o canal. 

A atual fase erosiva se deve ao fato do segmento estar às margens da serra do Cabral que, de 

acordo com Penha et al. (2005), comporia um dos blocos que pende para norte, em direção ao “graben 

do Jequitaí” (figura 2.5). Neste processo, a diferença de potencial seria alterada ao longo do tempo, 

forçando o encaixamento progressivo da rede de drenagem em direção às extremidades meridionais da 

bacia do rio Jequitaí. 
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Figura 5.50 – Mapa geomorfológico do ponto J1, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 
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Figura 5.51 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J1. Modificado de CPRM (1985). 

 

 5.2.2 – J2 (córrego Gameleira) 

 Este ponto se encontra encaixado em metapelitos (S0=300/40) (figura 5.52). A drenagem é 

concordante com um plano de fratura subparalelo ao acamamento (Sn=300/48). O canyon possui 

aproximadamente 10 m de profundidade, sendo que os 2 a 2,5 metros mais próximos à superfície 

topográfica são constituídos de depósitos sedimentares cascalhosos sobrepostos por depósitos 

arenosos. 

 O segmento está instalado em uma área plana, limitada por colinas suaves, cujo pavimento é 

cascalhoso. Em alguns cortes de estrada, é possível observar os pacotes ainda in-situ. 
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Figura 5.52 – Mapa geomorfológico do ponto J2, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.53. 



Lana, C. E. Influência de Níveis de Base nas Características Morfossedimentares das Bacias dos Rios das 
Velhas e Jequitaí (MG) 

 162

Foi levantado um perfil de fácies sedimentares na margem direita do segmento em questão, 

próximo ao seu limite mais a jusante (figura 5.53). As fácies descritas foram: 

 F1 - seixos muitos finos a grossos, subarredondados, de quartzo e quartzito. Os clastos estão 

imbricados no sentido oposto ao do fluxo atual e 

 F2 – areias mal selecionadas e subangulosas de quartzo, contendo clastos esparsos de quartzo 

e quartzito subarredondados e marcas de raízes. 

 

 

Figura 5.53 – Perfil de fácies descrito na margem direita do canyon do ponto J2. 
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A geologia local foi extraída da folha Pirapora em escala 1:250.000 (CPRM, 1985). De acordo 

com esta fonte, o segmento drena as rochas do Subgrupo Paraopeba (metapelitos e metacalcários), 

estando circundado por pacotes sedimentares atribuídos a terraços antigos e depósitos coluviais, além 

de se encontrar a oeste de um plano de falha de direção NE-SW (figura 5.54). 

 

 

Figura 5.54 – Mapa geológico simplificado das imediações dos pontos J2, J3 e J5. Modificado de CPRM (1985). 
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As fácies sedimentares descritas (figura 5.53) remetem a um ambiente de leque aluvial (fácies 

F1 e F2 relacionáveis, respectivamente, às fácies Gm e Fm de Walker, 1984), com área fonte a NE. 

Com base na vasta área em que afloram pacotes sedimentares e os pavimentos cascalhosos da região, 

os referidos leques deveriam ter proporções regionais. 

É provável que o córrego Gameleira tenha se instalado sobre os depósitos de leque aluvial e, 

em função do ganho de energia associado ao mesmo basculamento citado no ponto anterior (figura 

2.5) e também ao abatimento dos terrenos a jusante, discutido nos itens 5.2.3 e 5.2.5, tenha rompido 

estes depósitos até encontrar os planos de acamamento e foliação. Após esta fase, a drenagem teria se 

encaixado gradativamente, mantendo traçado praticamente retilíneo (figura 5.52). 

 

 5.2.3 – J3 (córrego Gameleira) 

 Segmento caracterizado por leito argiloso, não encaixado, levemente sinuoso e apresentando 

fluxo lento. As margens contam com uma franja de vegetação arbórea densa, instalada sobre um 

patamar (planície de inundação?) (figura 5.55). 

 No deslocamento até este ponto, a partir do anterior, notaram-se alguns lagos próximos à 

margem direita do canal. Além disso, foram observados afloramentos de metacalcário negro nas 

proximidades (figura 5.55). 

A análise da geologia local (folha Pirapora - CPRM, 1985) (figura 5.54), mostrou que o 

segmento se encontra num contexto geológico semelhante ao do ponto anterior, valendo destacar que, 

neste caso, o rio se encontra limitado por uma faixa de sedimentos fluviais e duas ocorrências de 

sedimentos provenientes de terraços antigos e colúvios. Além disso, o segmento está a montante de 

uma zona onde a drenagem superficial deixa de existir, dando lugar a um charco. 

Este segmento apresenta condições morfológicas e sedimentares bastante distintas do ponto 

anterior. O leito argiloso e o pequeno desnível entre a lâmina d’água e a superfície topográfica 

demonstram que não se trata de um segmento erosivo. 

Ao longo do trajeto até este ponto, a partir do ponto J2, constata-se uma mudança morfológica 

sensível da faixa que margeia o córrego Gameleira. O relevo se torna mais rebaixado e plano. 

A ocorrência de blocos de metacalcário negro, somada à natureza das litologias e à 

intermitência do canal a jusante (figura 5.54), permitem inferir que a planície que margeia o canal, 

bem como os lagos presentes, se insere no contexto de solapamento de cavidades em ambiente 

cárstico. 
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Figura 5.55 – Mapa geomorfológico do ponto J3, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 

 

Apesar das constatações relatadas anteriormente, que demonstram grande heterogeneidade 

geomorfológica entre este ponto e o ponto J2, a unidade litoestratigráfica drenada é a mesma, o que 

aponta para o aumento do volume dos níveis calcários em direção a jusante. 
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 5.2.4 – J4 (rio Embaiaçaia) 

 Caracteriza-se por fluxo lento sobre leito sinuoso de constituição arenosa a lamosa. As 

margens possuem vegetação arbórea densa, sendo que a esquerda aparenta possuir um plano de 

abatimento (dolina?) (figura 5.56). As imediações do segmento apresentam pavimentos ricos em 

sedimentos cascalhosos subarredondados de quartzo e quartzito e, entre a BR-135 e o local de estudo, 

mesmo em áreas de topografia elevada em relação ao curso do rio Embaiaçaia, identificaram-se 

grandes pacotes sedimentares cascalhosos in-situ. 

 Foram identificadas duas barras sedimentares. A primeira, a montante, está anexa à margem 

direita e a segunda é uma barra interna. Ambas são consitituídas de areias mal selecionadas e lama. 

 Descreveu-se um perfil estratigráfico na margem direita. Identificou-se uma única fácies: 

seixos finos a grossos (mal selecionados), subangulosos a angulosos com matriz areno-argilosa. Os 

clastos presentes são de quartzo, quartzito e calcário escuro. Os sedimentos apresentam estratificações 

plano-paralelas (figura 5.57). 

A geologia local, apresentada na figura 5.58 e compilada a partir da folha Pirapora em escala 

1:250.000 (CPRM, 1985) mostra que o segmento drena os litotipos do Subgrupo Paraopeba, próximo 

à unidade exclusivamente calcária. As margens do segmento estudado são constituídas de depósitos 

sedimentares fluviais e são relatados depósitos coluviais ou de terraços antigos nas proximidades.  

A constituição areno-argilosa das barras e leito, somada à baixa energia de fluxo, indica que o 

segmento possui dinâmica agradacional. Apesar disso, o canal está a uma profundidade de mais de 2 

metros em relação à superfície topográfica. 

O perfil descrito (figura 5.57) apresenta uma fácies similar à fácies Gp de Walker (1984), a 

qual pode ser encontrada em ambientes de leque aluvial ou rios entrelaçados. Com base na distribuição 

regional dos pavimentos cascalhosos e também nos pacotes sedimentares in-situ, identificados a leste 

(próximo à rodovia BR-135), associa-se a fácies identificada no segmento a uma planície de um rio 

entrelaçado, precursor do atual rio Embaiaçaia, que retrabalhava sedimentos na base de um leque 

aluvial. 

Nos perfis observados entre a rodovia e este segmento, foi reconhecida a fácies Gm de Walker 

(1984), com imbricamento em direção à serra do Cabral. Isso mostra que os leques provinham de uma 

área-fonte a leste. Além disso, a existência de clastos de quartzito e metacalcário escuro no perfil 

descrito na margem do segmento leva a crer que o rio Embaiaçaia retrabalhava os sedimentos 

provenientes dos leques juntamente com fragmentos erodidos nas imediações da serra do Cabral, onde 

afloram os referidos calcários. 
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Figura 5.56 – Mapa geomorfológico do ponto J4, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.57. 

 

O contexto geológico é similar ao apresentado para os pontos J1, J2 e J3, ou seja, o segmento 

drena litotipos pelíticos com níveis carbonáticos (figura 5.58). Isso, somado à inexistência de terraços 

aluviais e outras feições meandrantes, como lagos em forma de crescente ou canais abandonados, 
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indica que a planície e lagos observados na margem esquerda possuem relação com o ambiente 

cárstico. 

O encaixamento observado tem a mesma explicação do ponto J1. Como a região conta com 

um nível de sedimentos inconsolidados, mesmo com baixa energia de fluxo, à medida que ocorre o 

basculamento da região para norte (figura 2.5), o rio Embaiaçaia tem incrementadas suas condições de 

dissecar o pacote sedimentar, sobretudo nos pulsos de cheia, cessando ou reduzindo sua ação erosiva 

ao encontrar o nível pelítico. 

 

 

Figura 5.57 – Perfil de fácies descrito na margem direita do ponto J4. 
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Figura 5.58 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J4. Modificado de CPRM (1985). 
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 5.2.5 – J5 (córrego Gameleira) 

Este segmento se localiza a jusante da zona de charco comentada no item 5.2.3 e está 

drenando uma grande planície (dolina?), com fluxo lento, leito lamoso e raso e margens com 

vegetação arbórea. Foi identificado um bloco de metacalcário negro na margem direita (figura 5.59). 

 

 

Figura 5.59 – Mapa geomorfológico do ponto J5, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 
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A geologia local (figura 5.54) mostra que o segmento em questão drena os metapelitos e 

metacalcários do Subgrupo Paraopeba, estando sobre sedimentos de origem fluvial e a montante de 

uma zona de ocorrência de sedimentos de terraços antigos e depósitos coluviais. 

Este segmento apresenta fluxo muito lento, leito lamoso e lâmina d’água próxima à superfície 

topográfica, indicando caráter agradacional. 

O fato de estar a jusante da zona encharcada (figura 5.54), na qual o córrego Gameleira deixa 

de drenar superficialmente (sumidouro?), além de estar inserido em uma grande planície, levemente 

côncava, e apresentar um afloramento de calcário escuro na margem direita (figura 5.59) sugerem que 

o segmento esteja drenando o interior de uma antiga dolina. 

Geologicamente, é provável que no espaço que separa este ponto do ponto J3 ocorram 

variações na proporção entre metapelitos e metacalcários constituintes da unidade drenada (figuras 

5.60 e 5.61). Essas variações condicionariam a instalação de dolinas e também de solapamentos 

lineares, ao longo de planos de descontinuidade. Quando esses planos atingem a superfície, a 

drenagem se torna subsuperficial. Da mesma forma, quando a proporção de calcários se torna muito 

baixa, os planos de fratura conduziriam a drenagem à superfície, na forma de ressurgências. 

 

 

 

Figura 5.60 – Sessões esquemáticas ilustrando a topografia, cobertura detríticas e provável constituição litológica 

dos 3 pontos investigados no córrego Gameleira. 
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Figura 5.61 – Prováveis variações na espessura dos pacotes de metapelito e metacalário na área dos pontos J2, J3 

e J5. O sistema de fraturas que seria responsável pelos abatimentos e alterações no padrão da drenagem também 

é ilustrado, bem como o perfil topográfico longitudinal, gerado no Global Mapper® a partir da imagem SRTM 

SF-23-X-C (Miranda, 2005). 

 

 5.2.6 – J6 (rio Jequitaí) 

 Este ponto é caracterizado por morfologia típica de rios meandrantes, com fluxo pouco 

turbulento, canal sinuoso, amplas planícies de inundação bem definidas e portadoras de lagos (figura 

5.62). 

Apesar das semelhanças com sistemas meandrantes, não só a geologia, extraída da folha 

Curimataí em escala 1:100.000 (CPRM, 1997) (figura 5.63), mas também observações em campo 

mostram que a área é carbonática (Formação Lagoa do Jacaré), sendo possível a formação de dolinas e 

outras unidades de relevo cárstico como uvalas e poljés. 

 Alguns quilômetros a montante, em direção à serra do Espinhaço, os carbonatos fazem contato 

com metapelitos da Formação Serra de Santa Helena. A nordeste deste segmento é indicada a 

existência de uma provável falha de direção NW-SE. 
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Figura 5.62 – Mapa geomorfológico do ponto J6, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 
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Figura 5.63 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J6. Modificado de CPRM (1997). 

 

Segundo Penha et al. (2005), a calha do rio Jequitaí estaria instalada em um graben de 

dimensões regionais. Este fato tornaria o curso confinado lateralmente (figura 2.5). A existência de um 

anteparo natural a jusante (serra do Cabral) reforça o confinamento do rio, resultando no nítido caráter 

agradacional assumido pelo mesmo. 

A ausência de grandes níveis de terraço preservados, bem como as dimensões da planície de 

inundação, leva a crer que o processo de agradação é contínuo ao longo do tempo e que o 

basculamento dos blocos crustais em direção ao graben potencializa a retenção transversal do fluxo na 

região da serra do Cabral. 

Com base no que foi exposto, acredita-se que este segmento possua evolução reunindo 

características mistas entre os sistemas meandrante e cárstico, sem que as fraturas sejam suficientes 

para tornar a drenagem subsuperficial e que o sistema desenvolva formas mais evoluídas, como uvalas 

e poljés. 
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 5.2.7 – J7 (rio Embaiaçaia) 

 O segmento em questão é caracterizado por um canal de curvas suaves, leito lamoso e fluxo 

pouco energético (figura 5.64). Suas margens possuem uma franja densamente vegetada, valendo 

ressaltar que a margem direita é plana e aparenta possuir leve concavidade, enquanto a esquerda é 

escarpada. Próximo a este ponto, foram identificadas algumas dolinas e, em certos locais, pavimento 

cascalhoso. 

Geologicamente, baseando-se na folha Jequitaí, em escala 1:100.000 (CPRM, 2007), o 

segmento está instalado sobre os metapelitos com níveis calcários da Formação Serra de Santa Helena 

(figura 5.65). 

A partir do ponto mapeado, até a confluência entre o rio Embaiaçaia e o Jequitaí, que ocorre 

poucos quilômetros a jusante, a planície aluvial é dominada por sedimentos inconsolidados. 

Este ponto apresenta similaridades morfológicas e geológicas com o ponto J4. Os pavimentos 

regionais cascalhosos sugerem que a região também esteve encoberta por leques aluviais. A 

turbulência e a constituição do leito demonstram que o segmento possui baixa energia de fluxo. Além 

disso, a planície levemente côncava em que o mesmo se encontra instalado (figura 5.64) se assemelha 

a uma dolina. 

Os fatos citados acima, juntamente com a ausência de terraços aluviais e a constituição 

geológica da região, com metapelitos portadores de níveis carbonáticos (figura 5.65), sugerem uma 

evolução a partir de solapamentos dos níveis carbonáticos e geração do baixio superficial no qual se 

encontra instalado o rio Embaiaçaia. 

Acredita-se que o desnível observado entre a lâmina d’água e a superfície da “dolina” esteja 

associado ao basculamento da região para norte (figura 2.5). 
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Figura 5.64 – Mapa geomorfológico do ponto J7, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 
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Figura 5.65 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J7. Modificado de CPRM (2007). 
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 5.2.8 – J8 (córrego Fundo) 

 A lâmina d’água deste segmento está a aproximadamente 8,5 metros da superfície topográfica. 

Seu traçado é aproximadamente retilíneo e o fluxo não é turbulento (figura 5.66). 

 

 

Figura 5.66 – Mapa geomorfológico do ponto J8, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

estratigráfico é apresentado na figura 5.67. 
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As margens contam com uma faixa estreita, porém volumosa, de vegetação arbórea. As 

paredes do canal apresentam afloramentos de metapelitos intemperizados, sobrepostos por uma faixa 

estreita (em média 0,5 m) de sedimentos inconsolidados. 

 O referido pacote sedimentar passou por descrição faciológica. Foi identificada apenas uma 

fácies, constituída de cascalhos médios, subarredondados, de quartzo e quartzito, apresentando 

estruturação maciça (figura 5.67). 

A geologia local foi extraída da Folha Jequitaí em escala 1:100.000 (CPRM, 2007). De acordo 

com esta base, o segmento está drenando um pacote sedimentar aluvial que está depositado sobre 

rochas da Formação Serra de Santa Helena. O traçado do canal é subparalelo à foliação principal e 

também ao acamamento sedimentar. Além disso, próximo ao ponto cartografado, é descrita uma 

clivagem de fratura, cujo plano é praticamente ortogonal ao córrego Fundo (figura 5.68). 

 

 

Figura 5.67 – Perfil de fácies descrito na margem esquerda do ponto J8. 

 

O fluxo lento é compatível com canais em fase agradacional. Por outro lado, a altura das 

paredes do canal sugere comportamento erosivo. A fácies descrita é relacionável à fácies Gp de 

Walker (1984), associada ao ambiente fluvial entrelaçado. Esta interpretação leva em conta a fase 

altamente energética assumida pelos rios com cabeceiras instaladas na serra do Cabral, a partir do 

Paleógeno (Penha et al., 2005). Nesta época, os efeitos do tectonismo ativo teriam sido o 
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reafeiçoamento da rede de drenagem, com fenômenos como a captura do córrego Fundo pelo rio 

Jequitaí. 

 

 

Figura 5.68 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J8. Modificado de CPRM (2007). 
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Com a continuidade do processo de reativação da falha transcorrente, a oeste deste ponto, 

somado ao basculamento da região em direção a norte (figura 2.5), o sistema se tornaria energético o 

suficiente para dissecar não só os antigos depósitos fluviais, mas também os metapelitos sotopostos, a 

partir de seu plano de foliação principal, condicionando o caráter retilíneo da drenagem. 

A geologia local é similar à do ponto J7, o que sugere que as margens planas e rebaixadas em 

relação às vizinhanças possam estar associadas ao mesmo processo proposto para aquele segmento, ou 

seja, abatimento de níveis calcários sotopostos aos pelitos. 

 

 5.2.9 – J9 (córrego Garapa) 

 Este segmento se encontra na extremidade norte da serra do Cabral. Apresenta-se sinuoso, 

com fluxo lento e lâmina d’água a cerca de 2 metros da superfície topográfica (figura 5.69). O canal 

está entalhando metapelitos que têm mergulhos fortes para leste e apresenta duas barras sedimentares, 

caracterizadas por seixos grossos de quartzo e metapelitos subarredondados. 

 A parede do canal exibe um pacote sedimentar com duas fácies muito distintas (figura 5.70): 

 F1 - seixos finos de quartzo e metapelitos, subarredondados e com estratificação cruzada 

tabular e 

 F2 - areias de quartzo, subangulosas, com seixos pequenos de quartzo e metapelitos 

subarredondados esparsos e estratificação cruzada acanalada. 

A geologia local (Folha Jequitaí - CPRM, 2007) mostra que o segmento do córrego Garapa 

encontra-se sobre os metapelitos e metacalcários da Formação Serra de Santa Helena (figura 5.71), 

drenando em sentido oposto ao mergulho da foliação. 

O segmento disseca metapelitos a partir do plano principal de foliação e planos de fratura de 

expressão local, quando varia a direção do fluxo. O pacote sedimentar sobreposto a estas rochas é 

relativamente espesso e as fácies descritas no perfil estratigráfico remontam barras sedimentares sob 

diferentes espessuras de lâmina d’água (menor em F2), em ambiente fluvial entrelaçado (fácies F1 e 

F2 equivalentes, respectivamente, às fácies Gp e St de Walker, 1984). 

O sistema fluvial precursor provavelmente retrabalhava o sopé de leques aluviais provenientes 

do leste, uma vez que, ao longo do trajeto até este ponto, foram identificados pavimentos cascalhosos 

que se distribuem por uma área muito grande, aparentemente incompatível com a atuação de sistemas 

fluviais. Além disso, são dissecados os metapelitos que passam a contribuir com a assembléia 

sedimentar final. 
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Figura 5.69 – Mapa geomorfológico do ponto J9, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

de fácies é apresentado na figura 5.70. 
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Figura 5.70 – Perfil de fácies descrito na margem direita do ponto J9. 

 

Acredita-se que a alta energia do segmento, suficiente para romper os depósitos sedimentares 

e também os metapelitos, esteja relacionada ao basculamento para SW desta porção da bacia do rio 

Jequitaí, constatado por Penha et al. (2005) (figura 2.5). 

Provavelmente, a planície existente na região, que ocupa somente a margem direita do 

segmento, seja uma área abatida, tendo por base que a drenagem se converte em 3 lagos lineares, a 

montante, e que a constituição geológica (figura 5.71) contempla níveis metacalcários inseridos nos 

pacotes de metapelitos. 
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O fato de o córrego Garapa estar confinado junto à serra, em sua margem esquerda, reforça a 

hipótese de basculamento para SW. 

 

 

Figura 5.71 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J9. Modificado de CPRM (2007). 

 

 5.2.10 – J10 (ribeirão Cipó) 

 O presente segmento encontra-se próximo à extremidade norte da serra do Cabral. O mesmo 

apresenta-se retilíneo (figura 5.72), com leito a aproximadamente 4 metros da superfície topográfica, 

que apresenta suave concavidade em direção ao curso d’água. 
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Figura 5.72 – Mapa geomorfológico do ponto J10, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 

de fácies é apresentado na figura 5.73. 
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 O leito é cascalhoso, com seixos médios a grandes, subarredondados, de quartzo, quartzito e 

metapelito. O fluxo é praticamente estático. 

 A margem direita possui um lago assimétrico, ovalado (lagoa de cheia?). Nesta mesma 

margem, próximo à extremidade a jusante, um corte na planície de inundação demonstra que a base da 

mesma é constituída de metapelitos com foliação mergulhando para leste. Estas rochas são sobrepostas 

por um pacote sedimentar cuja constituição faciológica é ilustrada na figura 5.73 e descrita abaixo: 

 F1 - seixos de quartzo e quartzito, subangulosos a subarredondados, em estrutura maciça e 

 F2 - argilas com areias e seixos pequenos de quartzo dispersos. 

 

 

Figura 5.73 – Perfil de fácies descrito na margem direita do ponto J10. 

 

 A geologia local foi extraída da folha Jequitaí em escala 1:100.000 (CPRM, 2007) e encontra-

se representada na figura 5.74. De acordo com essa base, o segmento drena metapelitos com níveis 

calcários da Formação Serra de Santa Helena, sendo que estas rochas se encontram encobertas por 

uma faixa de sedimentos que bordejam o curso do ribeirão Cipó. A menos de um quilômetro a jusante, 

este ribeirão deságua no rio Jequitaí. 
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Figura 5.74 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J10. Modificado de CPRM (2007). 
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Este ponto, como o anterior, também se encontra próximo ao limite norte da serra do Cabral. 

A assimetria do lago cartografado na planície de inundação e seu paralelismo com o curso d’água 

(figura 5.72) sugerem que o mesmo se trate de uma dolina, apesar de aflorarem metapelitos em 

algumas porções do canal. A planície levemente côncava em que se encontra este segmento se 

assemelha a uma dolina mais antiga, o que, juntamente com a análise da geologia local, reforça a idéia 

de que se trate de ambiente sob influência cárstica. 

O fato de o canal estar a cerca de 4 metros da superfície da “dolina”, somado à existência de 

uma foliação de direção praticamente N-S, sugere que a dissecação do relevo se deva ao basculamento 

para sul, assinalado por Penha et al. (2005) (figura 2.5). Ao ter sua energia incrementada, o canal se 

aloja nos planos de foliação, o que facilita o processo de encaixamento da drenagem, além de mantê-la 

retilínea. 

As fácies F1 e F2, descritas no perfil estratigráfico (figura 5.73), são associadas 

respectivamente às fácies Gm e Gms de Walker (1984). Somando-se esta informação à identificação 

de coberturas cascalhosas distribuídas regionalmente, é possível deduzir que a área também foi 

encoberta por leques aluviais. 

 

 5.2.11 – J11 (ribeirão Traíras) 

 Este segmento é caracterizado por drenagem encaixada a uma profundidade de cerca de 10 

metros, em relação à superfície topográfica, que é plana. O leito é constituído de metapelitos que 

apresentam acamamento quase perpendicular ao fluxo d’água. 

 Foi identificado um patamar nivelado nas duas margens, em nível inferior ao da superfície 

topográfica. O mesmo foi considerado um terraço (figura 5.75). 

Geologicamente, o segmento drena os metapelitos com níveis calcários da Formação Serra de 

Santa Helena (figura 5.74 - CPRM, 2007). Vale ressaltar que a referência citada apresenta um contato 

entre esta unidade e os calcários da Formação Lagoa do Jacaré pouco a montante do ponto estudado. 

O basculamento da região para SW (Penha et al., 2005) é o provável responsável pelo nível de 

dissecação observado neste ponto. O maior desenvolvimento do terraço na margem direita (figura 

5.75) é um indício de que o segmento vem sendo gradualmente deslocado para sul. 

A superfície plana das margens, associada à geologia local (figura 5.76), sugere que se trate de 

uma dolina gerada pela dissolução de níveis carbonáticos sotopostos aos metapelitos. 
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Figura 5.75 – Mapa geomorfológico do ponto J11, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 
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Figura 5.76 – Mapa geológico simplificado das imediações dos pontos J11 e J12. Modificado de CPRM (2007). 
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Como a drenagem é perpendicular ao acamamento e foliação, acredita-se que esteja instalada 

sobre algum plano de fratura não contemplado no mapa geológico. Outra possibilidade é de que o 

contato entre as formações Serra de Santa Helena e Lagoa do jacaré esteja deslocado no mapa-base e, 

na verdade, o segmento em questão esteja drenando paralelamente a este contato. 

Os pavimentos cascalhosos observados em toda a região levam a crer que a região também 

esteve sob a influência de leques aluviais e ou planície fluvial entrelaçada. Neste sentido, e baseando-

se também na intensidade da dissecação, acredita-se que o terraço identificado se trata de um nível de 

corrasão (figura 3.28). 

 

 5.2.12 – J12 (rio São Lamberto) 

Este segmento possui características morfológicas muito semelhantes ao anterior: encontra-se 

encaixado a pouco mais de 12 metros da superfície topográfica plana, apresenta um patamar lateral em 

nível inferior ao desta superfície e metapelitos no leito. Entretanto, o acamamento é paralelo ao curso 

d’água e foi identificado um patamar mais próximo ao leito, interpretado inicialmente como planície 

de inundação (figura 5.77). 

A geologia local, extraída da folha Jequitaí em escala 1:100.000 (CPRM, 2007), apresentada 

na figura 5.76, mostra que o rio São Lamberto encontra-se sobre os metapelitos com níveis calcários 

da Formação Serra de Santa Helena, um pouco a jusante do contato entre esta unidade e os calcários 

cinza-escuros da Formação Lagoa do Jacaré. 

 Assim como o ponto anterior, este se apresenta encaixado. A forte dissecação é associada ao 

aumento de energia do sistema, devido ao basculamento da região para SW (figura 2.5). De acordo 

com Penha et al. (2005), este processo teria ocorrido no Paleógeno, resultando na captura do rio São 

Lamberto pelo rio Jequitaí. 

 O desenvolvimento de um plano mais baixo somente na margem NE reforça a idéia do 

basculamento para SW. Como o segmento possui leito constituído de metapelitos e encontra-se 

concordante com os planos de acamamento dessas rochas, a transcorrência que é apontada a oeste 

(figura 2.5) deve colaborar com o processo de dissecação. 

 Os planos previamente descritos como terraço e planície de inundação são considerados níveis 

de corrasão (figura 3.28), com base no grau de entalhamento do canal e também na presença dos 

pavimentos cascalhosos em toda região. Sendo assim, caso fossem encontrados pacotes sedimentares 

nas margens, in-situ, os mesmos provavelmente estariam relacionados à evolução de uma planície 

fluvial entrelaçada ou a ambiente de leque aluvial. 
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Figura 5.77 – Mapa geomorfológico do ponto J12, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 
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 A planície que domina o relevo da região tem origem provavelmente relacionada ao processo 

de dissolução de níveis carbonáticos sotopostos aos metapelitos e conseqüente depressão da superfície. 

 

 

 

 Apesar da evolução morfológica e sedimentar da maior parte dos segmentos envolver mais de 

uma etapa, a configuração plana dos entornos, que lhes caracteriza como níveis de base, pode ser 

resumida em um a dois condicionantes principais. A despeito dos detalhes de ordem local, o exposto 

ao longo deste capítulo permite estabelecer um quadro geral dos referidos condicionantes (quadro 5.1). 

 

 

 

 

Quadro 5.1 – Síntese dos principais condicionantes dos patamares morfológicos estudados nesta tese. 

Bacia Pontos Condicionantes 

i i i

rio das V
elhas 

V6 e V8 Abatimento cárstico 

V3 Confluência 

V1, V12 e V14 Contato litológico 

V2, V4, V5, V7, V9, V10, V11, V12 e V13 Tectônica cenozóica 

rio 

Jequitaí 

J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11 e J12 Abatimento cárstico 

J6 Tectônica cenozóica 





CAPÍTULO 6 

DISCUSSÕES 

 Neste capítulo serão discutidos os resultados alcançados e também a aplicabilidade e 

eficiência dos métodos envolvidos no desenvolvidmento do trabalho. 

 

6.1 – RESULTADOS 

- O rejogo tectônico sugerido para bacia do rio das Velhas é congruente com o soerguimento 

regional do Escudo Brasileiro, observado por Santos (2008) com base no escalonamento de terraços 

aluviais no alto curso da bacia. 

- A morfologia dos segmentos da bacia do rio das Velhas indica que a mesma, de uma maneira 

geral, encontra-se pendendo para leste (figura 6.1). Como os níveis de base estudados se concentram 

em sua parte oriental, é impossível se balizar nos dados obtidos nesta tese para afirmar que este 

processo se dê em toda a bacia. Entretanto, ao menos nas proximidades de sua borda leste, os dados 

convergem na direção de relatos da literatura (p.ex., Saadi, 1991), permitindo assumir que o fenômeno 

de fato esteja acontecendo. 

- Um dos motivos desse basculamento regional seria a sobrecarga dos terrenos da Faixa 

Araçuaí sobre o manto, tendo em vista o adensamento litológico ocorrido durante as deformações 

brasilianas, possibilitando o desenvolvimento de padrões de esculturação fluvial como o modelo 

apresentado por Holbrook & Schumm (1999) (figura 3.18). 

- Há de se considerar também o pulso tectônico compressivo durante o final do Mioceno e o 

Plioceno, de direção NW-SE, responsável pela reativação de geossuturas proterozóicas e arqueanas 

(Saadi, op. cit.). Magalhães & Saadi (1994) corroboram esta idéia, associando este campo de tensão à 

migração da placa Sul-Americana. Segundo esta tectônica, os grandes basculamentos aproveitariam 

zonas de descontinuidade crustal, abundantes no limite oriental do cráton do São Francisco, e alguns 

sistemas fluviais responderiam a estes basculamentos de acordo com o modelo de Leeder & 

Gawthorpe (1987) (figura 3.26). 

- A reativação estrutural na interface entre a faixa Araçuaí e o Cráton do São Francisco 

também encontra suporte em Hasui & Ponçano (1978) e Hasui (1990). Nesses trabalhos é assumido 

que os limites entre crátons e faixas móveis são zonas muito propensas à atividade tectônica, em 

função da alta fragilidade crustal. Ademais, Mendguren & Richter (1978) defenderam a atividade 

tectônica recente na porção central do Brasil, mesmo a uma distância considerável dos limites 

ocidentais da placa Sul-Americana. Esses autores já atribuíam orientação NW-SE aos esforços 
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compressivos no interior da placa, como resposta ao antagonismo entre as forças de expansão da 

cadeia meso-Atlântica e a resistência oferecida pelas Placas de Nazca e do Caribe. 

 

 

Figura 6.1 – Representação esquemática da tendência regional de basculamento da bacia do rio das Velhas para 

leste (setas pretas). O sentido de migração dos sistemas fluviais é representado pelas setas vermelhas. Modelo 

tridimensional de declividade gerado a partir de imagens SRTM, com exagero vertical de 5x. BM = Bambuí, EP 

= Espinhaço e QF = Quadrilátero Ferrífero. Drenagem extraída de Moura (2000). 

 

- Saadi (1993), ao advogar a variação nas características das tensões no interior da placa Sul-

Americana, demonstra que, nas áreas mais próximas dos Andes, as tensões teriam caráter distensivo, 

levando à geração de calhas onde se acumulam sedimentos lacustres e fluviais. Já nas porções mais a 

leste, as tensões seriam predominantemente compressivas, o que resultaria na reativação de 

geossuturas, acompanhada de atividades sísmicas. Baseando-se nestas zonas de reativação, o autor 

compartimenta a Plataforma Brasileira em blocos tectônicos delimitados por “Descontinuidades 

Crustais”. Além do controle hidrográfico, estas descontinuidades permitiriam a instalaçãos de algumas 

bacias sedimentares cenozóicas (Silva et al., 2003). Os eixos dos arqueamentos e subsidências seriam 

aproximadamente NE-SW, compatíveis com os resultados encontrados no presente trabalho. 

- É provável que o basculamento, assim como outras modalidades de reativação, não ocorra de 

forma sincrônica ao longo de todos os blocos crustais da bacia, conforme também constatado por 

Santos (2008), já que os mesmos são litológica- e estruturalmente heterogêneos entre si, além de 

receberem diferentes sobrecargas sedimentares. Este raciocínio é compatível com o que é apresentado 

pela literatura, segundo a qual a propensão de uma geossutura à reativação é diretamente proporcional 
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às suas dimensões (Saadi, 1991). Associado a isso, estaria o fato de níveis de base geologicamente 

similares, relacionados à tectônica cenozóica, apresentarem padrões distintos de evolução (p. ex.: 

pontos V1 e V2 do rio das Velhas; rio Paraúna e ribeirão Chiqueiro; córregos Limoeiro e Capivara, 

etc.). 

- Como já foi dito, a propensão regional aos basculamentos é condicionada ao processo de 

migração da placa Sul-Americana para oeste. Porém, partindo-se do pressuposto de que esta migração 

se dê na forma de pulsos, os fenômenos isostáticos governariam a tectônica regional durante os 

períodos de posterior “estabilidade” (pós-Plioceno), conforme relatado para algumas bacias Meso-

Cenozóicas e Cenozóicas brasileiras (Klein, 1995). Esse fato promoveria o reajuste dos blocos crustais 

ao longo das grandes geossuturas ou de estruturas de expressão local, quiçá ainda não cartografadas 

nos atuais mapas geológicos em escala regional. Neste caso, sistemas fluviais situados sobre áreas em 

subsidência, até então agradacionais, poderiam se tornar erosivos e vice-versa. Não se podem descartar 

também os fenômenos de arqueamento crustal, onde as geossuturas não se fazem presentes ou não são 

reativadas por alguma particularidade local. 

- Hasui (1990) afirma que os processos de alívio de tensão intraplaca são dominantes em 

zonas de cisalhamento e antigas estruturas suturadas. Dessa forma, ao longo das falhas a tectônica 

seria ressurgente, justificando a atividade sísmica detectada no interior do Brasil (Hasui & Ponçano, 

1978 e Mioto, 1990) e também as alterações na dinâmica morfossedimentar, como apontam os 

resultados deste trabalho. 

- O basculamento na região do Quadrilátero Ferrífero obedece à mesma dinâmica das porções 

central e norte da bacia do rio das Velhas. As geossuturas mais próximas dos pontos estudados no 

Complexo Bação são falhas de empurrão que limitam o complexo a leste e outras que se situam na 

parte oriental da sinclinal Dom Bosco; já no caso dos pontos do rio das Velhas, as falhas estão a 

jusante dos mesmos, nos domínios do Supergrupo Rio das Velhas. Aparentemente, a evolução dos 

segmentos do rio Maracujá sobre o Complexo Bação se relaciona mais à isostasia por perda de massa 

diferencial do que a reativações das referidas geossuturas. Dentro deste contexto, seria difícil conceber 

uma causa diferente para o basculamento que atinge o ponto V1, tendo em vista a grande possibilidade 

dos reajustes isostáticos se propagarem pelas vizinhanças do referido complexo. 

- Como as datações realizadas em terraços aluviais por Bacellar (2000) apontaram para o 

preenchimento pleistocênico da calha do rio Maracujá, muito posterior à abertura dos primeiros 

grabens oligocênicos no Quadrilátero Ferrífero (Lipski, 2002), os registros iniciais desta evolução 

tectono-sedimentar foram erodidos no Complexo Bação, dando lugar a um cenário de esculturação 

mais recente. Isso mostra que a reativação das estruturas internas do complexo, a exemplo do que 

ocorre a norte, opera ativamente ao longo do Cenozóico. 
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- A assimetria e escalonamento morfológico do vale nos pontos estudados ao longo do rio 

Maracujá demonstram que o processo de basculamento tem um papel mais eficiente que o 

rebaixamento do nível de base sobre a esculturação da calha fluvial. 

- A sedimentação fina do ponto V3 (rio Maracujá) mostra que o seu preenchimento está 

associado à intensificação dos processos erosivos (ravinas e voçorocas) à montante do knickpoint que 

o separa do ponto V2, ou seja, é mais recente. Como os sedimentos grossos, remobilizados dos 

terraços aluviais, não ultrapassam eficientemente este ponto de inflexão, é razoável concluir que a 

diferença altimétrica entre os dois patamares morfológicos esteja aumentando, dificultando o 

rompimento do nível de base e conseqüente intercâmbio sedimentar via carga de fundo. 

- Os segmentos estudados na bacia do rio Jequitaí demonstram que os patamares morfológicos 

da região possuem relação estreita com a constituição litológica da maior parte da bacia, que são os 

metapelitos com níveis calcários da Formação Serra de Santa Helena. Independentemente da região 

em que os segmentos foram estudados, fica claro que o sistema fluvial desenvolve características 

parcialmente cársticas, como os lagos ovalados (rio Embaiaçaia, rio Jequitaí e ribeirão Cipó), os 

sumidouros e ressurgências (córrego Gameleira) e os planos baixos, às vezes suavemente côncavos, 

observados em todos os pontos e interpretados como zonas de abatimento. Isso também vale para os 

pontos V6 e V8. 

- A alta fissilidade dos metapelitos, associada aos fraturamentos, permite que a água encontre 

planos de percolação e atinja os níveis carbonáticos em várias profundidades (figura 5.60). 

- É importante considerar que a Formação Serra de Santa Helena, além de conter níveis 

calcários, está sobreposta aos carbonatos da Formação Sete Lagoas e estabelece contato interdigitado 

com a Formação Lagoa do Jacaré, que também é portadora dessas rochas. Desta forma, não pode ser 

descartada a possibilidade de a dissolução estar ocorrendo nas rochas dessas duas unidades. 

- O não desenvolvimento pleno da geomorfologia cárstica se dá em função de três 

possibilidades: 

1 – os carbonatos ocupam papel subordinado na Formação Serra de Santa Helena, 

2 – nem sempre os níveis de carbonato da Formação Sete Lagoas são alcançados pelas 

águas superficiais e 

3 – a justaposição interdigitada dos carbonatos da Formação Lagoa do Jacaré conduz a 

uma presença heterogênea dessas rochas ao longo da sessão vertical. 

- Com base nos dados obtidos nesta tese é impossível afirmar que o abatimento dos terrenos 

tenha cessado, já que não se determinou a profundidade do “nível de base de corrosão” (figura 3.8) em 

cada um dos pontos. Contudo, os patamares gerados podem ser considerados níveis de base, uma vez 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 25, 227 p., 2010 

 199

que atendam ao fundamento principal deste conceito, ou seja, representem porções deprimidas para as 

quais os sedimentos das imediações tendem a se dirigir. 

- Os falhamentos e basculamentos dos blocos a norte e sul do rio Jequitaí em direção à sua 

calha (graben do Jequitaí), iniciados no Paleoceno (Penha et al., 2005) têm como efeito a incisão das 

drenagens instaladas sobre esses blocos. Esta erosão é comum a boa parte dos segmentos, o que 

demonstra que os basculamentos continuam se processando (figura 6.2). Vale ressaltar que a 

reativação de estruturas pré-Brasilianas foi um processo comum na região, conforme confirmam as 

inversões estruturais observadas por sísmica em grabens e hemi-grabens pré-Cambrianos (Hercos, 

2008). Esses dados reforçam a magnitude da rede de descontinuidades e conseqüente instabilidade 

crustal da região, resultando numa grande propensão às reativações ao longo de todo tempo decorrido 

desde o início do Fanerozóico. 

 

 

Figura 6.2 – Representação esquemática da tendência regional de basculamento das porções setentrional e 

meridional da bacia do rio Jequitaí respectivamente para sul e norte, em direção ao graben do Jequitaí (setas 

pretas). O sentido preferencial dos cursos d’água é representado pelas setas vermelhas. Modelo tridimensional de 

declividade gerado a partir de imagens SRTM, com exagero vertical de 5x. BM = Bambuí e EP = Espinhaço. 

Drenagem extraída de Cetec (2006). 

 

- Como os segmentos não apresentaram afloramentos de carbonatos no leito ou próximo deste 

(à exceção dos pontos J3, J5 e J6 – córrego Gameleira e rio Jequitaí), conclui-se que os níveis 

carbonáticos responsáveis pelo abatimento do relevo ocupam porções profundas. 
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- O preenchimento das bacias geradas no Paleoceno (na bacia do rio Jequitaí – Penha et al., 

2005); Oligoceno e Mioceno (no Quadrilátero Ferrífero – Lipski, 2002 e Santos, 2003); e Plioceno 

(nas demais porções da bacia do rio das Velhas – Saadi, 1991) se deu sob clima árido a semi-árido, 

com chuvas torrenciais. Este quadro viabilizou a instalação de leques aluviais provenientes de leste, 

com freqüentes fluxos de detritos, e também a dissecação local de depósitos preexistentes, 

proporcionando retrabalhamento e geração de sistemas fluviais entrelaçados, além de patamares de 

corrasão. 

- Remanescentes da evolução citada acima foram encontrados em perfis estratigráficos e/ou 

terraços de corrasão identificados na calha de alguns cursos d’água estudados, como o afluente do 

ribeirão Paiol, os córregos Brava, Canavial, Capivara e Bananal / Limoeiro (bacia do rio das Velhas) e 

todos os da bacia do rio Jequitaí. Além disso, a distribuição de pavimentos cascalhosos nas imediações 

de todos estes segmentos é um forte indício das proporções regionais dos referidos leques (figura 6.3). 

- A sobrecarga dos pacotes sedimentares provenientes dos leques aluviais pode ter sido um 

agente extra no processo de abatimento dos blocos cuja coesão já se encontrava diminuída, em função 

da dissolução parcial dos níveis carbonáticos. 

- A análise textural dos leitos e barras permite concluir que alguns rios estudados não 

correspondem à evolução dos mesmos rios entrelaçados responsáveis pelo retrabalhamento inicial dos 

leques. Esta idéia é sustentada pela incompatibilidade entre o caudal e os sedimentos de leito, vistos 

durante as etapas de campo, e os pacotes sedimentares das paredes dos canais, planícies de inundação 

e terraços, além das diferentes direções de paleocorrentes apontadas por estruturas, como 

estratificações e imbricamento de clastos. 

- A evolução fluvial cenozóica se inicia na bacia do rio Jequitaí, condicionada pelos 

falhamentos e basculamentos de idade paleocênica, com a instalação do graben do Jequitaí. Na 

seqüência, teria ocorrido a abertura de grabens de menor dimensão no QF, do Oligoceno ao Mioceno 

e, finalmente, a reativação de estruturas ao longo das porções central e norte da bacia do rio das 

Velhas, a partir do Plioceno. Como os leques aluviais estariam se desenvolvendo ao longo de todo este 

tempo, é razoável pensar que os mesmos tenham passado por um retrabalhamento mais intenso na 

bacia do rio Jequitaí, fato que pode ser confirmado pelo pequeno porte dos depósitos in-situ e pela 

distribuição dos cascalhos superficiais por uma grande área, relativamente pouco acidentada. 

- Os depósitos de leque aluvial também foram alvo de intenso retrabalhamento na região do 

Quadrilátero Ferrífero, tendo em vista não só a sua remobilização desde a instalação dos grabens, mas 

também a continuidade deste processo após o pulso de reativação do Plioceno. Nas porções central e 

norte da bacia do rio das Velhas, a alta energia dos sistemas fluviais que margeavam o Espinhaço, 

conferida pela reativação pliocênica, fez com que a dissecação de alguns depósitos e também do 

relevo fosse muito rápida, levando à preservação de excelentes resquícios dos sistemas fluviais da 
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época (figura 6.4). À medida que se distancia da serra, os depósitos vão se tornando cada vez menos 

espessos e os pavimentos cascalhosos, mais raros, pois provavelmente a dispersão dos depósitos foi 

limitada por sistemas fluviais de alta energia, como o dos rios Cipó e Velhas. 

 

 

 

Figura 6.3 – Pavimentos cascalhosos observados na área de trabalho, próximo à borda oeste da serra do 

espinhaço, na bacia do rio das Velhas (superior), e a oeste do córrego Gameleira, na bacia do rio Jequitaí 

(inferior). 

 

- É possível constatar que em todos os segmentos sob influência de urbanização ou garimpo 

(rios Maracujá e Datas, p. ex.) as intervenções antrópicas têm como papel principal a aceleração dos 

processos agradacionais, à medida que confinam o canal fluvial e revolvem sedimentos de leito e 

margens, disponibilizando-os para novo ciclo de transporte e deposição. Entretanto, em nenhum dos 
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pontos a ação antrópica pode ser considerada a causa dos processos de agradação, já que foi 

identificado pelo menos um condicionante de natureza geológica para cada um deles. 

- Apesar de relativamente análogas, as duas bacias não demonstraram similaridades no que diz 

respeito à instalação e evolução de seus níveis de base. Este fato se deve às influências de traços 

litológicos e estruturais de expressão local. São exemplo disso as heterogeneidades em termos de 

tectônica cenozóica entre as duas bacias, que condicionam uma evolução distinta dos sistemas 

geológico, fluvial e ambiental. Isso demonstra que os patamares morfológicos merecem uma 

abordagem que leve em consideração não só os grandes traços geológicos, mas também a 

variabilidade local de litologias e estruturas. 

 

 

Figura 6.4 – Fotos de duas sessões de paleocanais cascalhosos identificados na borda oeste da serra do 

Espinhaço. A sessão superior está falhada, ilustrando o tectonismo após o preenchimento do canal. 
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6.2 – MÉTODOS 

- O método adotado para identificação dos níveis de base, utilizando modelos tridimensionais 

de declividade, gerados a partir de imagens de radar SRTM, foi bastante satisfatório, principalmente 

quando se considera que este trabalho possui abrangência regional. Níveis de base de expressão local 

podem não ser visualizados, sobretudo se a diferença altimétrica for pequena na zona de inflexão. 

Exemplo disso é o fato de terem sido identificados, ao longo das etapas preliminares de campo, pontos 

de interesse não contemplados nos modelos de declividade. 

- Apesar de satisfatório, o método leva à identificação geométrica e indiscriminada de 

patamares morfológicos, ou seja, áreas que não são necessariamente agradacionais, mas que possuem 

superfícies relativamente planas, como no aplainamento de ordem climática (pediplanação) não seriam 

diferenciadas de planícies aluviais e outros patamares de natureza agradacional, como campos de 

dunas. 

- Muitos pontos identificados nos modelos não foram alvo de adensamento de estudos por 

falta de acesso, sobretudo nas porções mais setentrionais da área de trabalho. Isto mostra que a infra-

estrutura do país é fundamental para o desenvolvimento das pesquisas que envolvem etapas de campo. 

O mesmo vale para a base cartográfica, que apresenta um nível de detalhe insuficiente para trabalhos 

de diversas naturezas, forçando a inferência de variáveis, tais como cinemática de estruturas, posição 

correta de contatos litológicos e individualização de unidades litoestratigráficas. 

- O mapeamento com o uso de Estação Total foi compatível com as demandas deste trabalho, 

valendo ressaltar que o esforço, custo e tempo de mapeamento aumentam à medida que são 

necessárias mudanças de estação. Assim, segmentos fluviais com margens densamente vegetadas, 

como a maioria  dos que foram estudados na bacia do rio Jequitaí, foram mais custosos que outros, que 

apresentam uma diversidade de formas muito maior. 

- A descrição composicional e textural expedita da superfície de barras e leitos, o 

levantamento dos perfis estratigráficos e a análise morfológica das periferias dos pontos mapeados, 

viabilizaram as reflexões sobre a evolução morfológica e sedimentar dos segmentos estudados, 

enriquecendo os dados obtidos a partir das compilações da literatura e dos mapas geomorfológicos 

gerados neste próprio trabalho. 

 





CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Neste capítulo serão apresentadas as principais conclusões do presente trabalho. Colocam-se 

também algumas recomendações para estudos futuros, nos quais haja adoção de outros métodos em 

prol do teste, refinamento e confirmação de algumas conclusões. 

 

7.1 - CONCLUSÕES 

- A maior parte dos níveis de base identificados apresenta relação com rearranjo de blocos 

crustais por tectônica cenozóica (bacia do rio das Velhas) e com abatimento superficial devido à 

dissolução de carbonatos (bacia do rio Jequitaí). A resistência ao fluxo conferida pela justaposição 

litológica em zonas de contato e pela proximidade com a área de confluência tem menor expressão no 

universo de pontos estudados. 

- A geomorfologia cárstica não é plenamente desenvolvida nos pontos estudados da bacia do 

rio Jequitaí devido ao papel subordinado que ocupam os carbonatos da unidade litoestratigráfica que 

constitui o assoalho da maioria dos canais (Formação Serra de Santa Helena). 

- A bacia do rio Jequitaí também sofre efeitos da tectônica cenozóica, ainda que os mesmos 

não sejam os principais condicionantes da instalação de níveis de base na área. Como resposta à 

atuação desta tectônica, as extremidades meridional e setentrional da bacia basculam gradualmente 

para o seu interior (“graben do Jequitaí”). 

- Na maioria dos casos estudados advoga-se uma causa mista para a reativação de estruturas 

frágeis pré-existentes. Os fenômenos compressivos associados à migração da placa Sul-Americana 

seriam reforçados pelo empuxo diferencial de blocos crustais justapostos, cuja densidade e 

conseqüente sobrecarga sobre o manto é heterogênea. 

- Os processos de reativação tectônica, bem como os basculamentos responsáveis pela geração 

de hemi-grabens, não ocorrem de forma simultânea ao longo de todos os blocos crustais existentes na 

área de trabalho. 

- Fenômenos geológicos de ordem local governam os mecanismos e o ritmo da instalação e 

ruptura de níveis de base nas bacias investigadas, conforme a hipótese apresentada incialmente. 

Entretanto, alguns padrões regionais são claramente notados, estando associados aos grandes traços 

estruturais que consistem das principais geossuturas da região, fato que sugere a evolução fractal do 

relevo. 
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- A suposta analogia litoestrutural e ambiental entre as duas bacias estudadas não é percebida 

em termos da evolução de seus sistemas fluviais, ilustrando o importante papel das variáveis locais 

sobre o desenvolvimento dos níveis de base. 

- Como os condicionantes da instalação e evolução dos níveis de base estudados transcendem 

o alcance temporal e espacial das atividades antrópicas, entende-se que as intervenções humanas 

possuem o papel de potencializar os processos de preenchimento sedimentar, mas não são a causa dos 

fenômenos de agradação observados. 

 

7.2 - RECOMENDAÇÕES 

Para que os resultados deste trabalho e o conhecimento sobre a evolução fluvial das bacias dos 

rios das Velhas e Jequitaí sejam ampliados, são feitas algumas recomendações abaixo. 

- Devem-se buscar relações entre as variações cíclicas do clima e o caudal dos rios que 

constituem as duas bacias estudadas, pois boa parte dos vales, principalmente na bacia do rio Jequitaí, 

aparenta incompatibilidade com o baixo caudal dos rios que os escavaram, sugerindo que tenham sido 

maiores no passado. 

- A sondagem (percussiva, a trado ou vibre-core) colaboraria com a descrição de perfis em 

locais onde os pacotes sedimentares não estão expostos naturalmente. Além da descrição de fácies 

sedimentares, seria viabilizada a coletada de amostras para análise de conteúdo palinológico, 

micropaleontológico e conseqüentes datações. Tais análises, somadas a dados de superfície (p.ex., 

datação por termoluminiscência e isótopos cosmogênicos), contribuiriam sobremaneira com o 

conhecimento da área, fornecendo dados cronológicos sobre os patamares, áreas-fonte e pacotes 

sedimentares encontrados, de forma a reforçar as conclusões acerca da evolução dos sistemas fluviais 

nas duas bacias. 

- Recomenda-se o uso de geofísica rasa (eletroresistividade, GPR - Radar de Penetração no 

Substrato -, etc.) nos segmentos estudados, para definir informações de subsuperfície, como limites de 

fácies, profundidade do freático, dentre outras. Estas informações contribuiriam, por exemplo, com a 

localização da base dos depósitos sedimentares e com o posicionamento dos níveis de dissolução de 

carbonatos em subsuperfície. 

- A utilização de aparelhos de GPS (Sistema de Posicionamento Global) de alta precisão 

(geodésicos) é indicada no sentido de se efetuar o monitoramento da migração de barras, evolução de 

margens, reativações de estruturas, basculamentos e abatimentos crustais. Com isso, seria possível 

predizer a configuração futura dos segmentos estudados. 

- Imagens multiespectrais como, por exemplo, as dos sensores IKONOS® ou QuickBird®, com 

resolução espacial métrica e submétrica, permitiriam um excelente detalhamento de algumas formas 

mapeadas, minimizando o esforço de mapeamento direto em campo, com Estação Total. 
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- O mapeamento geológico básico integrado e em escalas superiores a 1:250.000 é uma 

ferramenta essencial para investigações de ordem geomorfológica na região estudada. Com trabalhos 

geológicos mais detalhados seria possível, por exemplo, definir o porte real dos corpos de carbonato 

inseridos na Formação Serra de Santa Helena, além de definir a natureza de uma série de estruturas 

(falhas) que aparecem como indiscriminadas nas bases em menor escala. 
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CAPÍTULO 1 


CONSIDERAÇÕES INICIAIS 


1.1- INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 


O papel dos rios sobre a esculturação do relevo, o ciclo sedimentar, o meio ambiente e diversas 


atividades humanas é notório, conforme colocado por vários autores como Penteado (1978), Holmes 


(1952) e Bigarella (2003). 


Independentemente da abordagem, a forma em que atuam os sistemas fluviais depende de 


diversos fatores, como a constituição litológica e estrutural da bacia hidrográfica, a ocorrência de 


deformações cenozóicas, o clima, os padrões de ocupação humana, etc. 


Cada um desses fatores, atuando individual- ou coletivamente, é capaz de definir a conformação 


longitudinal e transversal dos cursos d’água. Este condicionamento se traduz basicamente na geração de 


formas de dissecação fluvial ou preenchimento sedimentar, ambas variáveis no tempo e no espaço. 


Em linhas gerais, as zonas a montante de barramentos naturais ou antrópicos dos cursos d’água 


apresentam domínio dos processos deposicionais, ao menos temporariamente, sobre aqueles de ordem 


erosiva ou transportadora e recebem o nome de níveis de base. 


Tendo em vista a relação histórica do ser humano com os rios, sobretudo pela ocupação das suas 


planícies de inundação, e sabendo-se dos vários impactos e riscos inerentes, os níveis de base são 


entidades geomorfológicas e sedimentares cuja identificação e compreensão têm grande aplicabilidade 


social. 


O estudo dos níveis de base pode ajudar a elucidar questões conceituais relacionadas ao meio 


físico, tais como as predições advindas do ordenamento e magnitude de drenagens, dentre outros 


princípios morfométricos, como os sugeridos por Horton (1945), Strahler (1952), Strahler (1956), Shreve 


(1966) e Christofoletti (1969). 


A investigação dos níveis de base pode ser útil também para o entendimento das seqüências 


deposicionais, discordâncias e diastemas (Suguio, 2003); a definição de áreas para prospecção em 


depósitos de placer (Griffith, 1960) e revisões de algumas teorias limnológicas como a do rio contínuo 


(river continuum), de Vannote et al. (1980). Isso demonstra que o tema está diretamente relacionado a 


questões econômicas e ambientais. 


Apesar de toda essa importância, a literatura geológica não apresenta casos em que os níveis de 


base tenham sido alvo de investigações sistemáticas. Quase sempre o tema é tratado de forma indireta, 


generalizada e descritiva (p. ex.: de Blij et al., 2004), ocupando a periferia de um dado assunto principal. 


Outro problema comum aos trabalhos sobre níveis de base é a abordagem qualitativa e em escala 


inapropriada (Lana & Castro, 2006a). Na maioria das vezes, os estudos se apóiam sobre a geometria 
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linear do canal e conduzem apenas aos grandes condicionantes litoestruturais (p. ex. os padrões de 


drenagem de Cunha, 2007), quando vários trabalhos têm apontado para o papel marcante das 


variabilidades locais sobre a evolução morfológica e sedimentar da rede de drenagem (p. ex. Schumm et 


al., 2002). 


É importante considerar que, mesmo nos estudos que utilizam técnicas menos qualitativas (p. ex.: 


cartografia de detalhe), raras vezes são gerados mapas de um ponto em sucessão temporal ou mesmo 


perfis estratigráficos dos sítios estudados. A evolução do sistema por vezes está sustentada sobre o feeling 


individual, informações indiretas, tais como dados geofísicos e de sensoriamento remoto, ou pontuais, 


como as datações radiométricas. 


A literatura especializada tem demonstrado uma clara compartimentação do assunto em trabalhos 


que se focam na dinâmica morfológica e outros, que privilegiam a dinâmica sedimentar (p.ex.: Selby, 


1985; Schumm, 1977; dentre outros). Isso, além de se opor às tendências interdisciplinares atuais, reduz a 


precisão de conclusões acerca da sucessão temporal dos processos e produtos desenvolvidos no sistema 


fluvial. 


Em síntese, os níveis de base são gerados em resposta às heterogeneidades litológicas, estruturais, 


de uso antrópico, etc.. O seu registro morfológico e sedimentar pode ocorrer de diversas maneiras, haja 


vista o grande leque de formas e fácies sedimentares possíveis de serem geradas em sistemas 


agradacionais (Miall, 2006). 


Restam dúvidas, entretanto, se há possibilidade de se definirem antecipadamente as formas e 


fácies presentes em um nível de base sob influência de um determinado condicionante. Isso permitiria 


estabelecer quadros regionais de expectativas em termos faciológicos e morfológicos para os níveis de 


base identificados à montante de um condicionante específico. 


Dois fatores principais parecem ser entraves para que quadros regionais sejam estabelecidos. O 


primeiro diz respeito à atuação combinada de mais de um condicionante. Acredita-se que não seja 


possível, por exemplo, que as mesmas formas e fácies sejam geradas em dois níveis de base 


condicionados pela mesma falha geológica se, em apenas um deles, ela estiver sendo reativada por 


isostasia. 


O segundo entrave está relacionado ao ritmo com que cada condicionante específico atua sobre a 


rede de drenagem. Por exemplo, se a taxa de precipitação é heterogênea numa dada bacia, uma soleira 


geomórfica regional pode ser rompida mais rapidamente nas zonas de maior descarga, fazendo com que o 


sistema deixe de ser agradacional apenas nesta área. 


Essas reflexões sugerem que a geração e evolução dos níveis de base estão associadas muito mais 


à variabilidade local de seus condicionantes, do que à influência dos grandes traços litológicos, 


estruturais, etc. Por ser considerada mais plausível, é sobre esta hipótese principal que se apóia o 


presente trabalho. 
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Nesta tese analisou-se a maneira como níveis de base litoestruturais derivados de diferentes 


condicionantes podem influenciar a geração de formas de leito e margens nas bacias hidrográficas dos 


rios das Velhas e Jequitaí. 


Foram consideradas também as zonas de cabeceira, historicamente negligenciadas pelos trabalhos 


sobre evolução geomorfológica (Forsyth & Nott, 2003), mas com capacidade de registrar efeitos de 


alterações sutis nas propriedades litoestruturais da bacia hidrográfica. 


Ao final, é verificada a possibilidade de estabelecimento de quadros regionais para a evolução dos 


sistemas fluviais das bacias do rio das Velhas e Jequitaí e sua relação com os condicionantes 


identificados. 


As duas bacias são afluentes da margem direita do rio São Francisco e, de maneira geral, possuem 


nascentes instaladas sobre serras de quartzito, drenando metapelitos e metacalcários em seu médio e baixo 


curso. 


Desde suas cabeceiras, ambas registram, além de grande heterogeneidade litológica, deformações 


de natureza e graus distintos, derivadas da atuação de vários ciclos orogenéticos e zonas de reativação ao 


longo do Cenozóico. 


A área de trabalho engloba também zonas com diferentes padrões de ocupação antrópica e 


pressão ambiental (mineração e garimpo nas regiões do Quadrilátero Ferrífero, Serra do Espinhaço, e 


metade ocidental da bacia do rio Jequitaí; forte urbanização na região metropolitana de Belo Horizonte; 


existência de áreas de preservação nas duas bacias, etc.). 


O exposto acima se reflete na presença de vários níveis de base com natureza e escalas distintas e 


demonstra que as bacias em questão fazem jus a um estudo com este enfoque. 


 


1.2- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 


 As bacias dos rios das Velhas e Jequitaí drenam a porção central do estado de Minas Gerais, 


sendo afluentes da margem direita do rio São Francisco. Juntas, apresentam disposição alongada em 


direção N-S, se estendendo aproximadamente da latitude 20°26’54’’S (limite meridional da bacia do rio 


das Velhas) até 16°47’57’’S (limite setentrional da bacia do rio Jequitaí). 


 O limite oriental da área de trabalho está localizado próximo à cidade de Ouro Preto, 


apresentando como longitude 43°27’47’’W, enquanto o ponto mais ocidental coincide com o encontro 


das águas dos rios Jequitaí e São Francisco, na longitude de 44°48’13’’W. 


 O quadro 1.1 sintetiza as informações dos limites das duas bacias. O quadro 1.2 apresenta as 


coordenadas das nascentes das mesmas e suas confluências com o rio São Francisco. A figura 1.1 ilustra o 


posicionamento das bacias em relação a Minas Gerais, Brasil e o curso do rio São Francisco. 
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Quadro 1.1 – Coordenadas dos limites das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí. 


 Limites Latitude S Longitude W UTM N UTM E 


ba
ci


a 
do


 r
io


 d
as


 


V
el


ha
s 


Norte (NV) 17°10’53’’ 44°44’26’’ 8.100.358 527.596 


Sul (SV) 20°26’54’’ 43°44’11’’ 7.738.387 631.814 


Leste (EV) 20°22’04’’ 43°27’47’’ 7.747.058 660.404 


Oeste (WV) 17°47’43’’ 44°52’47’’ 8.032.453 512.736 


ba
ci


a 
do


 r
io


 


Je
qu


ita
í 


Norte (NJ) 16°47’57’’ 44°18’52’’ 8.142.531 573.035 


Sul (SJ) 17°55’47’’ 43°46’40’’ 8.017.162 629.445 


Leste (EJ) 17°05’41’’ 43°42’45’’ 8.109.490 636.995 


Oeste (WJ) 17°03’19’’ 44°48’13’’ 8.114.304 520.898 


 


 


 


 


 


 


 


Quadro 1.2 – Coordenadas das nascentes e fozes das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí. 


 Nascente Foz 


Bacia Latitude 


S 


Longitude 


W 


UTM 


N 


UTM 


E 


Latitude 


S 


Longitude 


W 


UTM 


N 


UTM 


E 


ri
o 


da
s 


V
el


ha
s 


20°21’56’’ 43°30’40’’ 7.747.343 655.381 17°12’12’’ 44°49’39’’ 8.097.939 518.330 


ri
o 


Je
qu


ita
í 


17°55’24’’ 43°46’05’’ 8.017.865 630.463 17°03’19’’ 44°48’13’’ 8.114.304 520.898 
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Figura 1.1 – Figura ilustrativa do posicionamento das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí em relação ao território 


mineiro, brasileiro e bacia do rio São Francisco (adaptado a partir de Cetec, 2006 e Lana, 2004). As coordenadas dos 


pontos extremos são apresentadas no quadro 1.1. 
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Isoladamente, a bacia do rio das Velhas apresenta direção NNW–SSE e é limitada a norte pelo rio 


São Francisco, tendo a serra do Cabral a nordeste, com seu prolongamento conhecido como serra da 


Onça, formando o divisor de águas do rio Jequitaí. 


A extremidade sul da serra do Espinhaço, denominada localmente como serra de Antônio Pereira 


é o limite meridional da bacia em questão. É nesta posição que se encontra a cachoeira das Andorinhas, 


considerada a nascente do rio das Velhas. O prolongamento para norte da mesma serra é o limite leste da 


bacia. 


A oeste, a bacia do rio das Velhas é limitada em seu alto curso pelas serras do Ouro Branco, da 


Moeda e do Curral. Em direção à foz, os limites se dão com as serras do Rio de Janeiro e do 


Repartimento, que já servem de divisor de águas com o curso do São Francisco. 


A bacia do rio das Velhas foi dividida por Guimarães (1953) apud Polignano (2001) em três 


porções, o alto, médio e baixo curso. Essa divisão considera tanto aspectos fisiográficos quanto 


ambientais que, na verdade, são uma resposta aos contrastes litológicos e estruturais da bacia. 


O “Alto Rio das Velhas” compreende todo o território desde as nascentes até a Serra da Piedade, 


próximo a Belo Horizonte. O médio curso é limitado a norte pelo canal do rio Paraná, avançando pela 


linha divisória dos municípios de Curvelo e Corinto. Já o “Baixo Rio das Velhas” é limitado a leste pela 


bacia do rio Jequitaí e se estende até o encontro das águas com o São Francisco. 


A bacia do rio Jequitaí apresenta dimensão muito menor que a do rio das Velhas (cerca de 9.000 


km2, contra quase 30.000 km2) e forma mais simétrica. Ela é limitada a norte pelas serras Três Irmãos, 


dos Porcos (onde estão as nascentes do rio Pacote, próximo a Montes Claros) e Espinho de Agulha, já nas 


proximidades da foz. 


Os limites sul e oeste da bacia são os divisores de água da bacia do rio das Velhas. A sul, a bacia 


do rio Jequitaí é limitada pelas serras da Água Fria, do Cabral e da Serrinha, esta última nas proximidades 


de Buenópolis. Sua borda oeste é a serra da Onça. O limite oriental da bacia é a serra do Espinhaço, 


estando suas nascentes a leste do povoado de Curimataí. 


A área de estudo possui uma rede heterogênea de vias de acesso, tanto em termos de quantidade, 


quanto de qualidade. Na porção mais “desenvolvida” do estado, ou seja, no alto e médio rio das Velhas, 


conta com maior densidade de acessos asfaltados e as estradas de terra possuem qualidade razoável. 


Em termos gerais, o baixo curso do rio das Velhas e a bacia do rio Jequitaí possuem poucos 


acessos asfaltados e a qualidade das estradas de terra é inferior. 


As figura 1.2 e 1.3 apresentam as principais vias de acesso existentes nas bacias estudadas. 
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N


 


Figura 1.2 – Principais vias de acesso da bacia do rio das Velhas. Modificado de Moura (2000). 
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Figura 1.3 – Principais vias de acesso da bacia do rio Jequitaí. Modificado de Cetec (2006). 
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1.3- OBJETIVOS E METAS 


Com a intenção de testar a hipótese principal de trabalho, suprir a carência de estudos sobre os 


níveis de base e também de dispensar atenção especial aos pontos normalmente negligenciados em 


trabalhos sobre o assunto, relatados sucintamente no item 1.1, têm-se como objetivos: 


- identificar os níveis de base litoestruturais presentes nas bacias dos rios das Velhas e Jequitaí; 


- verificar a rede logística disponível, de forma a selecionar os níveis de base passíveis de 


adensamento de estudos em campo; 


- cartografar, em escala de detalhe (1:500), segmentos fluviais posicionados sobre os níveis de 


base; 


- descrever, de forma expedita, a textura superficial das formas de leito presentes nos segmentos 


cartografados; 


- analisar o relevo das periferias do canal dos rios que compõem a rede de adensamento de 


estudos; 


- identificar pacotes sedimentares in-situ nas paredes dos canais, planícies de inundação ou 


terraços; 


- descrever e interpretar as fácies sedimentares presentes nos pacotes identificados; 


- efetuar a compilação do contexto geológico de cada segmento, enfatizando a sucessão litológica 


e as estruturas presentes, inclusive as derivadas de tectônica cenozóica; 


- estabelecer relações entre a geologia local e o contexto geomorfológico e sedimentar dos 


segmentos estudados e 


- estabelecer um quadro com a evolução dos níveis de base, sobretudo nos casos em que for 


possível descrever e interpretar perfis estratigráficos; 


 


Como metas a serem alcançadas, pretendem-se: 


- desenvolver uma metodologia de baixo custo para a identificação de níveis de base, a partir de 


sensoriamento remoto baseado em imagens de acesso livre; 


- agrupar segmentos com padrões evolutivos semelhantes e, com isso, verificar a possibilidade de 


estabelecimento de quadros evolutivos regionais e 


- verificar se zonas de geologia e topografia análoga entre as duas bacias desenvolvem níveis de 


base segundo mecanismos que sejam análogos de alguma forma. 


 











CAPÍTULO 2 


SINOPSE GEOLÓGICA E AMBIENTAL DAS BACIAS DOS RIOS DAS 


VELHAS E JEQUITAÍ 


2.1- GEOTECTÔNICA, PRINCIPAIS TRAÇOS ESTRUTURAIS E TECTÔNICA 


CENOZÓICA 


 Como se tratam de temas de difícil distinção, a “geotectônica” e os “principais traços estruturais” 


das bacias serão tratados no mesmo tópico. Ao tema “tectônica cenozóica” será reservado um tópico 


individual. 


 


 2.1.1 – Geotectônica e Principais Traços Estruturais 


As bacias dos rios das Velhas e Jequitaí estão inseridas nos domínios do cráton do São Francisco 


que, de acordo com Almeida et al. (1977), em seu trabalho sobre províncias estruturais brasileiras, 


corresponde à Província Estrutural do São Francisco, uma entidade geotectônica estabilizada no 


Paleoproterozóico, ao longo do Ciclo Transamazônico. 


Para Almeida (1977) esse cráton já estaria consolidado como segmento litosférico no Arqueano, 


mas sua configuração final seria atribuída ao evento Brasiliano, no Neoproterozóico. Alkmim & Brito 


Neves (1993), com idéias de certa forma convergentes em relação às de Almeida (op. cit.), colocam que o 


cráton São Francisco teria se mantido estável como parte de uma placa litosférica, durante o 


Neoproterozóico. 


A constituição superficial do referido cráton inclui, em sua maioria, seqüências supracrustais pós-


arqueanas de baixo grau metamórfico. Seus limites são as faixas móveis Riacho do Pontal (norte), 


Sergipana (nordeste), Brasília (oeste), Araçuaí (leste) e Alto Rio Grande (sul) (Alkmim & Marshak, 


1998). Dentre elas, a que mais influencia a morfodinâmica das bacias estudadas (extremidades orientais) 


é a Araçuaí (Figura 2.1). 


 A Faixa Araçuaí, de acordo com Almeida (1993) traduz-se, na região de Mariana e em toda a 


porção centro-oriental do Quadrilátero Ferrífero (alto curso da bacia do rio das Velhas), como um 


conjunto de falhas de empurrão brasilianas, de direção preferencial NNW-SSE. 


 De maneira sintética, segundo Alkmim et al. (1993), a faixa Araçuaí, na porção da área de 


trabalho localizada a norte do alto curso da bacia do rio das Velhas, se expressa na forma de falhas de 


empurrão de alto ângulo. As direções preferenciais são aproximadamente N-S, com vergência para W. 


Além disso, ocorrem vários dobramentos subordinadamente associados. 
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 No Quadrilátero Ferrífero, de acordo com Alkmim & Marshak (1998), resquícios importantes de 


deformações ainda mais antigas (evento Transamazônico - Paleoproterozóico) são traduzidos em casos 


como, por exemplo, a anticlinal da Serra do Curral, gerada a partir de uma contração SE-NW. Durante o 


Transamazônico, o alçamento do embasamento cristalino, na forma de domos, teria promovido o 


arqueamento das seqüências supracrustais gerando calhas como a sinclinal da Moeda. 


 Todas as estruturas pré-existentes do Quadrilátero Ferrífero, junto com praticamente toda a borda 


leste das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí, sofreram os efeitos da tectônica brasiliana, cuja 


compressão ESE-WNW condicionou o redobramento e falhamento. 


 


 


Figura 2.1 – Posicionamento aproximado das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí em relação ao cráton do São 


Francisco (CSF) e faixas móveis. Adaptado a partir de Alkmim & Marshak (1998), Moura (2000) e Cetec (2006). 


 


 Devido aos fortes contrastes em termos dos sistemas deposicionais, diversidade litológica e 


evolução estrutural, a área estudada será dividida em 3 domínios geotectônicos, cuja descrição estrutural é 


cronologicamente apresentada a seguir: 
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a) Arqueano ao Paleoproterozóico: Quadrilátero Ferrífero, cuja geologia é marcada por 


registros da existência de pelo menos duas importantes bacias sedimentares (Rio das Velhas, no 


Arqueano, e Minas, no Paleoproterozóico) (Dorr II, 1969 e Ladeira, 1980), de natureza geotectônica 


distinta e, conseqüentemente, grande diversidade de litologias e estruturas. 


 Segundo Alkmim & Marshak (1998) a bacia Rio das Velhas enquadra-se no contexto de uma 


zona de espalhamento oceânico, com crescente contribuição sedimentar clástica e química, configurando-


se como um típico terreno granito-greenstone arqueano. Neste contexto foram geradas as rochas do 


Supergrupo Rio das Velhas. 


 A bacia Minas, por sua vez, não evidencia vulcanismo sin-sedimentar o que, somado à presença 


de rochas metassedimentares detríticas, sugere um ambiente de margem passiva, mais especificamente 


uma plataforma continental estável (com baixa taxa de subsidência), epicratônica ou pericratônica 


(Dossin et al. 1990). Nesta bacia se originaram as rochas do Supergrupo Minas. 


b) Paleo- ao Mesoproterozóico: Espinhaço, ou bacia Espinhaço, que se trata de uma região 


relativamente menos complexa em termos tectônicos, composta por rochas metassedimentares geradas 


em uma mesma bacia (durante o Paleo/Mesoproterozóico), posteriormente moldada pela tectônica 


brasiliana e, mais recentemente, afetada pelos esforços do Cenozóico. 


De acordo com Dossin et al. (op. cit.), a bacia Espinhaço foi originada a partir de um rift (um 


aulacógeno, para Alkmim & Martins-Neto, 2001), de direção N-S, com vulcanismo bimodal, seguido por 


sedimentação em condições continentais, passando a marinhas e, finalmente, costeiras. Foi neste contexto 


que se originaram as rochas do Supergrupo Espinhaço. 


c) Neoproterozóico: Bambuí, ou bacia Bambuí, limitada a sul pelos terrenos do Quadrilátero 


Ferrífero e a leste pelo Espinhaço. Suas rochas foram originadas num contexto geotectônico distinto dos 


domínios anteriores e formaram a cobertura das rochas do cráton do São Francisco. 


 Segundo Alkmim & Martins-Neto (2001), após um rápido rifteamento, responsável pela 


deposição de seqüências glacio-continentais a glacio-marinhas, a bacia Bambuí teria sido gerada num 


sistema do tipo antepaís, em resposta à colisão que ocorria a oeste, sobre as rochas da bacia Espinhaço, 


durante o evento Brasiliano. Neste contexto, seu preenchimento esteve associado a seqüências marinhas 


epicontinentais, ora carbonáticas, ora pelíticas. Nesta bacia foram geradas as rochas do Supergrupo São 


Francisco. 


 O Bambuí, em termos estruturais, apresenta uma riqueza inferior aos demais domínios. Na 


maioria dos casos, os lineamentos morfoestruturais presentes na área equivalem a planos de 


descontinuidade de direção NW-SE. Essas estruturas, consideradas falhas de empurrão por Saadi (1991), 


se tornam cada vez mais discretas à medida que se avança para o interior do cráton do São Francisco 


(porções ocidentais da área de trabalho). 
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 Em zonas de erosão mais proeminente, próximo à extremidade norte da área de trabalho, região 


da serra do Cabral, o Bambuí é marcado por ocorrências isoladas de grandes estruturas dobradas de eixo 


NNE-SSW, sobre rochas somente encontradas no Espinhaço (figura 2.2). 


 As rochas geradas na bacia Bambuí constituem a base da Bacia Sedimentar do São Francisco 


(Alkmim & Martins-Neto, 2001). Esta área, durante o Fanerozóico, foi alvo da instalação de uma 


sinéclise (Permo-carbonífero) e um aulacógeno, ao longo do Cretáceo. Nestes dois ambientes tectônicos 


foram geradas, respectivamente, seqüências glacio-marinhas e eólicas a flúvio-lacustres. A presença de 


registros estruturais e litológicos desta fase é discreta em relação às demais, dentro dos limites da área 


investigada neste trabalho. 


 


 


Figura 2.2 – Posicionamento das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí (BRV&J) em relação ao Bambuí (BM) e 


Espinhaço (EP). Ênfase na sessão A-A’, que sintetiza a geometria e cinemática dos principais traços estruturais da 


porção da área de trabalho a norte do Quadrilátero Ferrífero (QF). Adaptado a partir de Alkmim (2004), Uhlein et al. 


(2004), Moura (2000) e Cetec (2006). 


 


 Sinteticamente, os traços estruturais transamazônicos predominantes na área de trabalho são uma 


série de falhas e dobras com trend aproximadamente ENE-WSW, observadas no Quadrilátero Ferrífero, 


alto curso da bacia do rio das Velhas (Endo, 1988 e Chemale Jr. et al., 1991) (Figura 2.3). 


 Apesar da grande diversidade de topônimos de natureza local (p.ex.: serra de Minas, serra do 


Cipó, etc.), pode-se considerar que a norte do Quadrilátero Ferrífero, a área de trabalho tem seu limite 


oriental marcado por empurrões brasilianos de trend aproximadamente NNW-SSE e vergência para 


WSW, além de dobramentos associados, ambos brasilianos, conforme sintetizado no perfil da figura 2.2. 
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 Como as estruturas transamazônicas do Quadrilátero Ferrífero foram alvo de reativações ao longo 


do Brasiliano, o seu padrão estrutural polideformado é mais complexo e algumas áreas específicas 


apresentam traços estruturais concordantes com o restante da área de trabalho (Figura 2.3). 


 


 


Figura 2.3 – Principais traços estruturais do Quadrilátero Ferrífero e posicionamento do alto rio das Velhas. 


Modificado de Endo (1988) e Chemale Jr et al. (1991). 


 


 2.1.2 – Tectônica Cenozóica 


Em termos de tectônica cenozóica, a literatura sobre a área das bacias dos rios das Velhas e 


Jequitaí é menos variada que para outras regiões do sudeste brasileiro, como é o caso, por exemplo, das 


bacias do rio Doce (Mello, 1997; Mello et al., 2005a; Hatushika et al., 2007; dentre outros) e Paraíba do 


Sul (Riccomini, 1989; Sanson et al., 2005; Silva et al., 2006; dentre outros). É provável que este fato se 


deva à menor intensidade e nitidez com que esses processos ocorrem sobre o cráton do São Francisco, 


além da menor relação com grandes jazimentos de hidrocarbonetos (caso da bacia do rio Doce) e do 


menor grau de ocupação humana e “desenvolvimento” econômico (bacia do rio Paraíba do Sul). 


Trabalhos como os de Saadi (1990), Saadi & Valadão (1990), Saadi (1991), Saadi et al. (1992), 


Saadi (1993), Magalhães Jr. & Saadi (1993), Magalhães Jr. & Saadi (1994), Sant’anna et al. (1997), 


Penha (2001a e 2001b), Saadi et al. (2002) e Penha et al. (2005), sugerem a ocorrência de movimentações 
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cenozóicas e/ou a influência da morfoestrutura sobre os sistemas fluviais das bacias dos rios das Velhas e 


Jequitaí ou em áreas contíguas. 


Saadi et al. (2002) apresentaram um apanhado geral das principais falhas e lineamentos 


quaternários do Brasil. Como se trata de um trabalho de caráter regional, em uma escala muito pequena, 


não é apresentado nenhum traço estrutural dentro dos limites das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí. 


Também com foco regional, Valadão (1999) individualizou três superfícies de aplainamento perceptíveis 


nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. A esculturação apresentada por essas superfícies 


permitiu ao autor concluir a respeito da existência de dois eventos de soerguimento continental durante o 


Mioceno e o Plioceno. 


Próximo à cidade de São João Del Rei, a sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, Saadi (1990) relata a 


existência de um rifte continental de direção NE-SW e 5 km por 250 km. Sua evolução teria se iniciado 


no Plioceno e sua origem, relacionada a três grabens, cujo preenchimento teria se processado a partir de 


leques aluviais (Saadi & Valadão, 1990). 


Saadi (1991) apresenta a compilação de uma série de falhas e lineamentos morfoestruturais 


presentes na área de trabalho. Em parte, essas estruturas são concordantes com aquelas identificadas fora 


dos domínios do cráton do São Francisco. O autor considera que algumas delas sejam responsáveis por 


uma série de fenômenos morfotectônicos, destacando-se basculamentos escalonados de blocos crustais e 


ocorrência de sismos, assinalados por Mioto (1990). 


É provável que os fenômenos citados acima exerçam influência sobre a evolução do sistema 


fluvial das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí. A figura 2.4 apresenta a distribuição das estruturas 


responsáveis pelos mesmos. 


 No alto curso da bacia do rio das Velhas, o volume de estudos recentes sobre deformações 


cenozóicas é considerável, podendo-se destacar os trabalhos de Santos (2008), Campos (2006), Melo 


(2004), Santos (2003) e Lipski (2002). Este último efetuou a caracterização dos episódios cenozóicos na 


região do Quadrilátero Ferrífero, utilizando indicadores de paleotensão a fim de observar os aspectos 


estruturais e tectônicos formadores e deformadores das bacias sedimentares cenozóicas da área. Nesse 


trabalho foram identificados e analisados indicadores cinemáticos como ressaltos e estrias de falha, bem 


como das estruturas frágeis como juntas e falhas propriamente ditas em 14 depósitos. O estudo 


contemplou também uma avaliação geológica dos depósitos, de forma a viabilizar a proposição das 


condições ambientais sob as quais os mesmos teriam sido gerados. 


 Como resultado, o autor aponta um quadro de evolução tectonoestratigráfica para os depósitos 


sedimentares do Quadrilátero Ferrífero composto de quatro eventos deformacionais: 


 D1 – geração de grabens com eixo orientado segundo as direções WNW-ESE e E-W, sob regime 


trativo NNE-SSW (Oligoceno ao Eomioceno), com sedimentação de alta energia em clima árido a semi-


árido, com chuvas torrenciais possibilitando a deposição de sedimentos por fluxo de detritos; 
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 D2 – evento compressional com direção predominante NW-SE, teria ocorrido a partir do 


Oligoceno/Eomioceno, sob atuação de um clima semi-árido e não teria ultrapassado o final do Paleógeno 


(“Terciário”); 


 D3 – marcado pelo relaxamento das estruturas formadas em D2. Esse alívio teria ocorrido ainda 


antes do Plioceno, através de estruturas pré-existentes nos depósitos e encaixantes com direção 


predominante E-W e 


 D4 – evento de caráter trativo, registrado na forma de falhas normais que afetam coberturas 


lateríticas e falhamentos sindeposicionais na Formação Chapada de Canga, de idade provavelmente 


pliocênica. 


 Santos (2003) confirma a existência de registros do evento D1 de Lipski (2002), ao apontar a 


ocorrência de tectônica rúptil do final do Oligoceno ao início do Mioceno. Este evento teria conduzido à 


geração de bacias sedimentares no sul da sinclinal Moeda (figura 2.3), cuja morfologia na maioria das 


vezes são grabens e horsts. 


 Melo (2004), em seu trabalho focado no complexo metamórfico Bação (interior do Quadrilátero 


Ferrífero) (figura 2.3) conclui que o rebaixamento tectônico de níveis de base locais, poderia ser um dos 


responsáveis pela alteração recente dos padrões energéticos e morfológicos do córrego Saboeiro. 


 Semelhantemente, Campos (2006) sugere para este mesmo complexo metamórfico a existência de 


famílias de fratura de direção NW-SE, paralelas a lineamentos morfoestruturais cenozóicos, e NE-SW. 


Esta tectônica teria deformado fragilmente depósitos sedimentares neogênicos existentes na porção 


sudeste do complexo. As voçorocas, abundantes na região, teriam sua gênese parcialmente associada a 


esses fraturamentos. 


 Em Santos (2008), dados estratigráficos e morfológicos de segmentos fluviais localizados no alto 


curso da bacia do rio das Velhas, incluindo a análise da tipologia e escalonamento de terraços aluviais, 


corroboram a idéia de a região estar sendo alvo de reajustes tectônicos ao longo do Cenozóico. Neste 


trabalho, a geração de terraços aluviais em dois patamares bem marcados seria uma clara evidência do 


alcance regional do soerguimento do Escudo Brasileiro. De forma semelhante, um terceiro terraço (mais 


baixo que os anteriores), apresenta interdigitação irregular com a planície de inundação (várzea), 


sugerindo a atuação diferencial de processos erosivos, ou seja, a ocorrência de rejogo tectônico em 


escalas mais pontuais. 


 Bacellar (2000) acredita que os processos de voçorocamento, comuns no Complexo Bação, se 


concentram em áreas com pequenos desnivelamentos, a montante de níveis de base locais. O autor 


identifica três níveis de terraços aluviais, tendo datado os dois inferiores respectivamente em 3.670 – 


5.300 anos e 7.490 – 31.340 anos, conduzindo a uma interpretação indireta de pulsos de rebaixamento dos 


referidos níveis de base. Num posicionamento convergente, porém com foco mais regional, Valadão & 
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Silveira (1992) atribuem a intensificação dos processos erosivos ao soerguimento do complexo como um 


todo. 


 Na extremidade norte da área de trabalho (bacia do rio Jequitaí), Penha (2001a), tentando 


compreender a gênese do diamante da região de Jequitaí, relata que o regime tectônico do Paleógeno ao 


Holoceno foi compressivo, dominado por falhamentos transcorrentes segundo nordeste e, 


subordinadamente, normais na direção geral noroeste. 


 


 


Figura 2.4 – Principais traços morfotectônicos e sismos registrados ao longo das bacias dos rios das Velhas e 


Jequitaí e vizinhanças. Adaptado a partir de Saadi (1991), Moura (2000) e Cetec (2006). 
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 Os falhamentos teriam induzido a movimentação de blocos, sendo notórios na Serra da Água Fria 


os basculamentos para oeste e norte, e na Serra das Porteiras para oeste e sul (Penha, 2001b). As 


principais evidências neotectônicas incluíram estrias de falha em lateritas, sedimentos terciários 


posicionados em diferentes cotas altimétricas, escarpas de falha balizando as chapadas, lagos com eixos 


maiores alinhados e o condicionamento estrutural segundo os sistemas citados, de drenagens instaladas 


sobre sedimentos paleogênicos, a exemplo das capturas do córrego Riachão (ou córrego Fundo) e do rio 


São Lamberto. 


 Os basculamentos condicionaram a implantação da calha do rio Jequitaí, cujo eixo coincide com a 


orientação do sistema neotectônico N60-90ºW. Para Penha et al. (2005) este eixo se trata de um possível 


graben de idade paleocênica. Associado ao basculamento dos blocos em direção a este graben, teriam 


ocorrido a captura das drenagens citadas anteriormente pelo rio Jequitaí (figura 2.5). 


 


 


Figura 2.5 – Principais traços estruturais cenozóicos da extremidade norte da área de trabalho. Adaptado a partir de 


Penha et al. (2005). 
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 Ainda de acordo com o mesmo autor, a idéia de reativação é corroborada por sondagens 


executadas pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e Petróleo Brasileiro S/A 


(Petrobrás), além de dados sísmicos, que confirmaram a existência de altos e baixos no embasamento, os 


quais poderiam ser interpretados como um sistema do tipo horst/graben, possivelmente reativado durante 


o Cenozóico. A existência deste sistema na região também é atestada por Hercos (2008). 


 


2.2- LITOESTRATIGRAFIA 


 A grande geodiversidade das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí faz com que seus terrenos 


encerrem notável heterogeneidade de litologias e, conseqüentemente, de recursos minerais. Dentre os 


domínios geotectônicos considerados neste trabalho, aquele que apresenta a maior riqueza em termos 


minerais é o Quadrilátero Ferrífero. 


 O referido domínio é alvo histórico de trabalhos de cunho geológico desenvolvidos por vários 


autores (Derby, Barbosa, Eschwege, Harder & Chamberlain, Guimarães, Oliveira, etc.). Apesar do caráter 


naturalista de alguns deles, boa parte dos trabalhos tiveram e têm foco mais pragmático, voltado 


principalmente para a identificação de jazimentos de ouro e ferro, bem como sua gênese e evolução. 


 Apesar da existência de mapas geológicos em escala de detalhe no Quadrilátero Ferrífero (p. ex. 


trabalhos de graduação da Universidade Federal de Ouro Preto em escala 1:10.000, dissertações de 


mestrado, teses de doutorado e relatórios técnicos de empresas de mineração e órgãos ambientais), a 


cobertura é fragmentada e há ausência de padronização. Dessa forma, o mapeamento sistemático em 


escala 1:25.000 (Dorr II, 1969), realizado via acordo intergovernamental de 1946 a 1964, onde 


cooperaram o Departamento de Estado dos EUA (por meio do Serviço Geológico dos Estados Unidos - 


USGS) e o Ministério da Agricultura do Brasil (por meio do Departamento Nacional da Produção Mineral 


- DNPM), ainda é a base cartográfica mais detalhada, completa e fidedigna para a região. 


 Os mapas publicados por Dorr II (op. cit.) juntamente com outros trabalhos, como Baltazar & 


Silva (1996) são sintetizados e apresentados em ambiente digital georreferenciado por Lobato et al. 


(2005). Uma releitura da estratigrafia do Quadrilátero Ferrífero pode ser observada em Alkmim & 


Marshak (1998), onde são utilizados como ferramenta estratigráfica dados geocronológicos como os 


disponíveis em Carneiro et al. (1995) e Noce (1995). 


 Quando se avança em direção aos dois outros domínios estabelecidos para a área de trabalho, o 


que se percebe é uma maior fragmentação da base cartográfica, mesmo nos projetos de cartografia 


sistemática (p. ex.: Programa Nacional de Mapeamento Geológico – Pronageo), executados pela CPRM, 


universidades e centros de pesquisa, em escala 1:100.000. 


 No caso do domínio Bambuí, a cobertura do Projeto São Francisco (CPRM, 2001) não contempla 


a área de trabalho. Já no Espinhaço, partes isoladas são cobertas por algumas folhas do Projeto Espinhaço 


(CPRM, 1997). 
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 Para a bacia do rio das Velhas, o Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec) realizou uma 


compilação em escala 1:250.000 (Moura, 2000). A bacia do rio Jequitaí também conta com uma 


publicação que apresenta a compilação e revisão de dados geológicos na mesma escala (CPRM, 1985). 


 


 2.2.1 – Litoestratigrafia do Quadrilátero Ferrífero 


 Em termos litoestratigráficos, o Quadrilátero Ferrífero é constituído, da base para o topo, por 


cinco unidades pré-Cambrianas principais: 


Complexo Bação 


Representa o embasamento cristalino, sendo composto por um complexo gnáissico-migmatítico 


(2,9 – 3,2 Ga.) e duas gerações de plutons do Paleoarqueano (plutons cálcio-alcalinos / 2,78 – 2,77 Ga. e 


granitos anorogênicos / 2,73 – 2,61 Ga.) (Alkmim & Marshak, 1998). 


Devido à severa granitização e tectonização, Ladeira (1980) julga obscuros os contatos desta 


unidade com o Supergrupo Rio das Velhas. Esta última seria cortada pelos domos gnáissicos da primeira, 


apresentando-se inserida na mesma sob a forma de vários paleossomas. Ainda segundo o mesmo autor, o 


referido complexo chegaria a cortar as rochas do Supergrupo Minas sob a forma de uma fase pegmatítica 


marginal. 


Supergrupo Rio das Velhas 


Trata-se de uma unidade constituída por greenstone (basalto e komatiíto), lava riolítica (2,776 


Ga.) e rochas sedimentares intercaladas, incluindo BIF’s do tipo algoma, carbonatos e siliciclásticas 


(2,857 Ga.). Alkmim & Marshak (1998) referem-se a este supergrupo como um clássico terreno granito-


greenstone arqueano. 


Apesar das controvérsias observadas na literatura, considera-se que o Supergrupo Rio das Velhas 


é composto pelos grupos Nova Lima e Maquiné, este último sobrepondo o primeiro discordantemente 


(Dorr II, 1969). Ladeira (1980) também relata esta sobreposição na calha do rio das Velhas. Ele propõe 


que as rochas do Grupo Nova Lima sejam agrupadas em três unidades, que seriam da base para o topo: 


. unidade metavulcânica, com assembléias ultramáficas e máficas a félsicas, basicamente xistos 


verdes, tufos xistosos e metaultramáficas (agrupadas por alguns autores como Grupo Quebra-ossos); 


. unidade metassedimentar química, composta pelas formações Lapa Seca (sedimentos 


carbonáticos químicos, zonas de carbonato intraformacional, carbonato chertoso e filitos) e Raposos 


(BIF’s, tufos xistosos e xistos grafitosos) e 


. unidade clástica, formada por metagrauvacas, xistos carbonáticos, quartzitos imaturos, quartzo 


xistos e metaconglomerados. 
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O Grupo Maquiné é constituído pelas formações Palmital e Casa Forte. A primeira é composta 


por filitos, filitos quartzosos, protoquartzitos, metagrauvacas e metaconglomerados; a segunda, por 


protoquartzitos, metaconglomerados, grit, filitos e metasubgrauvacas subordinadas. (Dorr II, 1969). 


Supergrupo Minas 


É a unidade metassedimentar que sobrepõe discordantemente as rochas do Supergrupo Rio das 


Velhas (Alkmim & Marshak, 1998). Devido à resistência de suas rochas ao intemperismo, elas 


constituem serras que contornam os terrenos dominados pelo embasamento ou pelo greenstone, menos 


resistentes, criando um dos relevos mais altos das terras altas do sudeste brasileiro. 


São as rochas do Supergrupo Minas que dão à região uma conformação geomorfológica 


semelhante a um quadrilátero, responsável pelo nome Quadrilátero Ferrífero. 


As unidades basais desse supergrupo são constituídas por metaconglomerados aluviais e 


metarenitos que gradam em direção ao topo para metapelitos marinhos de água rasa (grupos Tamanduá e 


Caraça). De acordo com datações Pb/Pb e U/Pb a partir de zircões encontrados nessas rochas, as mesmas 


são provenientes de fonte arqueana. 


O Grupo Tamanduá de Dorr II (1969) é constituído da base para o topo pelas formações 


Cambotas (ortoquartzito, metaconglomerados, grit, quartzito conglomerático e, em menor parte, filitos 


quartzosos) e uma não nomeada (filito dolomítico, BIF’s dolomíticas na fácies óxido e filito quartzoso). 


O Grupo Caraça, de acordo com o mesmo autor, é formado pelas formações Moeda 


(ortoquartzitos, grit, metaconglomerados, filitos, quartzitos sericíticos, filitos quartzosos e 


protoquartzitos) e Batatal (filitos, filitos ligeiramente grafitosos e, em menor parte, por metacherts e BIF’s 


na fácies óxido). 


Segundo Ladeira (1980), o Grupo Tamanduá, de Dorr II (1969), deveria ser considerado como 


um supergrupo à parte do Supergrupo Minas e suas rochas constituiriam registro no Quadrilátero 


Ferrífero do Supergrupo Espinhaço. 


As rochas do Grupo Caraça são sobrepostas pelas BIF’s do tipo lago superior da Formação Cauê 


que grada em direção ao topo numa seqüência carbonática (Formação Gandarela), as quais constituem o 


Grupo Itabira (Alkmim & Marshak, 1998). Sob a ótica de Dorr II (1969), esse grupo também é 


constituído pelas formações Cauê (BIF’s na fácies óxido, itabirito dolomítico e filitos e dolomitos 


subordinados) e Gandarela (dolomitos e, subordinadamente, calcário, itabirito dolomítico, itabirito e filito 


dolomítico). 


O Grupo Piracicaba sobrepõe a Formação Gandarela e, segundo Dorr II (1969), é formado pelas 


formações Cercadinho (quartzito ferruginoso, quartzito, grit, filito, filito ferruginoso e, em menor parte, 


metaconglomerado e dolomito); Fecho do Funil (filito quartzoso, filito dolomítico e dolomito silicoso); 


Taboões (ortoquartzitos); Barreiro (filito e filito grafitoso) e Sabará (clorita xisto e filito, metatufos, 


metagrauvaca, metaconglomerados, quartzitos e, subordinadamente, formação ferrífera). 
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Para Alkmim & Marshak (1998), a Formação Sabará de Dorr II (1969) seria um grupo 


constituído por uma seqüência de turbiditos, tufos, vulcanoclásticas, conglomerados e diamictitos, que 


estaria sobreposto ao Grupo Piracicaba de forma discordante. Essa posição coincide parcialmente com a 


de Ladeira (1980) que, no entanto, a considera como um grupo individual, não pertencente ao Supergrupo 


Minas. 


Intrusivas Pós-Minas 


De acordo com Alkmim & Marshak (1998), alguns pegmatitos que cortam o embasamento do 


Quadrilátero Ferrífero foram datados por Noce (1995) em 2,06 Ga. Essas rochas são similares a alguns 


veios delgados que cortam as rochas do Supergrupo Minas. Existem também diques máficos de direção 


NNW-SSE que cortam todo esse supergrupo e foram datados em 1,714 Ga. 


Grupo Itacolomi 


Essa unidade consiste de metarenito grosseiro e metaconglomerado polimíctico contendo clastos 


de BIF’s. Ela aflora na forma de cunhas geradas por falhas. Com idades na casa dos 2,1 Ga., o grupo é 


considerado contemporâneo ou ligeiramente mais jovem que o Grupo Sabará e significativamente mais 


jovem que as outras unidades do Supergrupo Minas (Alkmim & Marshak, 1998). 


Estratigrafia Cenozóica 


 Apesar do nítido foco pré-cambriano dos trabalhos litoestratigráficos realizados na área do 


Quadrilátero Ferrífero, alguns esforços isolados têm sido feitos no sentido de suprir a necessidade de 


informações sobre a evolução estratigráfica da região durante o Cenozóico (p. ex.: Maxwell, 1972; 


Sant’anna, 1994; Castro & Ferreira, 1997 e Maizatto, 2001). 


 No Quadrilátero Ferrífero existem duas categorias de depósitos, aqueles com registro fossilífero e 


outros, gerados a partir da acumulação de sedimentos clásticos, incluindo lateritas. 


Maizatto (2001) aponta que os principais depósitos cenozóicos conhecidos no Quadrilátero 


Ferrífero encontram-se restritos às bacias do Gandarela, Fonseca, Rio do Peixe e Congo Sôco, mas 


também relata a existência de outras bacias como a do Rio Doce e os Depósitos Sedimentares de São João 


del Rei. No contexto deste trabalho destaca-se a Bacia do Gandarela, por estar inserida no alto curso da 


bacia do rio das Velhas. 


De acordo com Santos (2003), a distribuição das coberturas cenozóicas é heterogênea ao longo 


dos sinclinais e anticlinais do Quadrilátero Ferrífero. A autora, com base em estudos pedológicos, conclui 


que alguns depósitos (Água Limpa, Padre Domingos, Pau Branco e Casa de Pedra), localizados na porção 


centro-sul da sinclinal Moeda, região sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, possuem origem sedimentar e 


que a área-fonte para os mesmos foram coberturas lateríticas geradas no Neo-eoceno. O preenchimento 


das bacias ocorreu devido a processos gravitacionais de sedimentação do tipo fluxo de detritos coesivos: 


escorregamento de colúvio, queda de blocos e fluxo de lama, os quais se processaram durante e após a 


abertura das bacias até a denudação completa da área-fonte (perfis lateríticos). 
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Conforme colocado por Dorr II (1969), uma profunda discordância angular e erosiva separaria o 


topo do grupo Itacolomi da base da Formação Florália (Fonseca), tida por esse autor como do período 


Terciário. 


Maizatto (op. cit.), num estudo de base palinológica, lança mais luz ao conhecimento 


cronoestratigráfico e paleoambiental das bacias do Gandarela e Fonseca. Ele afirma que a unidade 


definida próximo ao distrito de Fonseca é composta por linhitos, siltitos, argilitos e arenitos. 


Essa unidade foi nomeada por Maxwell (1972) como Formação Fonseca, com origem flúvio-


lacustre e idade pliocênica baseada em impressões foliares fossilizadas. Sobrepondo-se a essa unidade, 


aparece a Formação Chapada de Canga, definida por Sant’anna (1994), composta por conglomerados 


oligomíticos contendo seixos de itabirito e matriz ferruginosa, associados a depósitos de leque aluvial. 


 Entre as formações Fonseca e Chapada de Canga, encontra-se a Formação Cata Preta (Castro & 


Ferreira, 1997), a qual seria composta por arenitos e conglomerados polimíticos relacionados a depósitos 


de leque aluvial. Essa formação encontra-se exposta na porção leste do Quadrilátero Ferrífero, no distrito 


de Santa Rita Durão, município de Mariana. 


A Bacia do Gandarela é considerada um dos mais importantes depósitos sedimentares 


continentais brasileiros, por apresentar registro de rochas formadas em três idades distintas. Seus 


depósitos de linhito foram explorados pelas Minerações Brasileiras Reunidas (MBR) (Maizatto, 2001). 


Para Maizatto & Castro (1993), os perfis estratigráficos realizados e as feições estruturais 


analisadas dão base para que se proponha um processo tectônico como responsável pela formação e 


evolução do depósito sedimentar de Gandarela. 


Em Maizatto (1993) são apresentadas as primeiras interpretações relacionadas à evolução 


paleogeográfica entre o Eoceno e o Eomioceno nessa bacia, baseado na descrição de testemunhos de 


sondagem. 


 Maizatto (2001) definiu duas associações de fácies na Bacia do Gandarela. Uma primeira, 


constituída por linhito, argilito e argilito orgânico (rochas formadas em ambiente lacustre). A segunda, 


composta por arenito grosso, arenito médio e diamictitos (rochas geradas em fluxo de detritos). Ambas 


apresentam uma considerável similaridade com aquelas definidas na Bacia de Fonseca e apresentadas na 


coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero. 


 A figura 2.6 apresenta a coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero e a 2.7, a disposição 


espacial das principais unidades litoestratigráficas da bacia do rio das Velhas. 
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Figura 2.6 – Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero. Modificada de Alkmim & Marshak (1998). 
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Figura 2.7 – Mapa geológico simplificado da bacia do rio das Velhas, apresentando as principais unidades 


litoestratigráficas. Adaptado a partir de Moura (2000), Comig (2003) e CPRM (1985). 
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 2.2.2 – Litoestratigrafia do Espinhaço e Bambuí 


 Como mostrado anteriormente, os domínios Espinhaço e Bambuí ocupam de maneira contígua a 


extremidade leste e centro-oeste das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí (ambos a norte do Quadrilátero 


Ferrífero). Além disso, os dois domínios são descritos conjuntamente com freqüência pela literatura. 


Desta forma, visando à simplificação das descrições, a estratigrafia de ambos os domínios não será 


compartimentada. 


 Os adensamentos que se fizerem necessários à estratigrafia da região, assim como à parte 


estrutural, estão descritos no capítulo onde é feita a apresentação dos resultados e seu confrontamento 


com a geologia local (Capítulo 5). 


 As unidades litoestratigráficas de maior expressão na área são os complexos metamórficos 


arqueanos Belo Horizonte, na extremidade sul do Bambuí, e Gouveia, que consistem do embasamento das 


unidades proterozóicas do Espinhaço, com as quais estabelecem contato em discordância erosiva ou 


tectônica (Dossin et al., 1990). Além desses complexos, a área é marcada pela presença de pequenos e 


descontínuos corpos xistosos arqueanos, atribuídos ao Supergrupo Rio Paraúna (topo da serra do 


Espinhaço), e das seguintes unidades: 


Supergrupo Espinhaço 


 É uma unidade paleo- a mesoproterozóica (Alkmim, 2004) que predomina na zona oriental das 


bacias dos rios das Velhas e Jequitaí, região da serra homônima, sendo constituída da base para o topo 


pelos grupos Diamantina e Conselheiro Mata, cujo contato é normal (transicional). 


 Segundo Dossin et al. (1990), a sul e oeste da serra do Espinhaço, a base desta unidade cavalga as 


seqüências do final do Proterozóico, representadas pelo topo do Supergrupo São Francisco, o que 


condiciona uma nítida inversão estratigráfica. 


 O Grupo Diamantina é composto pelas formações São João da Chapada, Sopa Brumadinho e 


Galho do Miguel. Para Knauer (1990) e Knauer (2007), estas duas primeiras formações constituiriam o 


Grupo Guinda. 


 A Formação São João da Chapada, de acordo com Dossin et al. (1990), é composta por quartzitos 


finos a grossos, apresentando estratificações plano-paralelas, cruzadas tabulares e acanaladas. Esta 


litologia conta com intercalações filíticas e lentes de metaconglomerados ou metabrechas. Sua gênese é 


atribuída a um sistema fluvial do tipo entrelaçado, com possíveis zonas lacustrinas e de retrabalhamento 


marinho (Danderfer, 2000). 


 A base da Formação Sopa-Brumadinho, segundo Dossin (op. cit.) é atribuída a um evento de 


transgressão marinha com instalação de um ambiente marinho raso, onde teriam sido depositados 


quartzitos finos e micáceos com estratificações plano-paralelas e cruzadas de baixo ângulo, intercaladas a 


filitos e metassiltitos. Em direção ao topo, os quartzitos apresentam granulometria variável e ocorrência 
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de lentes de metaconglomerado polimíctico, cuja deposição é atribuída a um ambiente fluvial do tipo 


entrelaçado. Simultaneamente, desenvolveram-se leques aluviais (fan deltas, para Danderfer, 2000), cujo 


indício é a presença de fácies de fluxos de detritos, como é o caso dos metaconglomerados com seixos 


subarredondados de quartzo, quartzito e filito. 


 A Formação Galho do Miguel (Tectonosseqüência Galho do Miguel de Martins-Neto, 1998) é 


composta por quartzitos puros, esbranquiçados, com granulometria fina e alto grau de selecionamento. 


Estão presentes estratificações cruzadas tabulares e acanaladas de grande porte. Marcas onduladas 


também são comuns e o conjunto de características indica ambientes dominantemente eólico (Knauer, 


2007). 


 O Grupo Conselheiro Mata encerra seqüências marinhas transgressivas e regressivas, 


materializadas pelas formações Santa Rita, Córrego dos Borges, Córrego da Bandeira, Córrego Pereira e 


Rio Pardo Grande (Dossin et al., 1990 e Danderfer, op. cit.). 


 Segundo Hercos (2008), a Formação Santa Rita é composta por metassiltitos e metarenitos 


feldspáticos e sericíticos, geralmente laminados. Esta unidade apresenta diques arenosos e microbrechas 


associadas e, localizadamente, conglomerados e brechas intraformacionais, estratificações cruzadas de 


pequeno porte, marcas onduladas e estratificações cruzadas de baixo ângulo (hummocky). Para Dossin et 


al. (op. cit.), o início da sedimentação desta unidade sugere um aprofundamento progressivo da lâmina 


d’água na bacia. 


 A Formação Córrego dos Borges tem contato concordante e interdigitado com a Formação Santa 


Rita (Hercos, op. cit.). A litologia principal é um arenito de granulação fina a média, puro ou micáceo, 


com matriz contendo caulinita (quando alterado). Siltitos e conglomerados marcam a base da unidade. 


Em termos estruturais, esta formação é caracterizada por estratificações plano-paralelas e cruzadas de 


baixo ângulo, tabulares e acanaladas, além de laminações cruzadas. 


 A Formação Córrego da Bandeira caracteriza-se pela presença de metapelitos com intercalações 


de metarenito, nas porções basal e média. O topo apresenta metarenitos puros, às vezes feldspáticos 


(Danderfer, 2000). Para Dossin et al. (1990), trata-se de um ambiente marinho raso sob a ação de ondas 


de tempestades. 


 Constituem a Formação Córrego Pereira, conforme Garcia & Uhlein (1987), quartzitos finos, 


localmente feldspáticos, com estratificações cruzadas acanaladas, sigmoidais, marcas de onda e 


hummockies. Próximo ao topo, ocorrem metapelitos cada vez mais freqüentes (aprofundamento de lâmina 


d’água). Na transição para a Formação Rio Pardo Grande, ocorrem estratos cruzados tipo espinha de 


peixe, sugerindo associação entre planícies intermarés e ambientes marinhos rasos dominados por 


tempestades. 


 A Formação Rio Pardo Grande é predominantemente composta por metapelitos rítmicos com 


lentes de dolomito e metarenito (Danderfer, op. cit.). O ambiente deposicional é de mar raso, com porções 
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da bacia sujeitas à ação de ondas e marés, além de zonas de sedimentação em uma proto-plataforma 


carbonática, interrompida pelo evento glacial que teria atuado na região no Neoproterozóico (Garcia & 


Uhlein, 1987). 


 Intrudindo as unidades do Supergrupo Espinhaço, ocorre localizadamente a Suíte Metabásica 


Pedro Lessa, constituída por metagabros e metadiabásios de 906 Ma. (U/Pb – Uhlein & Quéméneur, 


2000). 


 A coluna litoestratigráfica da bacia do São Francisco pode ser observada na figura 2.8. A 


distribuição espacial das principais unidades litoestratigráficas ao longo das bacias dos rios das Velhas e 


Jequitaí é apresentada nas figuras 2.7 e 2.9. 


 


 


Figura 2.8 – Coluna estratigráfica da bacia sedimentar do São Francisco (Alkmim & Martins-Neto, 2001). 
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Figura 2.9 – Mapa geológico simplificado da bacia do rio Jequitaí, apresentando as principais unidades 


litoestratigráficas. Adaptado a partir de Moura (2000), Comig (2003) e CPRM (1985). 


 


Supergrupo São Francisco 


 Apresenta idade neoproterozóica, podendo ser considerada a unidade de maior expressão areal 


nas bacias dos rios das Velhas e Jequitaí. Trata-se de uma unidade relacionada ao preenchimento do rifte 


que se desenvolveu nos limites da faixa Araçuaí (Uhlein et al., 2007). De acordo com Alkmim (2004), é 


composta por dois grupos, Macaúbas e Bambuí. 
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 O Grupo Macaúbas, unidade basal do Supergrupo São Francisco, apresenta contato por 


discordância erosiva com as rochas do Supergrupo Espinhaço (Hercos, 2008). Constitui-se de diamictitos, 


arenitos e pelitos de origem glacio-continental com transição para glacio-marinhos. Quando depositadas 


sobre o cráton do São Francisco, as fácies mais proximais desta unidade são designadas por alguns 


autores como Formação Jequitaí. Segundo Penha (2001a) esta unidade tem distribuição discreta ao longo 


das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí, restringindo-se a faixas em torno da serra do Cabral e a norte de 


Jequitaí, outra acompanhando a borda ocidental da serra do Espinhaço. A identificação de estromatólitos 


do tipo Conophyton metula nas bases desta unidade, permitem inferir uma idade entre 1,35 e 0,95 Ga. 


Estas idades são confirmadas por datações de zircões detríticos (900 Ma.) (Alkmim, 2004). 


 A literatura demonstra que as divisões desta unidade respeitam variabilidades locais, de forma 


que, por exemplo, na porção norte da bacia do rio das Velhas, o Grupo Macaúbas foi dividido em níveis 


estratigráficos informais: A (quartzitos), B (metadiamictitos), C (metaritmitos), D (quartzitos), E (xistos 


verdes) e F (filitos e xistos). 


 O Grupo Bambuí encontra-se sobreposto aos terrenos granito-greenstone do cráton do São 


Francisco e às seqüências psamo-psefíticas da Formação Jequitaí e Grupo Macaúbas. Trata-se de uma 


seqüência originada em um mar epicontinental, cuja idade (Rb/Sr, K/Ar e U/Pb) varia de 0,64 a 0,68 Ga. 


(Penha, 2001a). Desde a definição primordial da estratigrafia desta unidade por Branco & Costa (1961), a 


mesma tem sido alvo de várias revisões. De acordo com a síntese apresentada por Castro (1997), o Grupo 


Bambuí é composto pelo Subgrupo Paraopeba, sobreposto pela Formação Três Marias. O primeiro, por 


sua vez, constitui-se, da base para o topo, das formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do 


Jacaré e Serra da Saudade. 


 Martins-Neto & Alkmim (2001) acrescentam à base desta seqüência a Formação Carrancas, 


composta por diamictitos e conglomerados associados a uma sedimentação por fluxos gravitacionais. 


Essas rochas apresentam contato interdigitado com as da Formação Sete Lagoas e foram associadas a um 


ambiente extensional controlado por falhas normais (Hercos, 2008). 


 A Formação Sete Lagoas, de acordo com Castro (1997), é composta por mármores, dolomitos e 


calcários (alguns estromatolíticos), além de siltitos e margas. Sobrepondo esta unidade, encontra-se a 


Formação Serra de Santa Helena, cujas litologias principais são siltitos, margas e folhelhos com 


intercalações calcárias. 


 A Formação Lagoa do Jacaré sobrepõe a Formação Serra de Santa Helena, estabelecendo com 


esta última um contato interdigitado (Martins-Neto & Alkmim, 2001). Sua composição conta com 


calcarenitos, por vezes oolíticos, calcilutitos e siltitos. 


 


 O topo do Subgrupo Paraopeba se constitui da Formação Serra da Saudade, composta por siltitos 


e argilitos, incluindo verdetes (Castro, 1997). Sobreposta a este subgrupo, está a Formação Três Marias, 
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cujas litologias principais são siltitos, arcósios, arenitos e conglomerados (Martins-Neto & Alkmim, op. 


cit.). 


Grupo Santa Fé 


 Unidade permo-carbonífera (base em icnofósseis) que aflora discretamente na área das bacias dos 


rios das Velhas e Jequitaí, preenchendo paleovales escavados sobre unidades do Grupo Bambuí. De 


acordo com Campos & Dardenne (1997), constitui-se de duas formações, Floresta e Tabuleiro, as quais 


podem ser interpretadas como depósitos pró-glaciais e da porção basal de geleiras. 


 A Formação Floresta é composta por três membros interdigitados (Brocotó, Brejo do Arroz e 


Lavado). O primeiro é composto por diamictitos vermelho-tijolo, cuja desorganização e facetamento 


permitem que sejam considerados tilitos. O Membro Brejo do Arroz é constituído por folhelhos 


vermelhos, rosados ou ocres bem laminados, apresentando clastos caídos. O Membro Lavado compõe-se 


de arenitos vermelhos heterogêneos, diamictitos de matriz arenosa, conglomerados e conglomerados 


intraformacionais (Campos & Dardenne, 1997). A Formação Tabuleiro recobre os membros da Formação 


Floresta e também ocorrem diretamente sobre as rochas do Grupo Bambuí, sendo composta por arenitos 


médios, vermelhos, rosados, brancos e maciços. Encontram-se dispostos em leitos horizontais que podem 


apresentar intercalações pelíticas. 


 O Grupo Santa Fé representa a unidade fanerozóica mais antiga da bacia São Francisco, 


correspondendo a um registro da glaciação paleozóica, que teria coberto diversas bacias sedimentares de 


Gondwana, gerando seus respectivos pacotes sedimentares (p.ex., grupos Itararé e Aquidauana, na bacia 


do Paraná). Sua descoberta ocorreu em 1990, a partir de pavimentos estriados na região de Santa Fé de 


Minas, noroeste de Minas Gerais (Dardenne et al., 1990). O substrato que está estriado e polido é 


representado por arcósios da Formação Três Marias. 


 Grupos Areado, Mata da Corda e Urucuia 


 São unidades cretácicas que também afloram de forma localizada dentro dos limites da área de 


trabalho. Sua deposição está relacionada à dispersão de Gondwana e geração do Atlântico Sul. A 


sedimentação é iniciada pela base do Grupo Areado em semigrabens formados por reativação de falhas 


neoproterozóicas (Alkmim & Martins-Neto, 2001). 


 O Grupo Areado, segundo os mesmos autores, é composto por conglomerados e arenitos na base 


(Formação Abaeté), pelitos e carbonatos na porção intermediária (Formação Quiricó – Carmo et al., 


2004) e um pacote espesso de arenitos no topo (Formação Três Barras). Sua gênese é atribuída a sistemas 


aluviais, sucedidos por lagos e campos de dunas. 


 Rochas intrusivas vulcânicas, vulcanoclásticas e epiclásticas, de acordo com Sgarbi et al. (2001) 


são atribuídas ao Grupo Mata da Corda, de idade neocretácica. Lateral- e verticalmente, essas rochas 


gradam aos arenitos Urucuia, de origem eólica e aluvial. 
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 A respeito de investigações sobre unidades litoestratigráficas cenozóicas, a literatura sobre o 


Bambuí e o Espinhaço não apresenta a diversidade observada para o Quadrilátero Ferrífero. 


 A figura 2.8 ilustra a litoestratigrafia da bacia do São Francisco. As figuras 2.7 e 2.9 apresentam a 


distribuição espacial das principais unidades litoestratigráficas ao longo das bacias dos rios das Velhas e 


Jequitaí. 


 


2.3- GEOMORFOLOGIA E CONTEXTO AMBIENTAL 


 Apesar dos assuntos discutidos neste tópico estarem diretamente relacionados, serão abordados 


separadamente com a finalidade de facilitar a leitura. 


 


 2.3.1 – Aspectos Geomorfológicos 


Em termos geomorfológicos, segundo a Cobrape (1997), o alto curso da bacia do rio das Velhas, 


ou seja, o Quadrilátero Ferrífero é marcado pela presença de escarpas erosivas no contato ocidental do 


Complexo Bação com as rochas supracrustais. O mesmo padrão morfológico também é observado no 


limite oeste deste compartimento, região da serra da Moeda. Escarpas semelhantes são notadas nos 


limites sul e leste do complexo Belo Horizonte, já nos domínios do Bambuí (figura 2.10). 


 De fato, os contatos litológicos e a forte estruturação derivada da exposição a diferentes ciclos 


orogenéticos, fazem com que o Quadrilátero Ferrífero seja área de relevo bastante rugoso e heterogêneo. 


Nesta linha, vários autores como Cruz & Cruz (2001) afirmam que o alto curso da bacia do rio das Velhas 


apresenta relevo acidentado, com serras salientes e inúmeras gargantas. 


 Em trabalho clássico sobre a geomorfologia do Brasil oriental, King (1956) utiliza dados 


altimétricos, dentre outros, para estabelecer correlações entre superfícies de denudação dispostas ao longo 


do território por ele estudado. 


A despeito da desconsideração dos fenômenos como o reajuste derivado da tectônica cenozóica, o 


trabalho não deve ser desabonado, pois descreve de forma sistemática uma série de escalonamentos de 


relevo. 


Hoje, sabidamente, os contrastes morfológicos estão muito mais relacionados a heterogeneidades 


litoestruturais do que à atuação diferencial de elementos climáticos, como pregava a geomorfologia da 


época. Este fato é confirmado por técnicas como, por exemplo, as datações radiométricas de Bacellar 


(2000), as análises estratigráficas e de campos de tensão de Lipski (2002) e a análise de isótopos 


cosmogênicos efetuada por Salgado (2006). Esta última, capaz de comprovar que o Quadrilátero Ferrífero 


é alvo de denudação diferencial, com os quartzitos e itabiritos constituindo as rochas mais resistentes; os 


xistos, filitos de resistência mediana; granito-gnaisses de resistência baixa; e os mármores-dolomitos de 


menor resistência. 
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Figura 2.10 – Hipsometria das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí (BRV&J), principais localidades e serras. 


Gerado a partir de imagens SRTM (Miranda, 2005). BM = Bambuí, EP = Espinhaço e QF = Quadrilátero Ferrífero. 


É possível estabelecer uma ordem crescente de rugosidade e complexidade dos relevos da área 


estudada, começando pelo Bambuí, onde as rochas metassedimentares estão praticamente indeformadas; 


passando pelo Espinhaço, onde há uma forte estruturação em praticamente uma única direção, além das 


litologias serem relativamente homogêneas; e o Quadrilátero Ferrífero, que conta com uma grande 


variabilidade litológica, além de padrões deformacionais bastante heterogêneos (figura 2.10). 


King (1956) interpreta os terrenos acidentados a sul de Belo Horizonte (p. ex. serra do Taquaril, 


do Curral, da Moeda, etc.) como sendo anteriores à chamada pediplanação Sul-Americana (Paleógeno), 


considerando-os relacionados à superfície Pós-Gondwana (Neocretáceo). 


Este tipo de terreno domina também a borda oriental das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí, 


onde é materializado por porções da serra do Espinhaço e todas as suas denominações locais (p. ex. serra 


Talhada, da Prata, da Bandeirinha, do Cipó, de Minas, do Galheiro, Capão da Onça, do Rio Preto, etc.). 


Sua ocorrência também é notada em zonas onde o Espinhaço se encontra isolado nos terrenos do Bambuí 


(serra do Cabral). 


Superfícies também acidentadas, porém de crista mais aplainada seriam ainda mais antigas 


(superfície Gondwana, do Eocretáceo). Contudo, elas ocorrem pontualmente ao longo da área de trabalho. 


Para King (1956), após levantamentos epirogênicos do limite Paleógeno - Neógeno e posteriores, 


teria atuado um ciclo de erosão, que entalhou e abriu vales no planalto (superfície Sul-Americana), sem 


ter, senão localmente, alcançado uma fase avançada. 


Trata-se do ciclo de erosão denominado Velhas, que atingiu um nível de base no Neógeno e se 


apresenta tipicamente na forma de vales que dissecam o planalto produzido pelo ciclo Sul-Americano. 


 No Quadrilátero Ferrífero a superfície Velhas acompanha o vale do rio homônimo. Esta 


superfície domina a área de trabalho em termos espaciais, distribuindo-se por todo o Bambuí e parte do 


Espinhaço. Na porção central do Bambuí, é entremeada por pequenas ocorrências das demais superfícies, 


principalmente a Sul-Americana, que tem distribuição ao longo de uma faixa entre Sete Lagoas e 


Curvelo. 


 Outro trabalho muito importante sobre as superfícies de aplainamento do Brasil Oriental foi 


apresentado por Valadão (1999). Ele contempla uma área de orientação N-S, que engloba os estados de 


Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Seu trabalho redefine e reorganiza temporal- e espacialmente 


algumas das superfícies previamente definidas por King (1956). Como resultados, o autor individualiza 


três superfícies de aplainamento de idade neogênica por apresentarem uma relação íntima com as 


coberturas sedimentares dessa idade, que as revestem. São elas: 
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1 – Superfície Sul-Americana, que se encontra em maior parte sob unidades arenosas e cujos 


registros ocupam os principais divisores de água em posições mais elevadas em relação às demais 


superfícies; 


2 – Superfície Sul-Americana I, apresentando maior distribuição no centro-norte de Minas 


Gerais, sendo a superfície intermediária entre a Sul-americana e a Sul-americana II; 


3 – Superfície Sul-Americana II, que possui a maior extensão areal entre as três, ocorrendo na 


base de grandes depressões interiores e sublitorâneas escavadas por rios. 


Varajão (1991) considera que as superfícies de aplainamento do Quadrilátero Ferrífero são 


produto de fenômenos pouco entendidos como as condições paleoclimáticas e a influência da tectônica 


pós-cretácica. 


Para Barbosa (1980) e Varajão (op. cit.), a correlação entre as superfícies de aplainamento do 


Quadrilátero Ferrífero com as demais regiões do sudeste brasileiro é dificultada pelas diferentes 


interpretações morfogenéticas associadas a variações litoestruturais. Segundo as informações agrupadas 


por estes autores, a conformação atual do Quadrilátero Ferrífero torna muito difícil a separação de níveis 


de aplainamentos regionais que facilitem a datação. No entanto, pelo menos três níveis geomorfológicos 


diferentes podem ser tidos como produto de erosão diferencial: 


1 – Consiste de cristas que ocupam as maiores cotas da região e possuem como substrato rochoso 


os quartzitos do Grupo Caraça e os itabiritos do Grupo Itabira; 


2 – É o patamar intermediário, representado por xistos e filitos do Grupo Piracicaba e aparece 


preenchendo sinformes e antiformes topograficamente invertidos; 


3 – Corresponde às “terras baixas”, sendo representado por gnaisses migmatíticos do 


embasamento cristalino, menos resistentes à erosão. 


A figura 2.11 apresenta a disposição aproximada dos três níveis citados acima. 


Análise semelhante pode ser efetuada para o Bambuí e Espinhaço. No nível mais elevado, as 


serras também são constituídas de quartzitos (sensu lato), definindo alguns hog-backs e compondo a 


maior parte do domínio Espinhaço. Esta zona é denominada Planalto Meridional da serra do Espinhaço 


(Saadi, 1995). Pontualmente, ocorre na extremidade norte da área de trabalho, entremeando o Bambuí 


(serra do Cabral) (figura 2.12). 


O Bambuí, por sua vez, consiste de um domínio mais plano, misto entre uma porção carbonática, 


rica em dolinas, uvalas e poljés, com baixa densidade de drenagem, dentre outras características cársticas; 


e outra, pelítica, constituindo relevos de cuestas e morros suaves, via de regra derivados de estruturação 


ou variabilidade faciológica local (Chaves et al., 2007). 
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Por fim, a área possui um domínio de relevo dômico arrasado, semelhante às terras baixas do 


Quadrilátero Ferrífero, correspondendo à zona de ocorrência dos complexos Belo Horizonte e Gouveia 


(figuras 2.11 e 2.12). 


 


Figura 2.11 – Modelo digital de elevação do Quadrilátero Ferrífero, indicando os três patamares morfológicos de 


Barbosa (1980) e Varajão (1991). Elaborado a partir de mosaico SRTM (Miranda, 2005) sobreposto por imagem de 


falsa cor Landsat TM-7 (Cetec, 2006). Principais localidades apresentadas na figura 2.10. 


 


 


 


 


 


Nos anexos 1 e 2, podem ser observados os mapas geomorfológicos individuais das bacias dos 


rios das Velhas (geomorfologia velhas.pdf) e Jequitaí (geomorfologia jequitaí.pdf), respectivamente 


compilados por Moura (2000) e Cetec (2006). Neles, é dado maior detalhamento em acidentes 


geográficos, padrões locais de dissecação e preenchimento sedimentar. Fica perceptível a íntima relação 


entre a geomorfologia local e o contexto textural e estrutural das rochas existentes. É visível a presença de 


feições erosivas fluviais principalmente cristas nas extremidades da área. De maneira semelhante, são 


encontradas formas de aplainamento e feições de acumulação fluvial, como planícies e terraços aluviais à 


montante dos principais níveis de base da região. 
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Figura 2.12 – Perfis morfológicos do Planalto Meridional da serra do Espinhaço, indicando as feições orográficas 


principais do Espinhaço e, a oeste, as áreas planas do Bambuí. Perfis modificados de Saadi (1995) e modelo digital 


de elevação elaborado a partir de mosaico SRTM (Miranda, 2005) sobreposto por imagem de falsa cor Landsat TM-


7 (Cetec, 2006). Principais localidades apresentadas na figura 2.10. BM = Bambuí, EP = Espinhaço. 
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2.3.2 – Aspectos Ambientais 


Em termos ambientais, pode-se considerar que haja uma similaridade entre as duas bacias em 


questão, tanto no que diz respeito às zonas climáticas, quanto às de vegetação. Nas regiões das cabeceiras, 


predominam os campos rupestres, com manchas de mata atlântica, enquanto no médio e baixo curso há 


presença expressiva de zonas de uso antrópico com manchas de cerrado (Cetec, 1983; Ambientebrasil, 


2005). 


A distribuição da vegetação ao longo das bacias do rio das Velhas e Jequitaí em boa parte das 


vezes responde a heterogeneidades geológicas. Para o Quadrilátero Ferrífero, por exemplo, Bacellar 


(2000) atribui à área montanhosa, onde ocorrem as supracrustais, uma forte dependência da vegetação em 


relação ao substrato geológico. Nas zonas de ocorrência de quartzitos e itabiritos, o solo é delgado e a 


vegetação é de campos de altitude. Nos setores com xistos e filitos do Supergrupo Minas, a vegetação 


primária seria a floresta semidecidual. Esse autor conclui que nas porções mais elevadas do embasamento 


(na região do Complexo Bação) deveriam imperar campos cerrados, conforme o relato dos primeiros 


colonizadores. Já ao longo das drenagens e nos vales não canalizados, em cabeceiras de drenagem, se 


desenvolveriam as matas fechadas. 


Em termos climáticos, as regiões das cabeceiras das duas bacias apresentam o clima Tropical de 


Altitude (Mesotérmico Úmido e Subúmido), com trechos de alternância entre os climas Cwa e Cwb de 


Köppen e, à medida que se dirige para a jusante, predomínio do clima Cwa. 


No baixo curso de ambas, o clima presente é o Tropical (Megatérmico Úmido e Subúmido), com 


predominância do Aw de Köppen (Carvalho, 1982; Andrade, 2000 e Guianet, 2005). 


A porção central da bacia do rio Jequitaí, segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 


Gerais (Epamig, 1980), possui uma temperatura média anual girando em torno de 22 a 24 ºC e índice de 


pluviosidade na casa de 1000 a 1200 mm, com chuvas distribuídas em 1 a 3 meses úmidos (dezembro a 


fevereiro). 


Em termos gerais, conforme Andrade (2000), nas nascentes da bacia do rio das Velhas ocorrem 


chuvas de verão e verões quentes, entre os meses de outubro e fevereiro, atingindo uma pluviosidade 


média anual de 1000 a 2000 mm. A temperatura média varia entre 17,4 e 21,8 ºC. 


O alto curso da bacia do rio das Velhas drena a porção central do Quadrilátero Ferrífero e é de 


relevante importância ambiental, econômica e social para o Estado (42% do seu Pib, segundo Polignano 


et al., 2001). Essa porção da bacia responde por parte expressiva do abastecimento de água da capital 


mineira (cerca de 60%), abrange áreas de intensa atividade minerária e está parcialmente inserida na 


“Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte”, a APA Sul. 


De forma semelhante, os limites orientais da bacia do rio das Velhas, assim como os da bacia do 


rio Jequitaí, estão dentro do contexto da “Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço”, título concedido 


em 2005 pela Unesco, reunindo 11 Unidades de Conservação, algumas delas dentro da área de trabalho: 







Lana, C. E. Influência de Níveis de Base nas Características Morfossedimentares das Bacias dos Rios das Velhas e 
Jequitaí (MG) 


 40


Parque Nacional da serra do Cipó, Parque Estadual do Itacolomy e Estação Ecológica Estadual de Tripuí 


(Ouro Preto), Parque Estadual da serra do Rola Moça (Belo Horizonte), Estação Ecológica Estadual de 


Fechos (Nova Lima). 


A degradação da bacia do rio das Velhas tem dois momentos históricos muito importantes. O 


primeiro, em 1898, quando a capital é mudada para Belo Horizonte, e se consolida ali um pólo urbano e 


industrial, responsável, dentre outros impactos, pela descarga de grandes volumes de poluentes sobre os 


rios da bacia (Coelho, 2002). O segundo momento coincide com a Segunda Guerra Mundial, quando a 


forte demanda pelo aço motiva a abertura de diversas minas e aciarias no alto curso da bacia. 


A bacia do rio das Velhas como um todo integra 51 cidades com uma população total de cerca de 


4.500.000 habitantes e seu médio curso drena importantes sítios espeleológicos e arqueológicos de Minas 


Gerais, como Cordisburgo. Sua porção localizada na serra do Espinhaço é alvo secular do garimpo do 


diamante, cuja descoberta oficial em 1729 (Chaves & Meneghetti Filho, 2002) motivou a colonização da 


região em meados do século XVIII, a fundação do arraial do Tejuco (atual Diamantina) e tem 


contribuição notável para o assoreamento dos rios da região. Mais a sul, ao longo dos últimos anos, a 


serra do Cipó tem sido alvo da implantação de lavras de minério de ferro. 


A descoberta do diamante foi o grande motivador da colonização da parte da bacia do rio das 


Velhas localizada sobre a serra do Espinhaço. Apesar disso, segundo Cruz & Cruz (2001), no contexto 


das “entradas” e “bandeiras” do século XVI e XVII, a busca de esmeraldas sob comando do capitão 


Matias Cardoso de Albuquerque teria posto o homem branco ao contato com o rio “Guaiaxi”, o qual 


somente em 1711 passaria a ser denominado rio das Velhas. 


No alto curso da bacia do rio das Velhas, o contato com o rio é concomitante com a descoberta do 


ouro na região das atuais Caeté, Raposos, Sabará e Ouro Preto (Polignano et al., 2001). 


Ao contrário da bacia do rio das Velhas, que tem um histórico de ocupação relacionado 


inicialmente ao Ciclo do Ouro, ainda em meados do século XVII, a área da bacia do rio Jequitaí, de 


acordo com Penha (2001a), foi povoada a partir do fim do século XIX, devido à ocorrência dos diamantes 


em aluviões e depósitos externos do rio Jequitaí. 


Mais recentemente, a atividade garimpeira sofreu um grande declínio e as chapadas da região têm 


sido alvo do cultivo de pinus e eucalipto para a atividade carvoeira. Isso se dá devido à regularidade 


topográfica das chapadas, associada ao índice pluviométrico da região. 


Como nos vales há uma maior disponibilidade de recursos hídricos e ocorrem solos férteis, os 


mesmos são alvo do desenvolvimento de atividades agropecuárias. 


Ainda de acordo com Penha (2001a), os processos erosivos, sedimentares e a tectônica cenozóica 


individualizaram superfícies horizontalizadas com cotas entre 900 e 1100 m, facilitando a seleção das 


nucleações urbanas e a economia local, sustentada no princípio pelo garimpo e comércio do diamante 


oriundo do vale do rio Jequitaí e encostas setentrionais da serra do Cabral. 
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Outra atividade mineral que teve espaço na região foi a extração do quartzo como matéria-prima 


para usinas siderúrgicas de Bocaiúva, Pirapora e Várzea da Palma. 


De acordo com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF, 1978), ocorrem 6 


unidades de vegetação na porção central da bacia do rio Jequitaí: campo cerrado, abrangendo sua porção 


mais elevada ao norte do ribeirão da Corrente e a Serra das Porteiras; cerrado denso, no entorno e a sul de 


Jequitaí; cerrado ralo, na porção sul da serra; campo, em suas faixas sudoeste e sudeste; floresta tropical 


subtropical (arbustivo arbóreo) subcaducifólia (mata seca), no entorno da serra; e transição floresta 


subcaducifólia para cerrado, ocupando uma faixa a oeste da zona setentrional da mesma. 


Sobre as formas aplanadas de sua porção ocidental são comuns as veredas, ao longo de cursos 


d’água notadamente retilíneos, cuja vegetação é dominada por gramíneas e palmáceas buritis. Vale 


ressaltar que cerca de 80% da vegetação original foi descaracterizada pelo desmatamento e implantação 


das monoculturas. 


Atualmente a bacia é estudada pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 


(Codevasf), que planeja implantar na região um projeto de irrigação denominado “Projeto Jequitaí”. 


Dentre as benfeitorias planejadas, está a construção de um barramento na calha do rio, a leste da cidade 


de Jequitaí (Codevasf, 2008). 


Assim como a bacia do rio das Velhas possui, em sua parte cárstica, um rico acervo espeleológico, 


paleontológico e arqueológico (região de Lagoa Santa e Cordisburgo), a bacia do rio Jequitaí, de acordo 


com Penha (2001a) conta com um sítio arqueológico à margem direita do rio Jequitaí, nas imediações da 


estação de tratamento de água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), l km a sudeste 


da cidade de Jequitaí. O sítio é denominado pela população local de Lapa Pintada e trata-se de um abrigo 


natural em quartzitos do Supergrupo Espinhaço, contendo grafismos rupestres por uma área de 


aproximadamente 30 m2, que ocupam preferencialmente seu teto. 


Da mesma maneira que ocorre com a geologia, a densidade e o detalhamento dos trabalhos sobre 


questões ambientais decrescem nitidamente quando se avança em direção ao limite norte da área de 


trabalho. 











CAPÍTULO 3 


HISTÓRICO, DEFINIÇÕES E CONDICIONANTES DOS NÍVEIS DE 


BASE 


Como o presente trabalho se baseia no estudo de níveis de base, este capítulo será iniciado por 


uma discussão a respeito da evolução do termo, bem como suas definições. Na seqüência, serão 


apresentados alguns condicionantes da instalação dos níveis de base, derivados de modelos teóricos e 


estudos de caso. 


 


3.1- BREVE HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO 


Marques (2007), numa discussão a respeito da evolução da Geomorfologia, afirma que, durante 


as primeiras épocas da história, as observações e explicações dos fatos pelo homem foram marcadas por 


forte influência da filosofia e religião. 


A noção da “água como origem de todas as coisas” foi filosoficamente externada ainda na 


antiguidade clássica, pelo grego Tales de Mileto, cerca de 600 a.C. e, segundo Julien (2002), a engenharia 


de rios teria começado há cerca de 4.000 anos antes de cristo com Yu, imperador chinês que se dedicou à 


construção de diques para proteção das férteis planícies aluviais da China contra inundações. 


É atribuída a Heródoto, o pai da História, a frase: “O Egito é uma dádiva do Nilo”. Nesta 


passagem, dita mais de 400 anos antes de Cristo, fica clara a noção das relações existentes entre os 


processos de agradação fluvial nos níveis de base (deposição de sedimentos argilosos na planície de 


inundação, no período pós-cheias) e os demais elementos dos sistemas fluviais, incluindo aí a sociedade 


humana. 


 Na Grécia antiga, fenômenos como a permanência do fluxo d’água num rio, mesmo fora da época 


de chuvas aguçava a curiosidade dos homens e estimulava a busca de explicações. Foi a partir daí que 


surgiram as primeiras tentativas de racionalizar a natureza, usando como base princípios como o do 


tempo infinito, da existência da denudação e da conservação de massa. 


A engenharia desenvolvida pelos romanos colaborou, na seqüência, com a parte prática dos 


estudos da natureza. Seguindo esta época, a Idade Média contou com a atribuição inquestionável de todos 


os fenômenos naturais à ação de Deus, de forma que as obras gregas e romanas só viriam a ser resgatadas 


com o Renascimento. 


Esforços isolados como o de R. Hooke (1668) apud Merrits & Ellis (1994), sem muito crédito, 


sugeriam a existência de variáveis “invisíveis”, quando propunham a associação entre a topografia e o 


que o autor chamou de “convulsões tectônicas”. 
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A associação entre o modelado do relevo e a ação dos rios, segundo Suguio & Bigarella (1979), 


foi introduzida cientificamente por pesquisadores dos anos 1700. Esta época foi muito importante para 


vários campos do conhecimento humano, tendo se destacado pelo surgimento de uma nova Filosofia e 


uma nova Ciência. 


A conversão dos sistemas fluviais em um tema científico é um provável resquício dos ideais 


renascentistas prevalentes até meados dos anos 1650, onde a máxima era a reflexão de assuntos até então 


investigados exclusivamente sob a ótica eclesiástica. 


A essa altura, a necessidade de um novo viés filosófico, que se contrapusesse à opressão religiosa, 


materializada na Santa Inquisição, era visível e este fato, de acordo com Pauli (1997), motivou o 


surgimento do Racionalismo Cartesiano de René Descartes e, numa outra vertente, do Empirismo de 


Francis Bacon. 


Apesar de todo o esforço de ruptura com a forma de construção e transferência de conhecimento 


adotada durante a Idade Média, era inevitável que parte desses mecanismos ainda se perpetuasse por 


algum tempo junto à comunidade científica iluminista, influenciando sua tentativa de racionalizar o 


mundo (Descartes, 1637). 


Talvez por este fato as contribuições de Leonardo da Vinci sobre erosão e deposição fluvial não 


tenham conseguido despertar o interesse por novas observações e idéias que viessem a melhorar a 


compreensão do papel dos níveis de base locais, fato destacado por Marques (2007). 


No que diz respeito à dinâmica fluvial, esta influência se fez perceber nas teorias cataclismáticas 


que Bigarella (2003) descreve como comuns no início do século XVIII. Nesta fase, acreditava-se numa 


instalação catastrófica (divina?) de vales, ocupados pelos rios apenas em fases posteriores da evolução do 


relevo. 


Ao longo do século XVIII, a abordagem catastrofista seria paulatinamente refutada, dando lugar 


ao atualismo de James Hutton que, cedendo bases para discussões e conclusões posteriores (p. ex. 


trabalhos de Charles Lyell, Albert Penck, Jean Louis Agassiz, John Wesley Powel e William Morris 


Davis), culminaria no paradigma atual, segundo o qual os rios esculpem seus próprios vales a partir de 


sua ação erosiva, governados pela variabilidade espacial e temporal dos níveis de base. 


Segundo Howard et al. (1994), desde Hutton acredita-se que as paisagens são criadas por 


processos erosivos / deposicionais agindo sobre superfícies tectonicamente criadas. Os estudos do século 


XIX apontaram para interações entre tectônica e erosão devido à isostasia. 


Até recentemente, essa interação foi amplamente separada nos estudos geológicos. Os 


geomorfólogos consideravam a deformação tectônica como um obstáculo imposto pelos geodinamicistas, 


especificando-a como uma condição limite para a descarga erosiva nas montanhas e carga sedimentar nas 


bacias. 
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Apesar disso, a visão de interação entre os processos geomórficos e tectônicos é cada vez mais 


apreciada. Vários modelos de erosão regional têm sido baseados nela, apesar da maioria das modelagens 


supersimplificar os processos de erosão, transporte, deposição e as influências do tectonismo, 


particularmente nos sistemas fluviais (Milliman & Syvitski, 1992). 


Dentre os primeiros trabalhos científicos sobre sedimentologia e geomorfologia fluvial, destaca-


se a investigação geométrica de leitos executada pelo geólogo britânico Sorby (1859) apud Rubin (2006). 


Neste trabalho, foram estudadas, dentre outros assuntos, as laminações geradas por ripples com o objetivo 


de, por analogia, serem compreendidos os condicionantes e mecanismo de deposição de areias 


constituintes de arenitos com mais de 300 M.a.. 


O estabelecimento do conceito de “nível de base” de erosão fluvial, do inglês fluvial erosion base 


level, entretanto, só apareceria no fim do século XIX, podendo ser atribuído a Powell (1875) (de acordo 


com Burbank & Anderson (2001), Christofoletti (1980), dentre outros). Ao contrário de Sorby, (op. cit.), 


neste caso o objetivo não era o estudo empírico do canal fluvial, mas sim a definição de leis que 


governam a dinâmica dos rios. 


Powell (op. cit.), no último parágrafo da página 173 de seu relatório sobre a exploração do rio 


Colorado (EUA) e afluentes, diz: “Quando uma grande dobra emerge em relação ao nível do mar, ou se 


eleva em relação ao nível de base de erosão, seu eixo aparece num primeiro momento acima do nível 


d’água (ou nível de base), sendo imediatamente atacado pelas chuvas e as areias dali carregadas vão 


formar novos depósitos.” 


Foi a partir deste conceito de nível de base que o princípio de denudação fluvial, conhecido como 


“ciclo de erosão” (Davis, 1899), foi concebido. Este conceito seria lembrado e revisado, com algumas 


variações de interpretação, por autores como Penck (1953) e, apesar de sua característica sabidamente 


fixista, teve um papel fundamental na evolução dos conceitos geomorfológicos de evolução do relevo. 


O ciclo de erosão “davisiano” engloba a série completa de mudanças ocorridas durante a longa 


evolução da paisagem, a partir da escavação fluvial. As três etapas sucessivas deste ciclo são 


acompanhadas de redução da declividade das vertentes e foram definidas em analogia às fases da vida, 


numa ordem decrescente de poder erosivo do canal fluvial, denominadas, respectivamente, como 


juventude, maturidade e senilidade. 


A teoria de Penck (op. cit.), por sua vez, concebe um recuo paralelo das vertentes, sem que haja 


redução substancial em sua declividade (figura 3.1). 
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Figura 3.1 – Ciclos de erosão, conforme a teoria o recuo paralelo das vertentes de Penck e a da redução progressiva 


da inclinação das encostas de Davis. Adaptado a partir de Bigarella (2003) e Penteado (1978). 


 


Obviamente o ciclo de erosão é uma grande simplificação dos processos operantes ao longo do 


canal fluvial, da nascente à foz, uma vez que envolve uma abordagem em escala regional (Schumm, 


1991) e, principalmente, considera a crosta terrestre como uma entidade estática. 


Entretanto, as teorias de vários autores como Davis e Penck para o recuo paralelo das vertentes, 


sistemas morfoclimáticos, formação de pediplanos e testemunhos de paleoclimas invariavelmente 


remetiam à importância dos níveis de base locais, fato que impede que suas idéias sejam totalmente 


desabonadas. 


Nos anos cinqüenta alguns autores já apontavam para os equívocos da teoria de Davis. Eles 


chamavam a atenção para o fato de que o ciclo de erosão nem sempre segue sua marcha sem interrupções, 


tendo em vista a possibilidade, por exemplo, de ocorrência de soerguimento em zonas de drenagem 


madura ou senil, ou até mesmo a sua invasão por glaciares. 


Holmes (1952), entretanto, é categórico ao afirmar que os vales atuais, tanto na Grã-Bretanha, seu 


país de origem, quanto em outras partes do mundo apresentam as três etapas dos ciclos de erosão em 


atividade. 
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Afirmações como esta, ao serem seguidamente encontradas na literatura, refletem o fato de boa 


parte dos rios europeus e norte-americanos nascerem em importantes cadeias de montanhas (Apalaches, 


Rochosas, Alpes, Pirineus, etc.), se dirigindo diretamente ao nível de base global. 


Posto que a divulgação científica, até os dias de hoje, passados cinqüenta anos, é dominada pela 


não só pela ótica, mas também pelo idioma anglo-saxônico, é natural que o ciclo de erosão de Davis tenha 


sido o modelo generalizado para os sistemas fluviais de todo o mundo. 


Todos os princípios técnico-científicos derivados dessa abordagem, sobretudo aqueles que 


permeiam áreas do conhecimento para as quais o meio físico “pode” ser considerado uma entidade inerte 


e estática, reproduzem, à custa do desconhecimento de seus usuários finais, o mesmo equívoco de 


generalização. 


No final do século XIX, Grove Karl Gilbert, de acordo com Marques (2007), teria estabelecido 


relações entre processos e resistência dos materiais à ação do modelado do relevo, criando uma noção do 


que se conhece hoje como “equilíbrio dinâmico” (figura 3.7). 


Hershel (1837) apud Merrit & Ellis (1994) propôs à Royal Society of London que o equilíbrio 


dinâmico entre os processos crustais e superficiais é mantido porque a crosta terrestre repousa sobre um 


material quente o suficiente para mantê-lo em estado “semi-fluido”. Ele sugere que a redistribuição de 


massa na superfície ocorre como uma resposta à movimentação lateral em profundidade. 


Conceitos advindos da teoria geral de sistemas, semelhantemente, contribuíram para a evolução 


do conhecimento geomorfológico, colaborando com a fixação do conceito de nível de base. Destacam-se 


aí a noção dos sistemas aberto e a noção de equilíbrio (Schumm, 1977; Schumm, 1991 e Nelson, 1998). 


Um rio hipoteticamente equilibrado, segundo Holmes (1952) apresentaria um gradiente 


inversamente proporcional ao caudal, ou seja, o perfil seria tanto mais abrupto, quanto mais próximo das 


cabeceiras e isso levaria a uma forma côncava para cima (figura 3.2). 


 


 


Figura 3.2 – Perfil de um rio hipoteticamente equilibrado. Modificado de Catuneanu (2007). 
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Este perfil de equilíbrio, totalmente liso, praticamente não é encontrado na natureza devido às 


influências dos níveis de base (Schumm, 1977), conforme descrições do tópico seguinte. Portanto, é 


plausível se referir a um perfil escalonado (graded profile), mais condizente com a realidade da maioria 


dos sistemas fluviais (figura 3.3). 


 


 


Figura 3.3 – Perfil escalonado de um rio, em resposta à presença de níveis de base. Modificado de Catuneanu 


(2007). 


 


O uso do conceito de equilíbrio dinâmico mostraria que as formas são resultado contínuo de um 


ajuste entre o comportamento dos processos e o nível de resistência oferecida pelo material que está 


sendo trabalhado (Tricart, 1977) (figura 3.7). As formas deixam de ser algo estático. Daí surge a idéia de 


que o mesmo processo poderia originar várias formas diferentes, a depender da evolução temporal dos 


níveis de base (Schumm, 1977 e Schumm, 1991). 


Segundo Marques (2007) os processos geomórficos sofrem a influência de vários fatores e, desta 


forma, a previsibilidade dos sistemas geomorfológicos é pequena quando as variáveis são analisadas em 


conjunto. 


Esse fato pode ser visto como um complicador da modelagem teórica matemática (p. ex. Julien, 


2002) ou puramente qualitativa das respostas do relevo, à medida que os canais fluviais se deparam com 


diferentes níveis de base no seu caminho em direção ao nível de base regional (ou global). 


Vindo de encontro a estas idéias, segundo Dury (1970), ocorre o nascimento de uma 


geomorfologia com forte tendência à quantificação. Com ela, é aberto caminho para a morfometria, 


principalmente com os trabalhos de Robert Horton e Arthur Strahler das décadas de 1940 e 1950 (p. ex.: 


Horton, 1945 e Strahler, 1952), o que suscitaria o uso mais intenso da matemática e da estatística. 


Na década de 1970, segundo Merrits & Ellis (1994), os geólogos cessam as discussões sobre a 


origem da paisagem, que vinham tomando sua atenção desde o século XIX. Tal fenômeno se deveu à 
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consolidação da teoria da Tectônica de Placas, que operou como um denominador comum para várias 


teorias de conotação geológica ou geográfica sobre o papel dos rios na evolução do relevo. 


Seguindo-se a isso, houve uma re-união entre a Geomorfologia e a Geologia que, entretanto, 


estabeleceram entre si uma relação muito sutil. 


Os anos 80 foram marcados por sobreposições entre a sismologia, tectônica, climatologia e 


geomorfologia. Apesar disso, uma fusão verdadeira entre elas não ocorreu (Merrits & Ellis, 1994). 


Enquanto sismólogos e geofísicos trabalhavam com escalas locais e de curto tempo, climatólogos e 


geomorfólogos tectonicistas adotavam escalas regionais e de tempos mais longos. 


Atualmente, têm tomado espaço nas pesquisas geomorfológicas o uso da alometria (geometria das 


formas) (figura 3.4) e topologia (arranjo espacial das formas) (figura 3.5), o que aparenta maior coerência, 


à medida que viabiliza conclusões apoiadas quase exclusivamente sobre descrições espaciais de campo. A 


alometria e a topologia podem ser obtidas a partir de técnicas cartográficas diretas ou até indiretas, com o 


uso de sensoriamento remoto (Kohler, 2001). 


O descrito acima sinaliza a possibilidade de uma geomorfologia mais acessível, e com forte 


tendência integradora num futuro próximo, carência que já era assinalada por pesquisadores da área antes 


mesmo do início da década de 1970 (Ab’Saber, 1969). As principais características desta nova abordagem 


seriam: 


a) tom menos comedido, como quando a Geomorfologia supervalorizava as descrições e 


compensava as carências desta opção pela adoção de uma base terminológica ampla e complexa e 


b) tom menos ousado do que quando a Geomorfologia pressupunha dominar as variáveis envolvidas 


nos processos de evolução do relevo e, portanto, julgava poder modelar vários fenômenos com 


alta margem de segurança. 


 


 


Figura 3.4 – Alometria de um segmento fluvial baseada em mapeamento topográfico. Modificado de Lana (2004). 
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Figura 3.5 – Relações topológicas entre bacias hidrográficas distintas e hipotéticas Extraído de Christofoletti (1980). 


 


3.2- DEFINIÇÕES 


Tendo em vista a grande importância dos sistemas fluviais nos mais variados ramos das 


geociências, é natural que glossários geológicos, bem como livros-texto sobre Geologia Geral e 


Geomorfologia, além dos artigos de áreas correlatas, sempre tragam uma definição sumarizada para o 


termo nível de base. 


Dentre as definições encontradas na literatura, podem-se listar alguns exemplos: 


. Leinz & Mendes (1959): nível limite além do qual a ação erosiva das águas correntes não pode mais 


rebaixar uma região. Assim, o nível do mar ou o nível de um lago representam os níveis de base para os 


rios que neles desembocam. 
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. Holmes (1952): prolongamento imaginário do nível do mar abaixo do continente. 


. Lange et al. (1963): nível no sopé de um talude, a partir do qual as ravinas crescem. 


. Thornbury (1958): limite inferior de aprofundamento de um vale ou da erosão fluvial. 


. Suguio (1992) e Suguio (2003): limite topográfico, abaixo do qual uma drenagem não consegue erodir o 


continente, representando o estado de equilíbrio num dado momento entre a deposição e erosão. É 


também conhecido como nível de base de erosão. 


. Shanley & McCabe (1994): nível mais baixo ao qual a erosão da superfície da Terra busca atingir. É 


especialmente o nível abaixo do qual os rios não conseguem erodir seus depósitos. 


. Allaby & Allaby (1999): superfície plana teórica que envolve uma massa continental, denotando a 


profundidade abaixo da qual a erosão estaria incapaz de ocorrer. 


. Burbank & Anderson (2001): limite mais baixo da paisagem, abaixo do qual os rios não podem erodir. 


. de Blij et al. (2004): nível abaixo do qual um rio não pode erodir seu leito. 


. Press et al. (2006): elevação na qual um rio termina desembocando em um grande corpo de água parada, 


tal como um lago ou oceano. 


. Cunha (2007): entidades originadas a partir de controles, na maioria estruturais, que seccionam o curso 


d’água em segmentos individualizados com perfis de equilíbrio próprios, modificando a visão teórica do 


perfil longitudinal de rios. 


 Como se pode perceber, a maior parte das definições listadas converge para “um nível no qual os 


fenômenos fluviais de erosão e transporte dão lugar aos deposicionais”. Entretanto, algumas variações 


sutis podem ser percebidas. Neste caso, para evitar qualquer equívoco de interpretação, a terminologia 


mais descritiva e, portanto, adequada para nível de base seria “nível de base geomórfico” (geomorphic 


base level) (Shanley & McCabe, 1994). 


Muitos autores trabalham com a diferenciação entre um nível de base final ou global (ultimate 


base level) (figura 3.2) e níveis de base locais (local base levels) (figura 3.3). Para Powel (1875), p.ex., 


existe uma diferenciação entre os níveis de base (lagos, grandes estruturas e o próprio oceano) e 


patamares de expressão local. 


Em inglês, os limites desses níveis são denominados knickpoints (“pontos de inflexão” ou, 


conforme Bigarella (2003), “rupturas de declive” ou “rupturas de gradiente”). Apesar de seu caráter 


descritivo, na maioria das vezes o termo é aplicado a uma variação de declividade em escala espacial 


pequena, no nível dos segmentos fluviais (Burbank & Anderson, 2001; Allaby & Allaby, 1999; 


Severiano-Ribeiro, 2001; dentre outros). 


 Segundo Allaby & Allaby (op. cit.), o knickpoint é também conhecido na literatura inglesa por 


headcut, sobretudo quando ocorre de forma abrupta. Ele separa segmentos normalmente côncavos para 
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cima e ocorre freqüentemente associado a um rebaixamento no nível de base ou, alternativamente, a 


variações no tipo de rocha ou no volume da descarga, ou até mesmo a confluência de um novo tributário 


(figura 3.6). 


 


 


Figura 3.6 – Duas configurações para knickpoints (1) e suas possíveis posições futuras (2). O processo de instalação 


da quebra de patamar é mais rápido em “a”. Adaptado a partir de Schumm (2005). 


 


 A instalação dos knickpoints altera o estado de equilíbrio anterior dos sistemas fluviais e sua 


ocorrência, dependendo das variáveis de controle, pode levar todo o sistema a outro estado de equilíbrio 


(figura 3.7). 


 O nível do mar, para vários autores (p.ex.: Burbank & Anderson, 2001; Suguio, 2003; Severiano-


Ribeiro, 2001; dentre outros), equivaleria ao nível de base final, enquanto zonas pontuais de topografia 


deprimida seriam níveis de base locais, podendo consistir, por exemplo, de um lago (figuras 3.2 e 3.3). 


 Além disso, alguns autores trabalham com o conceito de “nível de base de erosão”, que envolve 


todos os segmentos de um sistema fluvial. Ele consiste, segundo Bull (1991), de um perfil longitudinal 


escalonado em equilíbrio, abaixo do qual um rio não é capaz de dissecar e no qual não podem ocorrer os 


processos de erosão e deposição. Para muitos autores, o termo não passa de um sinônimo de nível de base 


geomórfico. 
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Figura 3.7 – Estados de equilíbrios possíveis em Geomorfologia. A instalação de knickpoints está mais relacionada 


aos quatro últimos estados. O eixo das abscissas corresponde ao tempo. Modificado de Huggett (2003). 


  


Existem ainda outras variantes como o “nível de base de corrosão” (Suguio, 2003), aplicado ao 


plano até o qual o ciclo cárstico é capaz de se desenvolver, ou seja, o nível freático; além do “nível de 


base de deposição”, que representa o nível máximo onde os depósitos sedimentares podem ser 


empilhados numa bacia (em sedimentos marinhos, equivale ao nível de base final) (figura 3.8). 


Segundo Severiano-Ribeiro (2001), merece menção o “nível de base estratigráfico”, que seria a 


superfície em direção à qual os sistemas estratigráficos buscam se ajustar, através de sedimentação e 


preservação estratigráfica ou por bypass sedimentar ou ainda erosão dos depósitos. Em outras palavras, 


trata-se de um conceito mais dinâmico do que o “nível de base geomórfico”, variando de acordo com a 


situação deposicional. 


 Apesar de o senso geral apontar para um nível de base final coincidente com o nível do mar, é 


importante destacar que várias exceções podem ocorrer. 


 Burbank & Nelson (2001) chamam a atenção para as depressões tectonicamente fechadas, como é 


o caso do Vale da Morte (EUA), que configura um nível de base final inferior ao nível do mar. O Mar 


Morto (Jordânia, Israel e Cisjordânia), dentro deste contexto, também se comporta como o nível de base 


final do rio Jordão. 
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O oposto também ocorre em casos como, por exemplo, o do deserto de Atacama, no Chile, ou do 


Lago Titicaca (Peru), no topo da cordilheira dos Andes. Este último, a quase quatro quilômetros do nível 


do mar. Enquadram-se aí situações como a do rio Okawango, cuja desembocadura ocorre na forma de um 


delta interior, ou seja, o nível de base final neste caso está no deserto do Kalahari, em Botswana, cerca de 


950 m acima do nível do mar (Wikipedia, 2008). 


 


 


 


 


 


Figura 3.8 – Ilustrações dos níveis de base de corrosão e de deposição. Modificado de de Blij et al. (2004). 
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3.3- CONDICIONANTES DOS NÍVEIS DE BASE 


Dentre os principais elementos geológicos capazes de promover a instalação de patamares ao 


longo da rede de drenagem, estão os de natureza tectônica (Summerfield & Hulton, 1994), rúpteis ou 


dúcteis, como as falhas e dobras, e também litológica, como a justaposição de rochas de comportamento 


distinto em relação ao intemperismo. 


Além destes condicionantes elementares merecem destaque também as variações eustáticas, 


fenômenos de reajuste isostático, resistência do pacote sedimentar subjacente à degradação, confluência 


de tributários,variações da descarga, além de interferências antrópicas, como a instalação de barramentos, 


canalização e desvio de cursos, por exemplo. 


Todos esses elementos, principalmente se considerados coletivamente, têm o poder de modificar 


o perfil longitudinal, transversal e vertical dos rios (figura 3.9). O problema reside na complexidade em se 


reconhecer e analisar todas essas variáveis (Larue, 2008a), principalmente nos casos de modelagem 


(Arvdson et al.,1994). 


Como ressaltado por Selby (1985) (figura 3.10), a melhor maneira de se compreenderem os 


processos de alteração do perfil fluvial é simplificar a análise, considerando o efeito de variáveis 


individuais para posterior conjugação das mesmas em modelos mais complexos. 


A seguir é feita uma síntese individual do que é apresentado pela literatura sobre os 


condicionantes listados anteriormente como responsáveis pela instalação de níveis de base. Sempre que 


possível, serão apresentados exemplos de estudos de caso. 


Como já dito, é tarefa complexa diferenciar efeitos sobre a rede de drenagem ocasionados pela 


ação específica de um único condicionante. Larue (2008a) relata zonas de retenção de sedimentos a 


montante de um plano de falha reativada no Cenozóico. O questionamento que se faz é o seguinte: o 


fenômeno deve ser associado à falha ou à isostasia responsável por sua reativação? 


Dentro deste contexto, a subdivisão feita a seguir tem por intenção maior a organização das 


idéias. Algumas causas e efeitos da instalação de níveis de base citadas em um item são aplicáveis a 


outros. 
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Figura 3.9 – A complexa evolução da calha do rio Mississipi (EUA) ao longo dos últimos 20.000 anos. Atribuída 


principalmente à elevação do nível do mar e mudanças no suprimento de sedimentos (variação climática). 


Modificado de Selby (1985). 
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Figura 3.10 – Visão simplificada de diferentes perfis fluviais derivados da instalação de níveis de base com natureza 


e dinâmica distintas. Modificado de Selby (1985). 


 


3.3.1 - Eustasia e Isostasia 


 Os dois termos dizem respeito, respectivamente à “elevação global do nível dos mares associada a 


movimentos tectônicos ou degelo de glaciares” e “um modelo para as partes altas da Terra, no qual as 


diferenças de elevação são compensadas pela flutuação dos blocos crustais sobre o manto (Allaby & 


Allaby, 1999). 


 A isostasia, de acordo com Whipple et al. (1999) pode ser considerada um claro elo entre o clima 


e a tectônica, visto que a dissecação dos vales por ação climática tem como resposta o reajuste isostático, 


com o soerguimento de partes da paisagem. 


 Segundo England & Molnar (1990), os fenômenos isostáticos responsáveis pelo soerguimento são 


alvo de grande controvérsia, tanto no que diz respeito à definição de suas origens, quanto aos mecanismos 


de quantificação e monitoramento. 


 As variações eustáticas têm influência direta sobre o nível de base final de todos os rios que 


possuem foz nos oceanos. Portanto, conforme Catuneanu (2007), seu papel é marcante na evolução 


morfológica e sedimentar dos canais que vergem diretamente para as planícies costeiras, sobretudo em 


sua porção mais distal. 


 Usando-se como referência um datum que equivalha, por exemplo, ao assoalho oceânico e à 


topografia continental num dado momento (1), a elevação do nível do mar provocaria um ciclo 
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substancial de agradação marinha e também fluvial. A magnitude da agradação no continente tende a ser 


decrescente à medida que se desloca em direção às nascentes (figura 3.11). 


 


 


Figura 3.11 – Efeitos da variação do nível do mar sobre os processos de agradação fluvial. (1) se refere ao momento 


anterior à variação eustática, (2) está relacionado ao momento após a elevação do nível do mar. Modificado de 


Catuneanu (2007). 


 


 O trabalho de Bowman et al. (2007) sobre rios que deságuam no Mar Morto aponta para a 


variação da convexidade dos mesmos nas proximidades da foz como uma típica resposta à variação 


eustática. Em linhas gerais, a convexidade aumenta com a regressão e vice-versa. 


 Para vários segmentos de rios interiores, bem como para as zonas de cabeceira da maioria das 


bacias hidrográficas, entretanto, o efeito da alteração do nível do mar pode ser sobrepujado por 


fenômenos tectônicos locais. 


 Na Península de Cape York, Austrália, Forsyth & Nott (2003) demonstraram que a elevação do 


nível do mar, ao longo do Mesozóico, forçou uma migração de um interflúvio e, com isso, a mudança 


completa das condições sedimentares e morfológicas após sua descida (figura 3.12). 
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Figura 3.12 – Migração do interflúvio dos rios Wenlock e Pascoe, associada à transgressão do Mar de Corais 


(Austrália). Modificado de Forsyth & Nott (2003). 
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 A eustasia também pode ter efeitos contrários à expectativa do senso comum que seria a 


agradação dos canais com a subida do nível do mar e a sua degradação com a regressão marinha. 


 O rio Heberth, em Queensland (Austrália) apresenta uma resposta ímpar aos efeitos de variação 


eustática (Woolfe et al., 2000). Como a planície costeira é extremamente plana, os rebaixamentos no 


nível do mar não são capazes de aumentar o gradiente fluvial e tornar os rios erosivos. 


 Ao contrário, conforme a zona de erosão fluvial se dirige para montante, as marés levam areias 


para as porções mais distais que agora não contam mais com o poder de transporte dos rios, o que garante 


o preenchimento sedimentar dessas zonas. 


 Huggett (2003) destaca os efeitos regionais da isostasia nos divisores de águas. Baseado na região 


de Western Ghats (Índia), ele coloca os soerguimentos flexurais como grandes responsáveis pelo padrão 


distinto de denudação desenvolvido por bacias hidrográficas adjacentes. Com isso, são geradas áreas mais 


ou menos planas a depender da sua posição em relação ao foco do soerguimento. 


 As bacias estão instaladas em zonas cratônicas, sobre margens passivas, e apresentam nítido 


contraste de declividade, em função da heterogeneidade com que o soerguimento se fez sentir sobre as 


mesmas (figuras 3.13). 


 


 


Figura 3.13 – Modelo conceitual de denudação de margens passivas sob efeito de soerguimento flexural. Baseado na 


região de Western Ghats (Índia). Modificado de Huggett (2003). 
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 Schumm et al. (2002) efetua uma análise semelhante, porém com foco sedimentar e levando em 


consideração rios que drenam terrenos tectonicamente ativos. Em linhas gerais, suas conclusões a respeito 


da dinâmica fluvial são concordantes com as de Huggett (2003), ou seja, os rios se tornam deposicionais a 


montante e jusante da zona de máximo soerguimento (figura 3.14). 


 


 


Figura 3.14 – Sumário do comportamento sedimentar de rios que drenam zonas de soerguimento em regiões 


tectonicamente ativas. Modificado de Schumm et al. (2002). 


 


 Esta visão também é adotada por Miall (2006), que apresenta um diagrama com a síntese de 


resultados experimentais sobre o comportamento de canais entrelaçados e meandrantes ao sofrerem o 


efeito do soerguimento e subsidência. 


 Em linhas gerais, os canais entrelaçados apresentam maior abundância em barras a montante e 


jusante do foco do soerguimento, onde se tornam mais canalizados e apresentam terraços. Ao contrário, 


no foco da subsidência, os canais apresentam maior número de barras, inclusive transversas, ao passo que 


se tornam canalizados a montante e a jusante da zona abatida (figura 3.15 a). 


 Os canais meandrantes, por sua vez, apresentam um padrão reticulado (multicanal) a montante 


das zonas de soerguimento e a jusante das zonas de subsidência. A figura 3.15 b apresenta uma síntese do 


ajuste de canais meandrantes ao efeito de soerguimentos e subsidência. 


 Os efeitos da epirogênese sobre os sistemas fluviais tendem a ser encarados metodologicamente 


pela literatura de forma semelhante aos da orogênese, pois mesmo em zonas “estáveis” como na porção 


central dos EUA, os rios aluviais apresentam instabilidade associada ao ajuste à tectônica cenozóica 


(Burnett & Schumm, 1983). 


 É importante considerar, no entanto, que os estudos realizados sobre terrenos tectonicamente 


ativos, sobretudo envolvendo mensuração e modelagem (p. ex. Kirby & Whipple, 2001; Arvdson et al. 


1994 e Montgomery, 1994), apresentam resultados mais rápidos e maior volume de dados, em função da 


velocidade em que se dão os processos de soerguimento. 
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a 


b 


Figura 3.15 – Alterações sofridas por canais entrelaçados (ou braided) (a) e meandrantes (b), por influência de 


soerguimento ou subsidência. Modificado de Miall (2006). 
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 Burnett & Schumm (1983), Schumm et al. (2002) e Miall (2006) demonstram uma possibilidade 


de ajuste fluvial às variações isostáticas, a partir de mudanças no padrão do canal. Com base em dados 


experimentais e observações de campo, eles discutem as relações entre o comprimento do vale e do canal, 


considerando que o mesmo pode manter o gradiente mesmo que haja lento acréscimo na inclinação do 


vale. Para isso é necessário que haja um incremento em sua sinuosidade. No caso de decréscimo da 


declividade, a sinuosidade pode decrescer ou o rio se tornar entrelaçado (figura 3.16). 


 


 


Figura 3.16 – Adaptações do padrão de rios em resposta à descida e subida do nível de base por isostasia. Em a, um 


rebaixamento do nível de base provocaria um aumento na declividade do vale de B para D e um aumento no 


comprimento do canal de C para H, sem mudança na declividade. Em b, uma elevação do nível de base de B para D 


teria como efeito a diminuição da declividade do vale e uma redução do comprimento do canal. Modificado de 


Schumm et al. (2002) 
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Merrits et al. (1994) defendem uma íntima interação entre as alterações nos perfis fluviais e o 


tectonismo ativo com conseqüente eustasia. Catuneanu (2007), considerando também as zonas de 


cabeceira, sugere um quadro-síntese dos principais controles sobre a acomodação fluvial em sistemas sob 


influência direta do nível de base global, confrontando-o com outro, em que considera sistemas fluviais 


isolados de influências marinhas (figura 3.17). Segundo o mesmo autor, o perfil fluvial pode se tornar 


escalonado mesmo que não ocorra variação eustática ou tectônica da paisagem. Neste caso, ele seria 


influenciado pelas heterogeneidades no suprimento de sedimentos. Maior atenção será dada a este assunto 


ao fim deste capítulo, no tópico 3.3.3. 


 


 


Figura 3.17 – Controles da acomodação fluvial em rios influenciados pelo nível do mar em comparação a rios 


interiores e zonas de cabeceira. O datum em questão é o nível do mar e da superfície topográfica anteriores à última 


variação do nível do mar ou atividade tectônica. Modificado de Catuneanu (2007). 


 


Um modelo mais complexo para a instalação de níveis de base em função de reajustes isostáticos 


é apresentado por Holbrook & Schumm (1999). É sugerido que os blocos crustais baixos, localizados na 


periferia de serras, gradativamente sejam basculados no sentido destas, como resultado do empuxo 


oferecido pelo manto em resposta ao aprofundamento gradativo da raiz mantélica das serras. Como 


resultado deste fenômeno, os sistemas fluviais localizados nos blocos baixos migram em direção ao sopé 


da serra e, com isso, deixam registrados escalonadamente na paisagem os resquícios de sua passagem em 


níveis mais altos, como lagoas de cheia, canais abandonados, etc. (figura 3.18). 
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Figura 3.18 – Modelo de migração fluvial associada à compensação isostática em zonas de sobrecarga. Modificado 


de Holbrook & Schumm (1999). 


 


3.3.2 - Falhas e Basculamentos 


 As falhas têm influência notável sobre o ciclo sedimentar e também sobre a esculturação do 


relevo. Seus efeitos são provavelmente os de mais fácil visualização entre os condicionantes apresentados 


neste trabalho, tendo em vista a nitidez das formas resultantes. 


 Há um número significativo de exemplos na literatura nacional de trabalhos onde há consideração 


das falhas como um importante elemento controlador da rede de drenagem e os fenômenos que nela se 


desenvolvem (p. ex.: Neves et al., 2003 e Mello et al., 2005b). 


 Magalhães e Saadi (1994), por exemplo, numa investigação em partes da bacia do rio das Velhas 


próximas à extremidade norte do Quadrilátero Ferrífero, constatam que a sua morfogênese é marcada por 


permanente instabilidade crustal, que ocorre na forma de soerguimentos de alcance regional, responsáveis 


pela reativação de falhas. Este processo seria fruto de um campo de tensões de direção NW-SE, resultante 


da deriva da placa Sul-Americana. 


 Dentre as várias modalidades de falhas, as de cinemática mais inteligível são a de empurrão e a 


normal. Talvez por este motivo elas sejam quase sempre escolhidas para representar a retenção natural 


dos rios em livros de geologia básica e áreas afins (figura 3.19). 
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Figura 3.19 – Instalação de um nível de base local (ou regional) a partir da ação de uma falha normal perpendicular 


ao canal. Press et al. (2006). 


 


 Nas falhas de rejeito vertical, é válido o modelo para dinâmica sedimentar apresentado por 


Schumm et al. (2002) (figura 3.20), segundo o qual os rios tendem a erodir o bloco alto e depositar sobre 


o bloco baixo. Dependendo da situação, a deposição pode ocorrer a partir dos sedimentos retirados da 


própria zona alçada (Moores & Twiss, 1995). 


 


 


Figura 3.20 – Sumário do comportamento sedimentar de rios que drenam zonas de falha (normal) em regiões 


tectonicamente ativas. Modificado de Schumm et al. (2002). 
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 Em regiões de relevo tectonicamente inativo e dissecado, sobretudo sob ação de clima quente e 


úmido, e rochas compostas por minerais de baixa resistência ao intemperismo, a nitidez do efeito das 


falhas pode não ser grande. Nessas áreas, o controle dos níveis de base se dá principalmente em função de 


reativações a partir de tectônica cenozóica, podendo ocorrer em ritmo muito lento. 


 Apesar dos modelos simplificados de Press et al. (2006) e Schumm et al. (2002), ilustrados 


anteriormente, apresentarem falhas normais, vale ressaltar que todas as modalidades de falha, mesmo 


aquelas que não estejam perpendiculares ou sequer em contato com o curso d’água, podem originar níveis 


de base. 


 Schumm et al. (2002) apresentam uma síntese dos principais tipos de falhas e basculamentos 


possíveis e as alterações laterais e verticais sobre rios (figura 3.21). É possível observar que a maioria das 


deformações provoca a instalação de zonas de erosão e deposição distintas, acompanhando a evolução 


dos knickpoints. 


 Uma exceção que merece ser considerada é o basculamento lateral, cujo efeito principal seria a 


migração do canal em direção à parte mais baixa do bloco basculado (figura 3.21 J). 


 


 


Figura 3.21 – Síntese das deformações principais do perfil de rios, causadas por falhas e basculamentos elementares. 


Modificado de Schumm et al. (2002). 
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 Falhas normais e de empurrão podem ter efeitos que vão muito além da simples agradação e 


degradação de terrenos. Em New South Wales (Austrália), por exemplo, a atuação de uma falha foi capaz 


de alçar um bloco crustal que, represando o rio Murray, fez com que seu curso se bifurcasse em uma zona 


de charco, de forma a contornar o obstáculo que ali se configurava (Schumm et al., 2002) (figura 3.22). 


 Harbor (1997) relata a influência das falhas na migração dos interflúvios, o que tem papel 


fundamental na evolução das bacias, podendo resultar em fenômenos importantes como a captura de 


drenagens. 


 Capturas nessas circunstâncias também são relatadas por Maher et al. (2007) que considera que 


na bacia do rio Alias (Espanha), o processo de captura gera mudança na proveniência sedimentar, nas 


características texturais do sedimento, associado à considerável diminuição da energia dos canais e 


conseqüente agradação. 


 No Brasil, segundo Almeida-Filho et al. (2005), uma mega captura fluvial no rio Negro 


(Amazônia) foi revelada a partir do uso de imagens SRTM, sugerindo forte atuação de tectônica cenozóica 


na área. 


 


 


Figura 3.22 – Bifurcação do rio Murray forçada pela ação de uma falha normal. Modificado de Schumm et al. 


(2002). 


 


 As transcorrências (e suas derivações como a transpressão, transtensão, etc.) (figura 3.21 A), 


podem gerar patamares indiretos, quando seccionam os rios, colocando suas porções a montante em 


contato com zonas de topografia mais elevada (Schumm, 1977). 


 Huggett (2003) apresenta um modelo hipotético de deformação da rede de drenagem pela atuação 


de uma falha transcorrente, com geração de níveis de base (figura 3.23). Além da instalação de níveis de 
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base, outro fenômeno marcante da atuação de falhas transcorrentes (visível em zonas de tectônica ativa) é 


a captura de drenagem (Fu et al., 2005) (figura 3.24). 


 


 


Figura 3.23 – Geração de dois níveis de base pela movimentação de uma falha transcorrente. Modificado de Huggett 


(2003). 


 


 


Figura 3.24 – Modelo de capturas de drenagem investigadas pro Fu et al. (2005) no plateau tibetano. “D” é o rejeito 


da falha. 1, 2 e 3 são momentos específicos da evolução da falha, culminando na captura da drenagem “b” por “a”. 
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 Schumm (1977) relata o mesmo padrão de captura da figura 3.24 nas áreas sob influência da falha 


de San Andreas, nos Estados Unidos. 


 A atuação conjugada de planos de falha, na forma de rift valleys (hosts e grabens, figura 3.21, 


letras D e E), é capaz de gerar níveis de base, quase sempre de expressão regional, os quais podem 


receber contribuição de diversos sistemas deposicionais distintos. Seu estudo e modelagem é amplamente 


referenciado na literatura, tendo em vista a aplicação direta na indústria do petróleo (p.ex. Kooi & 


Beaumont, 1994). 


 Os rift valleys simétricos têm depressão central originada a partir da movimentação de blocos 


crustais ao longo de dois planos de falha normal (lístrica) principais, de mergulho oposto. Nos 


assimétricos, os hemi-grabens, apenas uma falha principal existe e, com isso, o bloco alto (teto) é 


basculado em direção à depressão (figura 3.25). 


 


 


Figura 3.25 – Blocos-diagrama simplificados de um graben simétrico (a) e assimétrico (b) e suas feições principais. 


Modificado de Huggett (2003). 


 


 De maneira geral, em termos de sistemas fluviais, os hemi-grabens se diferenciam dos grabens 


pela forma com que se dão os processos de afluência. Enquanto a drenagem principal dos grabens possui 


relativa simetria de afluentes, aquela dos hemi-grabens é totalmente assimétrica. 


 Apesar disso, segundo Steckler (1994), mesmo as zonas aparentemente simétricas podem 


apresentar grandes assimetrias entre as bordas, no que diz respeito à atuação erosiva dos canais fluviais. 


Isso demonstra que a erosão e deposição nessas zonas são fenômenos complexos e as variáveis de 


controle são de difícil definição e monitoramento. 


 De acordo com Miall (2006) e Leeder & Gawthorpe (1987), os hemi-grabens apresentam 


evolução sedimentar e morfológica bastante complexa. As principais características desta evolução são a 
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migração paulatina do sistema fluvial (provavelmente meandrante) em direção ao bloco baixo (muro), a 


assimetria do vale e a presença de fácies fluviais e de leque aluvial interdigitadas (figura 3.26). 


 Como resultado da migração do sistema fluvial, são encontrados nesses ambientes uma série de 


relictos de sua passagem em níveis escalonados em relação à drenagem principal atual, semelhantes aos 


apresentados na figura 3.18. 


 Um estudo de caso efetuado sobre o baixo rio Ivinhema (alto rio Paraná) por Fortes et al. (2005) 


demonstrou um quadro semelhante ao anteriormente apresentado para hemi-grabens. Neste caso, porém, 


o teto estaria escalonado por várias falhas normais e a grande falha lístrica confinaria o canal principal do 


rio Paraná. 


 


 


Figura 3.26 – Bloco-diagrama de um hemi-graben, suas feições morfológicas e sedimentares principais. Adaptado a 


partir de Miall (2006) e Leeder & Gawthorpe (1987). 
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 Miall (2006) apresenta padrões distintos para o preenchimento sedimentar de níveis de base 


instalados nas bordas de cinturões orogenéticos ativos e inativos. A atividade do cinturão forçaria a 


subsidência contínua das periferias e, com isso, uma concentração da molassa nos sopés da cadeia de 


montanha. 


 Em zonas de tectônica ativa, a sedimentação é dominada por rios que trazem boa parte de seus 


sedimentos de fora da bacia e apresentam traços da evolução tectônica associada à movimentação do 


cinturão de falhamentos (falhas ativas no leito, vários knickpoints, meandros comprimidos, etc.) (Jain & 


Sinha, 2005). 


 Em zonas inativas, entretanto, o soerguimento dos terrenos periféricos permitiria o 


retrabalhamento dessas molassas e sedimentação faciologicamente mais complexa, com interação entre 


depósitos fluviais e de encosta (figura 3.27). 


 


 


Figura 3.27 – Diferença nos padrões de preenchimento de bacias de foreland, conforme a atividade ou não do 


cinturão orogenético. Destaque para a maior complexidade dos depósitos em cinturões inativos, devido ao 


retrabalhamento da molassa original. Modificado de Miall (2006). 
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 Assim como nos casos de isostasia, feições típicas das zonas de falha são as ravinas, voçorocas e 


terraços escalonados. Sua análise é de grande importância em estudos da variação dos níveis de base com 


ou sem influência de tectônica ativa (Larue, 2008b). 


 Segundo Selby (1985), se o nível de base permanece alçado por um tempo suficiente para que um 


vale preexistente seja preenchido, após a ruptura ou rebaixamento do nível de base, são gerados terraços 


aluviais emparelhados. 


 Entretanto, se a dissecação lateral for mais intensa que a vertical, os terraços gerados são 


desemparelhados. Isso pode ocorrer em zonas onde a drenagem escoa sobre um plano de falha que sofre 


movimentações (Huggett, 2003). 


 Se houver pendência tectônica para um dos lados do vale, os terraços poderão ser escalonados e 


se instalarem somente em uma das margens. Isso pode ocorrer, por exemplo, em zonas de basculamento 


ou hemi-grabens (figuras 3.18 e 3.26). 


 Caso o rebaixamento do nível de base obedeça a ciclos de recorrência repentina e o clima 


possibilite a instalação de rios energéticos (entrelaçados), serão formados terraços de corrasão, que na 


verdade correspondem ao assoalho do vale erosivo no momento do se abandono. Esses terraços 


geralmente aparecem encobertos pelos cascalhos residuais do antigo leito (figura 3.28). 


 Da mesma forma, se a geração desses terraços ocorre sob ação de basculamento ou qualquer outra 


forma de rearranjo crustal, eles serão desemparelhados. 


 Nas proximidades do nível de base, geralmente em bordas de bacias sedimentares, os vários 


níveis de terraços irão convergir para um mesmo patamar (figura 3.28). 
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Figura 3.28 – Alguns padrões de terraços fluviais condicionados por diferentes variáveis. Maiores explicações no 


texto. Modificado de Selby (1985). 
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3.3.3. - Demais Condicionantes 


Como boa parte dos processos de instalação e evolução dos níveis de base possui múltiplos 


condicionantes, alguns pontos considerados nos itens anteriores equivalem ao efeito das dobras e contatos 


litológicos. Portanto, neste tópico serão abordados conjuntamente os efeitos que as dobras, contatos 


litológicos, a constituição sedimentar do leito e a ação antrópica podem apresentar sobre a instalação de 


níveis de base. 


A geração ou reativação de dobras pode condicionar toda a rede de drenagem. Sua influência 


ocorre em várias escalas de análise. Na escala regional, por exemplo, as dobras determinam o padrão 


geral de esculturação do relevo metassedimentar (figura 3.29). 


 


 


Figura 3.29 – Formas de relevo esculpidas em rochas metassedimentares dobradas. Modificado de Huggett (2003). 


 


 A figura acima ilustra o poder que as dobras têm de definir, em escala regional, diferentes 


morfologias e sistemas de drenagem. Os rios obseqüentes, ao fluir sobre estratos de diferentes litologias, 


podem ser represados por um nível mais resistentes e, neste caso, estará instalado um nível de base 


associado conjugadamente à ação das dobras e contatos litológicos. 


 Numa escala local, a ação contínua da erosão pode denudar níveis superficiais e atingir zonas 


dobradas. Nessas áreas, o contraste entre litologias com resistência diferenciada à erosão, também pode 


gerar níveis de base (Huggett, 2003). Esta situação é ilustrada nos bloco-diagramas apresentados por 


Press et al. (2006) (figura 3.30). 
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Figura 3.30 – Instalação de níveis de base a partir da exumação de uma anticlinal de eixo perpendicular ao fluxo do 


rio. Modificado de Press et al. (2006). 


 


 Schumm et al. (2002) apresentam um quadro sintético de dobramentos elementares e seu efeito 


sobre o perfil dos rios (figura 3.31). Como no caso das falhas, pode-se assumir que a zona de charneira 


será alvo de erosão e na calha (gerada no caso de sinformes) ocorrerá deposição. 


 À medida que uma zona de charneira de uma sinclinal é degradada, o nível de base inicia um 


processo de rebaixamento. Neste caso, os efeitos sobre a paisagem são os mesmos já descritos para as 


falhas, ou seja, escalonamento de terraços, ravinas, voçorocas e anfiteatros. 


 Harbor (1998a), numa investigação sobre a dinâmica fluvial de um rio sob ação de tectônica 


ativa, constata que nem todos os rios sob essas condições variam sua morfologia. O rio Sevier (Utah, 


EUA) apresenta a capacidade de variar condições de erosão e deposição sem, contudo, sofrer 


modificações morfológicas substanciais. 
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Figura 3.31 – Quadro síntese das dobras elementares que podem alterar a dinâmica fluvial ao se instalarem. 


Modificado de Schumm et al. (2002). 


 


 


 


 


 Algumas constatações sobre o rio Sevier foram que na zona de soerguimento ele possui leito 


cascalhoso e dispendia muita energia com essas partículas. A jusante ele deposita os sedimentos em zonas 


exageradamente meandrantes com canais mais largos e menos eficientes em termos de transporte. 


 A erosão e deposição localizadas criam um equilíbrio dinâmico com a elevação estrutural. No 


entanto, este equilíbrio inclui respostas não lineares, como lobos deposicionais e knickpoints. 


 A captura de drenagem também pode ocorrer a partir do alçamento de dobras regionais, conforme 


assinalam Schumm et al. (2002). Na figura 3.32 são apresentadas redes de drenagem adjacentes, no 


Nepal, que tiveram seu canal principal gradativamente capturado por força do soerguimento de duas 


anticlinais. 


 Como há o represamento das drenagens principais, todo o processo envolve a instalação de um 


nível de base de dimensões regionais. 
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Figura 3.32 – Capturas de drenagem condicionadas pelo soerguimento de duas anticlinais. Modificado de Schumm 


et al. (2002). 


 


 Schumm et al. (2002) apresentam os resultados de estudos sobre o rio Taieri, na Nova Zelândia, 


onde a assimetria de dobramentos (derivados de falhas de empurrão) na serra Taieri se traduzem na 


assimetria da rede de drenagem (figura 3.33 A). 


 Na região das montanhas Rock and Pillar, a atuação diacrônica de dois planos de empurrão 


induziu a geração de dois padrões de drenagem erosivamente bastante distintos na mesma bacia (figura 


3.33 B). 


 Isso indica que as drenagens mais encaixadas já estavam instaladas quando ocorreu o 


soerguimento 2, ao passo que as do lado oposto se instalaram concomitantemente ou depois do 


soerguimento 1. Tais fatos sugerem que o soerguimento 2 é posterior a 1. 


 O trabalho executado por Jackson et al. (1996) mostra que a rede de drenagem em regiões da 


Nova Zelândia é muito influenciada pela ação conjunta de falhas e dobras. Os resultados consistem, 


dentre outros, em variações geométricas dos canais, alterações na sua simetria e energia de fluxo e 


variações no perfil longitudinal, graças à instalação de níveis de base regionais. 
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 Miller (1991) realizou uma investigação a respeito das influências que a geologia exerce sobre a 


gênese dos knickpoints em Indiana (EUA). Na oportunidade, é demonstrado que os pontos de inflexão 


podem ser desenvolvidos em áreas de ocorrência de apenas uma litologia. 


 Este fato ocorre sobre carbonatos dobrados em antiforme, onde a erosão da zona de charneira 


expõe o mesmo horizonte estratigráfico com mergulhos diferentes, constituindo pontos de inflexão. 


 De acordo com esse estudo, portanto, os knikpoints não estão associados só ao contraste de 


litologias, variações do nível de base regional ou movimentação de falhas. Eles possuem uma estreita 


relação com propriedades estruturais locais, como a atitude e espessura dos estratos, freqüência e 


orientação das juntas, etc. 


 Segundo Howard et al. (1994), canais de leito rochoso, arenoso e cascalhoso merecem 


modelagens distintas, uma vez que diferem em termos dos fatores que controlam sua existência e 


evolução. A constituição do leito é função das características tectônicas regionais e das características do 


sedimento disponível. 


 Segundo os mesmos autores, os modelos sugerem que a exposição do afloramento nos assoalhos 


de canal torna mais lenta a resposta das cabeceiras de drenagem às variações dos níveis de base a jusante. 


Além disso, o tempo de resposta dos canais aluviais de granulação fina às variações no suprimento de 


sedimentos, descarga, nível de base ou tectônica é o menor de todos os tipos de canal. 


 Howard et al. (1994) introduzem também um novo conceito: live bed. O “leito vivo” ocorre 


quando um leito com predominância de sedimentos grossos apresenta transporte muito efetivo. O canal é 


semelhante aos arenosos, com gradiente afetado pela granulometria do sedimento e também por suas 


taxas de suprimento. 


 A principal diferença do live bed para os canais de granulometria fina é que a abrasão faz com 


que os sedimentos apresentem uma redução rápida de granulometria em direção a jusante e não por perda 


de energia do canal. 


 Harbor (1998b) afirma o importante papel das dunas do baixo rio Mississippi em manter a 


geometria do canal. Este tipo de feição encouraça o leito e, com isso, sustenta o nível topográfico, 


gerando níveis de base locais de natureza sedimentar. 


 De acordo com Sklar & Dietrich (2001), em canais de leito rochoso, um pequeno suprimento de 


sedimentos é capaz de promover a sua erosão, pois fornece ferramentas para a abrasão (tools effect). Um 


alto suprimento sedimentar, por outro lado, inibe a erosão, tendo em vista que cria uma barreira entre os 


afloramentos e os depósitos sedimentares superiores (coverage effect). 


 A degradação é máxima quando o sedimento oferecido é grosso e o afloramento parcialmente 


exposto. A distribuição das granulometrias do leito é um controle fundamental do gradiente de canais 


rochosos e da topografia regional. 
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Figura 3.33 – Dobramentos associados a falhas e seus efeitos sobre a rede de drenagem. Modificado de Schumm et 


al. (2002). 


 


 Em um estudo sobre o rio Madison (EUA), Turner & Locke (2005) relatam o bloqueio deste rio 


pela ação de um terremoto. Conforme o vertedouro foi dissecado, foram gerados vários terraços em níveis 


diferentes. Esta observação demonstra que dependendo do tempo de residência, fluxos de detrito também 


são capazes de originar níveis de base de expressão local ou regional. 


 Os canais meandrantes e anastomosados, em zonas de rebaixamento progressivo do nível de base, 


podem acumular um pacote lamoso bastante espesso (acresção vertical). Caso haja uma mudança no 


comportamento tectônico, manutenção da descarga e lento rebaixamento do nível de base, o próprio 


pacote sedimentar poderá reter o processo de degradação durante um tempo significativo em função da 


agregação dos finos. 


 Tooth et al. (2004), em um trabalho sobre controles geológicos de rios da África do Sul, 


concluem que os rios estudados possuem diversos níveis de base locais associados à resistência de diques 


e soleiras de dolerito. Em linhas gerais, os rios apresentam, nos segmentos a montante, meandros, 


aplainamento lateral de afloramentos e formação de planície de inundação (figuras 3.34 e 3.35). 
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Figura 3.34 – Ilustração esquemática da seqüência de desenvolvimento dos rios do Highveld sulafricano. 


Modificado de Tooth et al. (2004). 
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 Com o passar do tempo, os knickpoints sofrem migração e, com a incisão dos canais, o sistema 


deixa de ser meandrante, com o abandono parcial do canal e a dissecação das planícies de inundação. 


 


 


Figura 3.35 – Ilustração esquemática dos fatores que promovem o meandramento e o desenvolvimento da planície 


de inundação em vales de arenitos e folhelhos a montante de diques e soleiras de dolerito na região do Highveld 


sulafricano. Modificado de Tooth et al. (2004). 


 


 Em New South Wales (Austrália), Young & McDougall (1993) mostraram que rios drenando 


terrenos de lavas basálticas não foram capazes de variar o gradiente em cerca de 20 Ma.. Os knickpoints 


foram praticamente mantidos intactos e isso levou à conclusão de que a evolução do sistema fluvial na 


região está muito mais associada a variações da descarga do que à migração dos pontos de inflexão. 
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 De acordo com Selby (1985), quando os canais conseguem entalhar seqüências horizontalizadas 


portando níveis intercalados de maior resistência à abrasão, podem ser formados terraços estruturais 


(figura 3.28). 


 A assimetria do leito maior, quando são gerados terraços aluviais em apenas uma das margens, 


pode ocorrer quando à montante da zona de terraços existir uma afloramento capaz de diminuir a energia 


do fluxo aquoso (figura 3.28). 


 Young & McDougall (1993) criticam os modelos vigentes para evolução da paisagem, pois foram 


desenvolvidos para regiões em que não existem dados cronológicos suficientes para que seja traçado um 


quadro evolutivo confiável, como os Apalaches. Segundo Kooi & Beaumont (1994) seus modelos para 


formação de escarpas em zonas de rifteamento mostram que os contrastes litológicos produzem 


morfologias mais complexas e predizem que as escarpas tendem a se desenvolver quando estão recobertas 


por rochas mais resistentes à erosão. 


 Larue (2008a) também mostra que o contraste litológico é fator importante no contexto da 


instalação dos níveis de base. Na região do Maciço Central (França), ele constata que os knickpoints de 


origem litológica se mantêm verticais e com grande estabilidade à incisão fluvial, ao passo que os 


tectônicos migram em direção a montante com maior facilidade, de acordo com a descarga. 


 Kale (2005), semelhantemente, demonstra que o rio Tapi, na região central da Índia, sofre uma 


retenção notável do curso e perde energia em zonas de leito rochoso em camadas horizontalizadas 


(basalto amigdaloidal). 


 No tocante aos impactos de origem antrópica capazes de promover a retenção de sedimentos, 


pode-se considerar que o principal seja a instalação de barramentos. Um barramento tem efeitos 


semelhantes aos de uma falha de rejeito vertical (Leopold, 1992). Porém, os efeitos são mais drásticos, 


tendo em vista que a construção do barramento é um processo muito menos gradual que a maioria dos 


fenômenos tectônicos, mesmo em áreas de grande atividade. Dessa forma, há uma adaptação de todo o 


perfil fluvial numa escala temporal relativamente pequena (Keller, 2000). 


 A urbanização também tem efeito notável sobre a retenção de sedimentos. Dentre as principais 


obras há de se considerar a pavimentação do assoalho do canal, a canalização propriamente dita 


(construção de paredes laterais, normalmente com retificação do traçado original dos rios, com ou sem 


lage), a construção sobre as planícies de inundação, dentre outras (Nelson, 1998). Os empreendimentos 


citados tendem a estrangular o canal, inibindo a migração de meandros, além de mudar as condições de 


infiltração, aumentando a descarga (Li et al. 2007). 


 Brierley & Fryirs (1999) demonstraram variações sensíveis no poder de transferência de 


sedimentos e água sofridas por rios da região de New South Wales (Austrália) desde a ocupação européia. 


A conexão antrópica de tributários naturalmente desconectados da drenagem principal mudou 
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consideravelmente as condições de erosão e deposição em vários pontos da bacia, promovendo o 


assoreamento de zonas anteriormente desprovidas de sedimento e a erosão em antigas zonas de retenção. 


 Vários estudos de caso sobre efeitos da alteração antrópica de sistemas fluviais podem ser 


encontrados em Nelson (1998). O autor apresenta também vários métodos de monitoramento das 


influências dessas alterações sobre uma série de variáveis ambientais (precipitação, ciclos de cheias, etc.) 


e experiências de “recuperação”. 


 Estudos experimentais executados por Schumm (1977) apontam para o papel das afluências na 


instalação de zonas de retenção de sedimentos. Os resultados demonstraram que imediatamente a jusante 


da desembocadura, ocorre o desenvolvimento de uma barra sedimentar de proporções crescentes. Com 


isso, o canal principal diminui a energia de fluxo, potencializando os efeitos da desembocadura do 


afluente. 


 Ao final deste capítulo, é possível perceber que os níveis de base podem ser gerados a partir de 


diversos condicionantes, muitos deles de origem natural, independentes de influência antrópica. Nota-se 


também que a individualização destes condicionantes é tarefa praticamente impossível, tendo em vista 


que quase sempre haverá atuação conjunta de dois ou mais deles. 


 Uma análise preliminar permite inferir que os condicionantes capazes de exercer maior efeito 


sobre bacias tectonicamente estáveis e distantes do nível de base final, como é o caso das bacias dos rios 


das Velhas e Jequitaí, são: 


 . a justaposição liotológica, não só pelos contrastes composicionais e texturais das rochas nas 


zonas de contato, mas também pela variação espacial da atitude de planos deposicionais ou 


deformacionais, como acamamento e foliação; 


 . os soerguimentos (ou basculamentos) tectônicos, com a geração de patamares estruturais, 


grabens ou hemi-grabens, tendo em vista a forte incidência de estruturas rúpteis em várias partes das 


bacias, passíveis de reativação; 


 . os soerguimentos (ou basculamentos) isostáticos de blocos crustais em várias escalas, associados 


aos contrastes litológicos e conseqüentes perdas de massa e empuxo diferencial sobre o manto e 


 . a proximidade das zonas de confluência com os grandes rios da região. 


 Sinteticamente, a instalação ou alteração dos níveis de base serão traduzidas na paisagem sob a 


forma de feições fluviais escalonadas; contrastes na declividade e entalhamento do canal; mudanças na 


constituição sedimentar do leito e na energia de fluxo; além de variações morfológicas no canal e 


margens. 


 Analogamente, os pacotes sedimentares gerados durante a instalação e evolução dos níveis de 


base registrarão total- ou parcialmente, na forma de fácies sedimentares, os eventos que governaram a 


história geológica da região. 
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CAPÍTULO 4 


MATERIAIS E MÉTODOS 


 Neste capítulo serão descritos os materiais utilizados e metodologias aplicadas em cada etapa 


do trabalho. As descrições seguem a ordem em que as etapas foram executadas. 


Partiu-se de uma fase preliminar, em escritório, com definição das bacias a serem estudadas e, 


posteriormente, dos pontos de interesse. Em seguida, procederam-se as etapas de campo, envolvendo 


mapeamento geomorfológico e descrição de perfis estratigráficos. 


As etapas descritas acima culminaram em nova fase de escritório, para vetorização de mapas e 


perfis estratigráficos, seguida de interpretações dos condicionantes geológicos dos níveis de base e, 


finalmente, da redação da tese propriamente dita. 


 


4.1- DEFINIÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO 


Os critérios para definição da área de trabalho foram principalmente geológicos, fisiográficos 


e logísticos. A bacia do rio das Velhas já havia sido estudada em seu alto curso por Lana (2004). 


Conforme apresentado no Capítulo 2, o alto curso da bacia do rio das Velhas drena o 


Quadrilátero Ferrífero, o que confere à região um quadro muito rico para o estudo de níveis de base, 


tanto sob aspecto litológico, quanto estrutural. 


Os nítidos contrastes topográficos e geológicos motivaram a inclusão neste trabalho dos cursos 


médio e baixo da bacia, viabilizando uma comparação dos condicionantes e mecanismos de instalação 


de níveis de base nestas regiões e os atuantes no alto curso. 


Além disso, o médio e o baixo curso da bacia do rio das Velhas contam com uma rede 


satisfatória de acessos e cidades ou localidades com estrutura mínima para estada durante as etapas de 


campo. 


Análises cartográficas, somadas à execução do projeto “Estudo da Estrutura da Comunidade 


Ictiofaunística e dos Habitats Fluviais da Bacia do Rio Jequitaí/MG com Interesse para a 


Conservação” (Cetec, 2006), indicaram semelhanças em termos litológicos, topográficos e ambientais 


entre as bacias dos rios das Velhas e Jequitaí. 


Conforme relatado no capítulo 3, de forma generalizada, as cabeceiras de ambas as bacias se 


encontram instaladas sobre serras de quartzito brasilianas, partindo para regiões mais planas, com 


predominância de litotipos pelíticos e carbonáticos menos estruturados. 
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As referidas semelhanças sugeriram a consideração da bacia do rio Jequitaí como parte da área 


de trabalho. Com isso, houve um aumento do universo amostral, resultando na maior confiabilidade 


das análises comparativas dos efeitos de traços litoestruturais regionais e os de natureza local, atuantes 


em cada uma das bacias. 


Apesar de possuir vias de acesso em quantidade e qualidade inferiores às da bacia do rio das 


Velhas, a bacia do rio Jequitaí apresentou condições mínimas para que os trabalhos de campo fossem 


executados em um número significativo de pontos. 


 


4.2- IDENTIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE BASE 


Os métodos descritos neste tópico foram alvo de discussões e aperfeiçoamento desde o início 


da elaboração deste trabalho (p. ex.: Lana et al., 2005; Lana & Castro, 2006b; Lana & Castro, 2007; 


Lana et al. 2008). O que se apresenta abaixo é uma síntese das diferentes etapas seguidas, a partir de 


uma organização do que foi desenvolvido e publicado em trabalhos como os citados acima. 


 


4.2.1 - Análise de Mapas Topográficos 


Inicialmente, foi montado um mosaico com folhas que cobrem a área de trabalho em escala 


regional. Foram utilizadas as folhas Belo Horizonte e Rio de Janeiro ao milionésimo (SE-23 e SF-23, 


respectivamente - IBGE, 1998), além das folhas Belo Horizonte NE, Belo Horizonte SE e Rio de 


Janeiro NE em escala 1:500.000 (SE-23-NE, SE-23-SE e SF-23-NE - IBGE, 1957). 


Em análises nessas escalas, zonas de estreitamento do vale fluvial, ou seja, de redução 


abrupta (ao menos 50%) da sua largura, sem variação na cota do canal, foram consideradas níveis de 


base. Isso se justifica em função da provável redução da energia de fluxo e todas as implicações 


sedimentares e morfológicas decorrentes (figura 4.1). 


As larguras dos vales foram determinadas a partir de medidas do espaçamento da curva de 


nível plotada mais próximo ao curso d’água analisado. Essas medidas foram tomadas de forma 


aproximadamente perpendicular ao eixo principal dos canais, com o uso de um escalímetro (mapas em 


papel, em 1:500.000) ou com a ferramenta measure do software ArcGIS® 9.2 (mapas digitais ao 


milionésimo). 


Também foi feita a seleção qualitativa de porções dos vales localizadas a montante de zonas 


de entrincheiramento brusco da drenagem, ou seja, áreas com redução da cota do curso d’água, 


nítido adensamento das curvas de nível e forte convexidade em direção a montante (figura 4.1). 
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O procedimento foi realizado nas folhas em escala 1:1.000.000. Posteriormente, foram 


analisados os mapas em 1:500.000 com vistas não só à confirmação dos pontos já identificados, como 


também à identificação de novos níveis de base não perceptíveis em menor escala. 


Com base nos mapas em escala ao milionésimo, foram identificados 20 níveis de base ao 


longo da bacia do rio das Velhas e 9, distribuídos pela bacia do rio Jequitaí. Ao final da análise em 


escala 1:500.000 o número subiu para 27 níveis de base na bacia do rio das Velhas e se manteve em 9, 


na bacia do rio Jequitaí, sugerindo pequena influência desta variação de escala sobre os resultados 


obtidos. 


 


 


Figura 4.1 – Determinação de níveis de base (NB) em um mapa topográfico hipotético. Os atribuídos a 


estreitamento do vale ocorrem quando L2 equivale a no máximo 50% de L1, enquanto os associados a 


entrincheiramento são determinados qualitativamente. 


 


Como as escalas adotadas se mostraram insuficientes para traduzir as dimensões e a 


geodiversidade das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí, que provavelmente seriam refletidas num 


número maior de patamares morfológicos, uma solução plausível para o problema seria realizar as 


mesmas análises sobre mapas em escala substancialmente maior, que cobrissem toda a área de 


trabalho. 
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A maior escala disponível para a região como um todo é 1:100.000. Nesta escala, a 


constatação visual dos níveis de base se torna inviável, devido à alta densidade de informações e 


também ao grande número de mapas necessários para cobrir toda a área de trabalho (23, 


desconsiderando o Quadrilátero Ferrífero, que é coberto por folhas em escalas maiores). 


Este fato suscitou a pesquisa de outras ferramentas, cuja análise levasse ao refinamento da 


identificação de níveis de base realizada até então. 


 


4.2.2 - Análise de Dados de Sensoriamento Remoto 


Conforme atestado por vários autores (p.ex.: Johnson & Gage, 1997; Montgomery & 


Buffington, 1997; Huggenberger et al., 1998; Suaréz-Seoane & Baudry, 2002; Schrott et al. 2003; 


Marcus et al., 2003; etc.), os métodos indiretos de cartografia, envolvendo sensoriamento remoto 


(incluindo aqui a geofísica), têm se mostrado muito úteis nos estudos dos sistemas fluviais. 


A aplicação destes métodos, segundo Drury (1998) e Moreira (2005), é de suma importância, 


principalmente quando as áreas-alvo são de difícil (ou perigoso) acesso ou possuem ampla distribuição 


espacial, sendo inviável seu mapeamento por técnicas convencionais de cartografia. 


As ferramentas de sensoriamento remoto, de acordo com Jensen (2000), são fundamentais 


para obtenção de dados de natureza espectral, incluindo os não visíveis a olho nu e até os 


subsuperficiais. Além disso, conforme Crosta (1993), a maior parte das imagens obtidas possui 


natureza matricial e, desta forma, pode ser processada em ambiente digital SIG (Sistemas de 


Informação Geográfica), de forma a atender as mais diferentes demandas de uso. 


Uma barreira à maior difusão do sensoriamento remoto tem sido os altos custos de aquisição 


das imagens de melhor resolução. Entretanto, Crepani & Medeiros (2005), discutindo a qualidade e 


funcionalidade de dados disponíveis gratuitamente para download na internet, ressaltam que: “A 


disponibilidade gratuita de produtos de Sensoriamento Remoto e de softwares de Geoprocessamento 


torna possível atualmente a qualquer pessoa ou instituição produzir dados de qualidade a um custo 


muito baixo”. 


Os autores se referem às imagens de radar SRTM, ao mosaico de imagens multiespectrais (de 


satélite) GeoCover Landsat, ao SIG gratuito e nacional Spring, dentre outros. 


As imagens SRTM foram adotadas neste trabalho. Sua utilização ocorreu não só por uma 


questão de custos ou por seu uso recorrente no meio geomorfológico (Silva & Santos, 2007), mas 


também pela precisão e possibilidade de tratamento digital, viabilizando a identificação de níveis de 


base com maior detalhamento que o relatado no item anterior. 
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As imagens SRTM, de acordo com Grohmann et al. (2008), foram obtidas a partir da missão 


Shuttle Radar Topography Mission, realizada no ano 2000 por um convênio onde cooperaram a 


Agência Espacial Norte-americana (NASA), a Agência de Inteligência Geoespacial Norte-americana 


(NGA), o Departamento de Defesa Norte-americano (NoD) e as agências espaciais alemã (DLG) e 


italiana (ASI). 


Cerca de 80% do relevo continental terrestre foram mapeados, entre as latitudes 60N e 54S, 


utilizando-se interferometria de radar de abertura sintética (InSAR). Os canais para transmissão e 


recepção das bandas C e X foram acoplados à área de carga do ônibus espacial Endeavour e as antenas 


secundárias (somente recepção) foram instaladas em um mastro retrátil de 60 m. 


Os dados brutos foram processados pela NASA e estão disponíveis para os EUA com 


resolução espacial de 30 m. Os mesmos foram reamostrados, apresentando cerca de 90 m de resolução 


espacial para o resto do mundo. As precisões vertical e horizontal para a América do Sul são 


respectivamente 6,2 e 9 m. 


Os dados para o território brasileiro foram processados pela Empresa Brasileira de Pesquisa 


Agropecuária (Embrapa – Miranda, 2005) e estão disponíveis para download, seguindo a articulação 


das folhas topográficas em escala 1:250.000. 


Após a análise dos mapas topográficos, foram baixadas as 9 imagens SRTM que cobrem a área 


de trabalho (SE-23-X-A, SE-23-X-C, SE-23-Z-A, SE-23-Z-B, SE-23-Z-C, SE-23-Z-D, SF-23-X-A, 


SF-23-X-B e SF-23-X-C). Tratam-se de modelos digitais de elevação (MDE), cuja análise pode ser 


efetuada em vários softwares de SIG ou cartografia digital. Neste trabalho optou-se pelo ArcGIS® 9.2 


e Global Mapper® 6.0. 


No primeiro momento, foi montado o mosaico de imagens para a área no Global Mapper®. As 


imagens tiveram sua hipsometria representada pela variação de tons de azul (áreas mais baixas) a 


vermelho (áreas mais altas), passando por tons de verde a laranja (figura 4.2). 
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Figura 4.2 – Imagem SRTM (SF-23-X-A) cobrindo parcialmente o alto curso da bacia do rio das Velhas, ou seja, 


o Quadrilátero Ferrífero (porção NE da imagem). A legenda adotada para as altitudes está ilustrada na barra à 


esquerda. 


 


Procedeu-se uma análise preliminar dos patamares mofoestruturais, sem nenhum tipo de 


tratamento das imagens. Porém, o efeito original de sombreamento e o grande número de cores 


envolvidas ofuscaram a análise visual, diminuído sua qualidade. 


A literatura sobre geomorfologia e morfotectônica tem assinalado várias vantagens do uso de 


modelos tridimensionais nos estudos relacionados ao meio físico, em comparação às imagens originais 


(Deffontaines & Chorowicz, 1991; Lin & Oguchi, 2004 e Tejero et al., 2006). 


A despeito da possibilidade de realce de certas características de interesse durante a geração 


dos modelos, o grande ganho é a aproximação geométrica entre o modelo e o terreno real por ele 


representado. Este fato contribui com as análises visuais, sobretudo as qualitativas. 


Em função do exposto ateriormente, foram gerados blocos-diagrama no próprio Global 


Mapper®, baseados nos modelos de elevação (figura 4.3). Foram também determinados vários perfis 


topográficos com vistas ao melhor reconhecimento do perfil do eixo principal dos cursos d’água 


(figura 4.4). Os problemas de sombreamento e densidade de cores se mantiveram e os perfis 


longitudinais levaram a uma visão extremamente densa e generalizada dos níveis de base. 
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Figura 4.3 – Bloco-diagrama gerado a partir do modelo digital de elevação SF-23-X-A. 


 


 


Figura 4.4 – Perfil longitudinal SE-NW de uma porção do vale do rio das Velhas. Os círculos amarelos no perfil 


representam os pontos de inflexão. 
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Foram geradas curvas de nível a partir das imagens SRTM no Global Mapper®, viabilizando a 


criação de mapas topográficos para a área de trabalho com eqüidistâncias de 100, 50 e 25 m (figura 4.5 


A e B). 


 


A 


B 


Figura 4.5 – Geração de mapa topográfico de uma porção do alto curso da bacia do rio das Velhas (B), a partir 


de imagem SRTM (A). Eqüidistância das curvas de nível de 25 m. 
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Em seguida, os diferentes mapas foram importados no ArcScene® (pacote ArcGIS®) e 


convertidos em modelos tridimensionais. A grandeza que se mostrou mais análoga às da metodologia 


aplicada aos mapas topográficos foi a declividade das encostas. A brusca sucessão entre áreas de baixa 


e alta declividade sugere a existência de um nível de base. 


Os modelos tridimensionais foram gerados a partir de malhas triangulares irregulares 


(triangular irregular network - TIN) que, de acordo com Crosta (1993), são mais indicadas para 


mostrar a variação do relevo sem a necessidade de geração de muitos dados redundantes 


(interpolações para geração de malha regular). 


Foram definidas 10 classes de declividade (0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-20, 20-40, 40-80, 80-


100, 100-200%), ilustradas por cores do branco (áreas planas) ao vermelho (áreas verticais), passando 


por tons de verde e laranja. O exagero vertical adotado foi de 5x. 


A rede de drenagem das duas bacias, em escala 1:250.000, foi extraída de Moura (2000) e 


Cetec (2006) e sobreposta aos modelos. A análise dos modelos gerados sobre os mapas de maior 


detalhamento (eqüidistância de 25 m) levou à identificação de 40 níveis de base na bacia do rio 


Jequitaí e 392 na bacia do rio das Velhas (figura 4.6), incluindo todos os já identificados na etapa 


anterior e também os dois pontos mais próximos das cabeceiras da bacia do rio das Velhas, estudados 


por Lana (2004). 


Tendo em vista o aumento satisfatório no número de níveis de base identificados, considerou-


se suficiente a análise dos modelos tridimensionais de declividade baseados em imagens SRTM e 


partiu-se para a etapa de verificação de vias de acesso e confirmação da existência dos níveis de base 


em campo. 
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Figura 4.6 – Exemplo de modelo tridimensional de declividade. Neste caso é apresentado o alto curso da bacia 


do rio das Velhas e são identificados 3 níveis de base ao longo do rio Maracujá. Exagero vertical de 5x. 
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4.3- VERIFICAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E CONFIRMAÇÃO DOS NÍVEIS DE 


BASE 


Após a etapa de definição cartográfica dos níveis de base, efetuou-se um apanhado geral das 


vias de acesso existentes na área das duas bacias. Foi analisada a situação de cada um dos pontos em 


relação às vias de acesso rodoviário e ferroviário (Abril, 2005 - e figuras 1.2 e 1.3) às estruturas e 


contatos litológicos apresentadas nas bases geológicas (figuras 2.7 e 2.9) e morfotectônicas (figuras 


2.4 e 2.5). 


A partir desse apanhado, foi estabelecido o roteiro da primeira etapa de campo, com o objetivo 


exclusivo de visitar os níveis de base e confirmar a configuração morfológica de cada um deles. A 


ordem de prioridade foi definida da seguinte forma: 


a) Pontos de acesso preciso com mais de uma variável de controle (p. ex.: próximos a uma 


zona de falha e a um plano de reativação cenozóica); 


b) Pontos de acesso próximo com mais de uma variável de controle; 


c) Pontos sem acesso com mais de uma variável de controle; 


d) Pontos de acesso preciso com uma variável de controle; 


e) Pontos de acesso próximo com uma variável de controle; 


f) Pontos sem acesso com uma variável de controle e 


g) Pontos com acesso preciso ou próximo, mas sem variável de controle identificada. 


Ao final desta etapa de campo, percebeu-se que a rede de acessos apresentada nas referências 


citadas anteriormente seria insuficiente para que pontos aparentemente importantes a norte do alto 


curso da bacia do rio das Velhas fossem visitados. 


A segunda etapa de campo foi planejada com base em estudos das vias de acesso e cobertura 


vegetal observadas no software Google Earth® e em imagens multiespectrais ETM+ do sensor Landsat 


7, composição colorida 7-4-2, coletadas entre 1999 e 2000, com resolução espacial de 14,25 m 


(Crepani & Medeiros, 2005 e Nasa, 2004). 


Foram utilizados também 16 mapas topográficos na escala 1:100.000: 


. Sete Lagoas (IBGE, 1976); 


. Baldim, Diamantina e Presidente Kubitschek (IBGE, 1977); 


. Andrequicé, Ibiaí e Várzea da Palma (DSG, 1969); 


. Curvelo e Serra do Cabral (DSG, 1970) 


. Pirapora (DSG, 1971); 


. Coração de Jesus, Jequitaí e Montes Claros (DSG, 1972); 
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. Corinto (DSG, 1979) 


. Bocaiúva e Curimataí (IBGE, 1978); 


Com base nas novas fontes de informação, um maior número de pontos pôde ser visitado a 


norte do alto curso da bacia do rio das Velhas. 


Os pontos considerados níveis de base ou que apresentaram morfologia anômala em regiões 


planas (p. ex.: cursos interrompidos, dissecação de espessos pacotes sedimentares, etc.), incluindo dois 


já estudados em Lana (2004) e os identificados na própria etapa de campo, totalizaram 14 na bacia do 


rio das Velhas e 12 na bacia do rio Jequitaí. Eles são apresentados de sul para norte nos quadros 4.1 e 


4.2. 


 


Quadro 4.1 – Pontos selecionados para adensamento de estudos na bacia do rio das Velhas. 


Código do Ponto Nome do curso d’água Coordenadas UTM E e N 


V1 rio Maracujá 639.500, 7.744.640 


V2 rio Maracujá 639.600, 7,746.830 


V3 rio Maracujá 637.230, 7.751.300 


V4 rio das Velhas 651.410, 7.753.050 


V5 rio das Velhas 648.620, 7.753.120 


V6 afluente do ribeirão do Paiol 583.360, 7.862.633 


V7 córrego Canavial 627.940, 7.868.300 


V8 córrego Brava 604.660, 7.900.900 


V9 rio Paraúna 631.540, 7.939.230 


V10 ribeirão Chiqueiro (ou Areia) 630.500, 7.941.840 


V11 córrego Capivara 601.970, 7.944.300 


V12 ribeirão Datas 641.870, 7.960.160 


V13 córregos Limoeiro e Bananal 601.040, 7.965.510 


V14 rio Pardo Pequeno 631.550, 7.977.165 
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Quadro 4.2 – Pontos selecionados para adensamento de estudos na bacia do rio Jequitaí. 


Código do Ponto Nome do curso d’água Coordenadas UTM E e N 


J1 rio Embaiaçaia 587.980, 8.038.800 


J2 córrego Gameleira 600.440, 8.040.200 


J3 córrego Gameleira 600.490, 8.046.820 


J4 rio Embaiaçaia 591.590, 8.050.805 


J5 córrego Gameleira 600.770, 8.053.640 


J6 rio Jequitaí 608.080, 8.061.050 


J7 rio Embaiaçaia 596.100, 8.068.930 


J8 córrego Fundo 573.780, 8.077.140 


J9 córrego Garapa 596.450, 8.086.580 


J10 ribeirão Cipó 584.250, 8.091.580 


J11 ribeirão Traíras 585.110, 8.108.880 


J12 rio São Lamberto 582.850, 8.113.230 


 


 


 


 


 


Cada um desses pontos foi alvo de adensamento de estudos em campo. A distribuição espacial 


dos mesmos é representada nos mapas dos anexos 3 (adensamento velhas.pdf) e 4 (adensamento 


jequitaí.pdf), modificados respectivamente de Moura (2000) e Cetec (2006). 
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4.4- ADENSAMENTO DE ESTUDOS 


Os pontos definidos foram alvo de documentação fotográfica e mapeamento geomorfológico 


planimétrico em escala de detalhe (1:500 – intervalo médio entre os pontos de 2,5 m), seguindo as 


instruções de Lahee (1952), Low (1957), Compton (1962) e Compton (1985). O mapeamento se deu 


ao longo de 6 campanhas, executadas nos anos de 2007 (julho, setembro e outubro) e 2008 (janeiro, 


fevereiro e abril). 


Os níveis de base com exposição de porções de depósitos de encosta, terraços aluviais ou 


planície de inundação tiveram os perfis de fácies descritos. Foi procedida também a descrição expedita 


da constituição granulométrica e petrográfica/mineralógica superficial de leitos e barras sedimentares 


(Nunnally, 1967; Malarz, 2005 e Rengers & Wohl, 2007), utilizando-se cartela granulométrica, lupa e, 


para sedimentos grossos, um classificador de cascalhos (Lana, 2004). 


O equipamento utilizado no mapeamento foi uma estação total Trimble®, modelo 3305DR 


(precisão linear de 3mm +/- 2ppm, precisão angular de 5 segundos e alcance de até 3.000 m). Os 


métodos cartográficos adotados foram o da irradiação, com a estação fixa no centro da área a ser 


mapeada, associado ao da progressão, quando as especificidades do ponto forçavam a mudança do 


equipamento. 


A estação total foi zerada a partir do norte magnético. Os pontos de estacionamento foram 


estaqueados e tiveram suas coordenadas determinadas por um GPS de navegação. O erro na aquisição 


destas coordenadas foi considerado irrelevante, tendo em vista as dimensões da área de trabalho. 


 Pontos difíceis de serem acessados com a baliza e/ou não visíveis a partir da estação 


(vegetação densa, charcos, barrancos íngremes, etc.) tiveram sua posição determinada com 


caminhamento baseado no método da trena & bússola (erro nominal de 0,03% - Lahee, 1952). 


Os perfis estratigráficos foram levantados segundo os métodos convencionais (p. ex.: 


Compton, 1985 e Kondolf & Piégay, 2003), utilizando-se trena ou régua para medição da espessura 


dos estratos, lupa e cartela granulométrica (p. ex. Tucker, 1981) para definição das características 


texturais. As estruturas sedimentares foram identificadas com base em Suguio (2003), Boggs (2006), 


dentre outros. A escala de levantamento adotada foi de 1:10 
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4.5- VETORIZAÇÃO DE MAPAS E PERFIS; REAVALIAÇÃO DE 


CONDICIONANTES E REDAÇÃO DA TESE 


Os mapas geomorfológicos foram vetorizados no software ArcMap® (pacote ArcGIS® 9.2), 


enquanto os perfis foram digitalizados no CorelDRAW® X4. 


A partir dos perfis obtidos, efetuou-se a interpretação paleoambiental com base nos modelos 


de fácies propostos por Walker (1984). Devido às particularidades do objeto de estudo, características 


como a presença de raízes e matéria orgânica também foram consideradas distintivas de fácies. Apesar 


da escala de levantamento ter sido 1:10, alguns perfis serão apresentados no capítulo seguinte com 


exagero vertical, para que todas as fácies descritas em campo possam ser visualizadas. 


O zero adotado nos perfis é o nível da lâmina d’água, portanto onde os mesmos se assentam 


sobre afloramentos rochosos, um número diferente de zero aparecerá na base do eixo vertical, 


representando a espessura do afloramento em relação à lâmina d’água. As fácies de todos os perfis são 


empilhadas obedecendo a uma codificação (F1, F2, F3, etc), cujo significado é exclusivo de cada 


ponto e será devidamente descrito antes de sua representação gráfica. 


Para cada ponto mapeado foram consultados os mapas morfotectônicos (Saadi, 1991 e Penha 


et al., 2005) e compilados os mapas geológicos, nas maiores escalas disponíveis: 


. 1:50.000, para o alto curso da bacia do rio das Velhas (Lobato et al., 2005); 


. 1:250.000, para o restante da área (CPRM, 1985 e Moura, 2000) e 


. 1:100.000, para alguns pontos específicos a norte do alto curso da bacia do rio das Velhas 


(CPRM, 1997; CPRM, 2007 e CPRM, 2008). 


O mapa geológico compilado para as imediações de cada ponto foi digitalizado no 


CorelDRAW® X4. 


A análise conjunta da geomorfologia do segmento, seus controles litoestruturais (incluindo 


deformações cenozóicas), constituição superficial de barras e os perfis estratigráficos, viabilizaram 


uma série de hipóteses a respeito da evolução morfológica e sedimentar de cada segmento e também 


das bacias como um todo. 


Posteriormente, foram analisados os condicionantes da geração de níveis de base sintetizados 


no Capítulo 3. Esta análise viabilizou a escolha da hipótese mais plausível para origem e evolução de 


cada um dos pontos estudados. 


Por fim, todos os dados foram organizados e a tese foi redigida, na forma do presente volume. 


 











CAPÍTULO 5 


APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 


 Este capítulo se destina à apresentação e análise dos resultados obtidos ao longo do trabalho. 


Considera-se que os principais resultados são os mapas geomorfológicos e os perfis levantados. 


Juntamente com a apresentação desses resultados, virá uma descrição sumária das principais feições 


morfológicas e fácies sedimentares identificadas em campo. Ao final das descrições de cada ponto, 


serão feitas as análises pertinentes. A ordem adotada será a mesma dos quadros 4.1 e 4.2. 


 


5.1 – BACIA DO RIO DAS VELHAS 


Abaixo seguem os resultados alcançados para a bacia do rio das Velhas e suas respectivas 


análises. Para melhor orientação da leitura, sugere-se consultar o anexo 3, que apresenta a disposição 


espacial dos pontos apresentados. 


 


5.1.1 – V1 (rio Maracujá) 


Geomorfologicamente, o segmento apresenta-se sinuoso, com um patamar expressivo e 


bastante úmido em ambas as margens, interpretado como planície de inundação. Este patamar é 


interrompido na margem direita por uma reentrância da rampa vegetada que confina toda a planície de 


inundação desta margem. A natureza da rampa não pôde ser interpretada, mas aparenta se tratar de 


saliência resultante de erosão diferencial do regolito. 


Acima do nível da planície de inundação, existe outro patamar de menor umidade, 


considerado terraço aluvial. Este patamar é restrito à margem esquerda (figura 5.1). 


Em termos sedimentares, o segmento apresenta 3 grandes barras em cujas superfícies 


predominam sedimentos na fração seixo médio, mal selecionados, subangulosos a subarredondados, 


com abundância de filito prateado, seguido por quartzo e canga. Mármore e hematita são componentes 


subordinados. Eventualmente ocorrem calhaus. 


Levantou-se um perfil de fácies na planície de inundação (margem esquerda). Foram descritas 


duas fácies (figura 5.2): 


F1 - silte/argila intercalados a níveis de areia fina com laminações plano-paralelas (espessura 


de até 4 cm) e 


F2 - seixos finos subangulosos e mal selecionados de quartzo e, subordinadamente, rocha 


pelítica. 
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Figura 5.1 – Mapa geomorfológico do ponto V1, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.2. 
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Figura 5.2 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem esquerda do ponto V1. 


 


A análise da geologia local (folha Ouro Preto em escala 1:50.000 – Lobato et al., 2005) mostra 


que o ponto se encontra a montante de uma zona de contato entre rochas supracrustais do Quadrilátero 


Ferrífero e o embasamento cristalino (Complexo Bação). Nesta área, as rochas supracrustais se 


encontram verticalizadas, constituindo o flanco norte da sinclinal Dom Bosco, cujo eixo é E-W (figura 


5.3). 


 


 


Figura 5.3 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V1. Modificado de Lobato et al. (2005). 
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A despeito de variações na descarga por influências climáticas e antrópicas, cuja investigação 


não se enquadra no escopo deste trabalho, pode-se assumir que a constituição textural grossa do leito e 


barras sedimentares aponta para um aumento na energia de fluxo nos últimos tempos. 


A análise acima é corroborada pelo histórico inicialmente agradacional do segmento, indicado 


pelas fácies sedimentares descritas na planície de inundação (figura 5.2), interpretadas como 


resultantes de acresção vertical em um sistema fluvial meandrante. Esta fase é acompanhada do 


entalhamento destes depósitos pelo canal. 


A assimetria notada no vale, com formas escalonadas se desenvolvendo na margem esquerda e 


o curso do rio Maracujá sendo confinado junto à margem direita, parece ser resultante de um 


basculamento regional das seqüências supracrustais para leste. 


O referido basculamento poderia estar ocorrendo ao longo da falha de empurrão do Fundão, 


localizada cerca de 5 km a SE deste ponto. Essa falha, na sua porção mais próxima ao ponto estudado, 


possui direção NE-SW e vergência para NW, portanto, para que esta hipótese fosse válida, uma 


reativação com deslizamento do muro em relação ao teto teria de estar se processando. 


Outra possível justificativa para a assimetria transversal do segmento seria um basculamento 


regional. O fenômeno seria proveniente de compensação isostática, tendo em vista que o volume de 


material rochoso é maior a leste e SE da área, em função da convergência de dobramentos e 


falhamentos que originaram, dentre outras feições orográficas, as serras de Ouro Preto e do Itacolomi. 


Acredita-se que o aumento da descarga ocorra em resposta ao entalhamento gradual das rochas 


metassedimentares ao longo do tempo, levando a um rebaixamento natural do nível de base. 


 


5.1.2 – V2 (rio Maracujá) 


O segmento apresenta planície de inundação em sua margem direita, ao passo que a margem 


esquerda possui morfologia mais complexa. Ela recebe a contribuição de um afluente que possui áreas 


dominadas por planícies de inundação em ambas as margens. 


Ainda na margem esquerda são perceptíveis três patamares interpretados como terraços 


aluviais. O mais alto deles apresenta uma lagoa de cheia e dois segmentos de canais abandonados que 


aparentemente foram afluentes do canal tributário atual (figura 5.4). 


O canal principal apresenta 3 grandes barras cuja constituição superficial é marcada por seixos 


médios de quartzo, mal selecionados, variando de subarredondados a arredondados. De forma esparsa, 


ocorrem seixos de hematita e metapelito acinzentado, além de matacões e calhaus de 


ortoconglomerados, ortobrechas e arenitos, todos quartzosos e aparentemente recém-litificados. 
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Figura 5.4 – Mapa geomorfológico do ponto V2, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.5.  
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O perfil foi descrito na margem esquerda do canal principal. A partir do nível da lâmina 


d’água aflora um regolito gnáissico de 2,45 m. sobrepostas a este material, se encontram as seguintes 


fácies (empilhamento na figura 5.5): 


F1 - seixos médios de quartzo subarredondados a arredondados, maciços e mal selecionados, 


com estratificação plano-paralela incipiente e matriz argilosa esbranquiçada; 


F2 - argila esbranquiçada maciça; 


F3 - argila esbranquiçada maciça, com seixos esparsos de quartzo subarredondado; 


F4 - seixos de quartzo arredondados e bem selecionados e 


F5 - argila esbranquiçada, mosqueada em tons de vermelho, com matéria orgânica e raízes. 


 


 


Figura 5.5 – Perfil de fácies descrito no terraço da margem esquerda do ponto V2. 


 


A observação da Folha Ouro Preto (1:50.000 - Lobato et al., 2005) demonstra que a geologia 


das imediações deste ponto é litologicamente monótona, uma vez que o rio Maracujá, a jusante do 


ponto V1, passa a drenar um patamar dominado pelos gnaisses e migmatitos do Complexo Bação. 


Vale ressaltar, entretanto, que próximo à quebra do nível de base, a jusante de Cachoeira do Campo, o 
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rio segue paralelo a um dique máfico de direção NW-SE e, repentinamente, inflete para NE, voltando 


logo a drenar no sentido anterior (figura 5.6). 


 


 


Figura 5.6 – Mapa geológico simplificado das imediações dos pontos V2 e V3. Modificado de Lobato et al. 


(2005). 


 


As fácies sedimentares descritas neste ponto (figura 5.5) sugerem ambiente fluvial 


meandrante, onde os níveis cascalhosos seriam depósitos residuais (lag deposits) de canal, enquanto as 


fácies argilosas indicariam acresção vertical em planície de inundação, com incursões esporádicas do 
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canal durante avulsões e conseqüente deposição de delgados leitos cascalhosos. Essa interpretação é 


compatível com a apresentada por Valadão & Silveira (1992), para os terraços aluviais do rio 


Maracujá como um todo, e Bacellar (2000), para o terraço por ele denominado “T2”. 


As formas identificadas são compatíveis com a evolução meandrante constatada pela 


estratigrafia. Entretanto, dois fatores chamam a atenção: o escalonamento das formas na margem 


esquerda com confinamento da drenagem junto à margem direita e o encaixamento da drenagem. 


A assimetria do vale sugere que a região esteja pendendo para leste. Uma possível justificativa 


para este fato seria o soerguimento regional do Complexo Bação por reajuste isostático, tendo em vista 


a perda de material que ocorre há pelo menos 32.000 anos na região (Bacellar, 2000). 


Some-se ao relatado acima a alta resistência dos itabiritos e quartzitos, que constituem as 


maiores saliências nas serras que limitam o complexo e, desta forma, além de estarem mais elevados 


por questões estruturais, perdem massa a uma velocidade menor que os terrenos mais baixos (Salgado, 


2006). 


A jusante deste segmento, no limite norte de Cachoeira do Campo, ocorre a quebra deste nível 


de base. Nesta área, o curso do rio Maracujá é paralelo a um dique máfico e ao bandamento, que 


possuem direção NW-SE. 


Conforme Bacellar (op. cit.), a estrutura geológica tem um papel passivo na evolução do 


relevo na região, de forma que as variações litológicas (diques, veios, contatos, etc.) ou as estruturas 


internas das rochas (p. ex.: bandamento gnáissico) podem gerar contrastes de erodibilidade e, com 


isso, direcionar o recuo erosivo ou constituir níveis de base locais, impedindo o progresso da erosão. 


Nesta linha, acredita-se que a reativação de prováveis planos de descontinuidade NW-SE 


(Campos, 2006), associados ao dique e ao bandamento mostrados na figura 5.6, possa ter gerado o 


desnível observado na região. Esta posição encontra suporte em Lipski (2002), para quem a atuação de 


um sistema trativo de direção NNE-SSW teria gerado grabens de direção WNW-ESE e E-W na região 


do Quadrilátero Ferrífero. O fenômeno de reativação também pode justificar localmente a pendência 


do segmento para leste. 


O leito e barras cascalhosos observados hoje em dia, juntamente com a dissecação dos pacotes 


sedimentares, comprovam o aumento de energia do sistema após a fase agradacional, provavelmente 


associado a um pulso de soerguimento do Complexo Bação. Após esta fase, a estabilidade tectônica 


teria permitido que o segmento retornasse às condições deposicionais, o que é atestado pela presença 


de nítidos planos de planície de inundação poucos centímetros acima da lâmina d’água atual. 


O truncamento entre as duas direções de bandamento (NW-SE e NE-SW), observadas na 


figura 5.6, é provavelmente o responsável pelas mudanças de direção assumidas pelo rio Maracujá na 


zona de quebra do nível de base. 
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5.1.3 – V3 (rio Maracujá) 


Trata-se de um segmento onde se encontram presentes várias feições típicas de rios 


meandrantes. A margem direita é marcada pela presença de uma porção descontínua da planície de 


inundação, limitada por uma faixa estreita do terraço aluvial. 


A margem esquerda apresenta maior diversidade de formas. Além da planície de inundação e 


4 resquícios de terraço aluvial em mesmo nível, foram identificados dois segmentos fluviais 


abandonados, além de uma lagoa de cheia do tipo oxbow lake limitada por uma rampa (aparentemente 


um depósito de colúvio) (figura 5.7). 


Em termos sedimentares, o rio apresenta conformação simples, com leito areno-argiloso a uma 


profundidade de menos de dois metros em relação à planície de inundação. Identificou-se apenas uma 


barra interna na porção mais a montante da margem esquerda, constituída de areia fina com alguns 


níveis de silte/argila intercalados. 


Foi descrito um perfil de fácies de 70 cm na margem direita, em frente à barra citada 


anteriormente. A única fácies observada é composta de areia média, bem selecionada, com grãos 


subarredondados de quartzo e laminações plano-paralelas. Estão presentes níveis intercalados de 


granulometria silte/argila ou areia fina escura (hematítica) (figura 5.8). 


Com base no mapa geológico regional adotado (o mesmo para o ponto anterior), pôde-se 


perceber que o segmento em questão também se encontra sobre área de geologia monótona (figura 


5.6). É importante frisar, no entanto, que a jusante do ponto mapeado existe um dique de rocha máfica, 


cuja direção NE-SW é concordante com a atitude da foliação das rochas da região. 


A fácies descrita neste ponto sugere preenchimento sedimentar em ambiente de meandro 


abandonado em fase de acresção vertical. Esta evolução é compatível com a geomorfologia 


identificada nas margens e também com a constituição sedimentar atual do leito. 


A rampa observada provavelmente é de natureza coluvial, pois Bacellar (2000) cita colúvios 


de até 6 metros de espessura sobre depósitos orgânicos de cerca de 7.500 anos, pouco a jusante do 


ponto em questão. 
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Figura 5.7 – Mapa geomorfológico do ponto V3, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.8. 
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Figura 5.8 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem direita do ponto V3. 


 


Assim como os dois pontos anteriores, este ponto também apresenta patamares escalonados na 


margem esquerda e confinamento do leito junto à margem direita, sugerindo um basculamento para 


leste, com as mesmas justificativas do ponto V2, pois o contexto geológico é muito semelhante. 


A retenção dos sedimentos parece obedecer ao nível de base final do rio Maracujá, que 


consiste da sua confluência com o rio das Velhas. No entanto, heterogeneidades geológicas locais 


podem influenciar a energia do sistema quando, por exemplo, o canal sofre variações bruscas de 


direção em função de variações no bandamento gnáissico ou quando o mesmo escoa próximo a um 


dique máfico perpendicular ao fluxo (figura 5.6). 


Tendo em vista a constituição sedimentar fina do leito, barra sedimentar e perfil estratigráfico, 


acredita-se que as feições observadas no segmento se enquadram no que Valadão & Silveira (1992) 


denominaram “aluviões recentes”, cujo preenchimento por sedimentos finos está associado à 


aceleração dos processos erosivos a montante. A diferença de nível observada entre a lâmina d’água e 
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a planície de inundação provavelmente está relacionada à tendência de soerguimento do Complexo 


Bação (encaixamento da rede de drenagem), também relatada por esses autores e suportada por Santos 


(2008). 


 


5.1.4 – V4 (rio das Velhas) 


Trata-se de um ponto estudado sob outro enfoque por Lana (2004). A margem direita é 


densamente vegetada, mas ao que tudo indica, é dominada por uma faixa de espessura considerável de 


planície de inundação. A margem esquerda apresenta uma faixa restrita de planície de inundação, um 


patamar mais elevado, considerado terraço aluvial, e duas rampas de colúvio (figura 5.9). 


No que diz respeito à questão sedimentar, o leito é cascalhoso, com predominância de clastos 


de quartzo, hematita, rocha máfica, canga e quartzito. Os grãos são predominantemente 


subarredondados. Estão presentes duas barras sedimentares. A primeira, anexa à margem direita, é 


arenosa, com predominância de quartzo subanguloso, enquanto a segunda é constituída de cascalhos 


com a mesma composição já citada para o leito. 


Foi levantado um perfil de fácies na margem direita, com espessura de 53 cm. Identificou-se 


uma fácies: areia fina de quartzo com clastos subarredondados e laminações plano-paralelas com 


intercalações de níveis argilosos (figura 5.10). 


A análise da folha Ouro Preto em escala 1:50.000 mostra que este ponto drena terreno 


predominantemente xistoso e se encontra sobre um bloco limitado por planos de falha de empurrão de 


direção NW-SE, além de estar a montante de dois planos de falha inferidos, com direções NW-SE e 


NE-SW (figura 5.11). 


A morfologia cartografada, assim como as fácies descritas e interpretadas como de 


preenchimento de planície de inundação remetem a um ambiente meandrante. 


A constituição sedimentar grossa do leito e barras sedimentares, assim como o desnível 


observado entre a lâmina d’água e a planície de inundação, sugere que a energia do sistema venha 


sofrendo um incremento após a fase agradacional. 
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Figura 5.9 – Mapa geomorfológico do ponto V4, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.10. 
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Figura 5.10 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem direita do ponto V4. 


 


 


Apesar de se encontrar entre dois planos de falha, como não foi constatada assimetria do vale, 


a possibilidade de basculamento da região ao longo destes planos não pode ser confirmada com base 


apenas neste ponto. 


Acredita-se que a xistosidade com mergulho para oeste, juntamente com a movimentação da 


crosta ao longo dos planos de falha inferidos a jusante (figura 3.19), pode ter condicionado a retenção 


de sedimentos e, posteriormente, a dissecação dos depósitos. Para tanto, teriam ocorrido pelo menos 


duas fases de reativação. A primeira, com a subsidência da área estudada, e a segunda, com seu 


soerguimento. 
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Figura 5.11 – Mapa geológico simplificado das imediações dos pontos V4 e V5. Modificado de Lobato et al. 


(2005). 


 


 


 5.1.5 – V5 (rio das Velhas) 


 Assim como o ponto V4, este também foi um ponto contemplado por Lana (2004). Trata-se de 


canal sinuoso, limitado em ambas as margens por planícies de inundação relativamente elevadas (de 1 


a 2 m da lâmina d’água) (figura 5.12). Essas planícies estão ocupadas pontualmente por montes de 


cascalho que aparentam ter sido antropicamente remobilizados a partir do leito e da própria planície. 


O leito é cascalhoso, apresentando constituição muito semelhante ao anterior. O mesmo é 


válido para as barras sedimentares, nas quais há predominância de cascalhos de quartzo subangulosos. 
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Figura 5.12 – Mapa geomorfológico do ponto V5, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.13. 


 


Levantou-se um perfil de fácies na planície de inundação da margem direita (figura 5.13). As 


fácies identificadas foram: 


 F1: seixo muito grande a calhau pequeno de quartzo e subordinadamente metapelitos e 


quartzitos, subarredondados, mal selecionados e maciços. 
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F2: areia fina mal selecionada com níveis de silte e argila e com laminações plano-paralelas 


com concentração de minerais escuros. 


F3: seixo muito grande a calhau pequeno de quartzo e subordinadamente metapelitos e 


quartzitos, subarredondados, mal selecionados, suportados por uma matriz de areia fina e, em menor 


parte, silte e argila. 


 


 


Figura 5.13 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem direita do ponto V5. 


 


A revisão da geologia local (figura 5.11) mostra que o ponto em questão se localiza a 


montante de contatos entre a unidade xistosa drenada desde o ponto V4 e duas faixas de metarenitos, 


parcialmente sobrepostas pelos aluviões que começam a ocorrer pouco a jusante do ponto. É 


importante ressaltar também a ocorrência de um plano de falha indiscriminada a jusante de São 


Bartolomeu e, ainda mais a jusante, outros planos de falha próximos às faixas de contatos N-S, entre 


xistos composicionalmente distintos e também metagrauvacas. 


As fácies descritas são associadas a depósitos residuais cascalhosos, em assoalho de canal 


meandrante, com pulsos de menor energia durante as estações secas, tendo em vista a contribuição 


argilosa notada na fácies F2. 


As feições mapeadas (figura 5.12) são convergentes com a interpretação do pacote sedimentar, 


conduzindo a um ambiente onde inicialmente teriam predominado os processos agradacionais sobre os 


erosivos. O desnível entre a lâmina d’água e a planície de inundação e a constituição sedimentar 


cascalhosa do leito e barras mostram que o sistema tornou-se erosivo ao longo do tempo. 


Assim como no ponto anterior, a xistosidade mergulha para oeste, o que pode ter influenciado 


o processo de retenção sedimentar. Além disso, acredita-se que a falha cartografada a jusante seja 


responsável pelo comportamento agradacional do segmento (figura 3.19). Como atualmente o sistema 


apresenta características erosivas, é possível que a falha tenha passado por um novo pulso de 


reativação. 
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É provável que os pulsos de reativação não sejam sincrônicos entre este ponto e o anterior, 


tendo em vista as espessuras e texturas distintas dos pacotes sedimentares descritos em cada um deles. 


Independente disto, é possível que a dinâmica de subsidência e soerguimento dos blocos tenha sido a 


mesma, tendo em vista que os pontos possuem um histórico sedimentar semelhante, com uma fase 


agradacional sendo seguida por outra, de natureza erosiva. 


 


 5.1.6 – V6 (afluente do ribeirão Paiol) 


 Morfologicamente, este ponto apresenta um filete d’água, drenando o interior de uma cavidade 


anfiteátrica, com concavidade bastante suave. O curso d’água apresenta-se mais encaixado, à medida 


que se desloca para montante. Sua confluência se dá com o ribeirão Paiol, em sua margem direita 


(figura 5.14). 


 Nas proximidades da confluência há um resquício de terraço aluvial e o filete d’água se torna 


sinuoso. Neste ponto, o ribeirão Paiol está confinado a uma serra que ocupa sua margem esquerda. 


Estão presentes duas barras sedimentares, cada uma anexa a uma das margens, com a seguinte 


composição: calhaus pequenos de quartzo e metapelito subarredondados e mal selecionados. Próximo 


à lâmina d’água, afloram metapelitos. 


 Foram levantados dois perfis estratigráficos. Um deles, sobre um afloramento de metapelitos 


de 60 cm, no resquício de terraço mais elevado (figura 5.15) e o segundo, na margem da estrada de 


acesso ao ponto (figura 5.16). O topo do primeiro perfil coincide com a base do segundo. As fácies 


identificadas foram: 


 F1 - seixos médios de metapelitos, angulosos, em estrutura maciça; 


 F2 - seixos grandes a muito grandes de quartzo, subangulosos a subarredondados, com 


estratificação cruzada tabular indicando paleocorrente no sentido do canal principal e 


granodecrescência ascendente; 


 F3 - areia fina com baixo percentual de silte/argila e estrutura maciça e 


F4 - seixos de quartzo médios a grandes, subangulosos, com matriz areno-argilosa e estrutura 


maciça. 


Vale ressaltar que toda a região em que se insere este ponto é marcada por pavimentos ricos 


em cascalhos inconsolidados. 
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Figura 5.14 – Mapa geomorfológico do ponto V6, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.15. 
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Figura 5.15 – Perfil de fácies descrito no resquício de terraço aluvial elevado do ponto V6. 


 


 


Figura 5.16 – Perfil de fácies descrito na margem da estrada de acesso ao ponto V6. 
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 De acordo com a geologia local (folha Sete Lagoas em 1:100.000 – CPRM, 2008), o ponto se 


encontra numa zona onde afloram as rochas da Formação Serra de Santa Helena, porém nas porções 


mais elevadas da área, a unidade se encontra sobreposta por coberturas detrito-lateríticas (figura 5.17). 


 Cerca de 2 km a norte do ponto estudado, ocorre um plano de falha (ou fratura) de direção 


ENE-WSW. 


 


 


Figura 5.17 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V6. Modificado de CPRM (2008). 


 


A suave morfologia anfiteátrica identificada neste ponto sugere as formas de uma dolina, o 


que é compatível com as fácies carbonáticas da Formação Serra de Santa Helena, embasamento das 


coberturas detrito-lateríticas que estão presentes em toda a região. 
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Como a área está inclinada em direção ao curso do ribeirão Paiol e a drenagem apresenta-se 


crescentemente encaixada em direção a montante, infere-se que a provável dolina sofreu os efeitos de 


um basculamento para nordeste. 


O ribeirão Paiol está confinado ao sopé de uma pequena serra de metapelitos e a constituição 


sedimentar cascalhosa do leito e barras mostram que o mesmo se encontra em fase erosiva. Esses 


fatos, quando analisados conjuntamente, corroboram a idéia do basculamento. Além disso, esta 


posição é sustentada por Saadi (1991), que relata a existência de um grande plano de empurrão NNW-


SSE, na região de Sete Lagoas, a partir do qual o bloco crustal localizado a leste penderia para NE 


(figura 2.4). 


As fácies descritas (figuras 5.15 e 5.16) remetem a um ambiente de leque aluvial ou planície 


de rio entrelaçado (braidplain), onde as fácies F2 e F4 podem ser relacionadas às fácies Gp e Sp de 


Walker (1984). 


Tendo em vista a grande disposição das coberturas cascalhosas na região, aparentemente 


incompatíveis com um sistema braided, e também a presença de fácies que sugerem a ocorrência de 


fluxos gravitacionais (F1 e F3), acredita-se que os pacotes sedimentares tenham sido depositados em 


um grande leque aluvial. Em função da direção NNW-SSE, apontada pelas estratificações cruzadas, 


infere-se que a área-fonte esteve a SSE do ponto estudado. Neste caso, o terraço alto corresponderia a 


um nível de base anterior ao encaixamento e confinamento do ribeirão Paiol junto à serra de 


metapelitos, mostrando que o basculamento é provavelmente um processo contínuo. 


 


 5.1.7 – V7 (córrego Canavial) 


 Trata-se de um segmento estreito e sinuoso, com terraços inclinados para jusante, sendo que, 


na margem direita, estão presentes um lago e dois canais abandonados. Foi possível identificar um 


resquício de terraço mais alto na extremidade a jusante da área estudada (figura 5.18). O canal 


apresenta planícies de inundação descontínuas em ambas as margens e o vale é limitado por rampas, 


cuja natureza não foi determinada. Os sedimentos do leito são pelíticos. 


O lago descrito apresenta um vertedouro encaixado, que drena em direção ao canal principal. 


Nas suas paredes foi descrito um perfil (figura 5.19). As fácies identificadas foram: 


F1 - areia fina subarredondada, contendo baixo percentual de silte/argila, estrutura maciça e 


F2 - areia fina subarredondada, contendo baixo percentual de silte/argila, estrutura maciça e 


presença de matéria orgânica e raízes. 
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Figura 5.18 – Mapa geomorfológico do ponto V7, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.19. 
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Figura 5.19 – Perfil de fácies descrito na margem direita do vertedouro do lago do ponto V7. 


 


A geologia local, extraída da folha Baldim em escala 1:100.000 (CPRM, 2008), demonstra 


que o segmento em questão drena metacalcários da Formação Lagoa do Jacaré, próximo ao contato 


com os metapelitos da Formação Serra de Santa Helena (figura 5.20). Estruturalmente, o ponto se 


encontra entre vários planos de falha (ou fratura), destacando-se os de direção NE-SW, a jusante. 


A morfologia cartografada (figura 5.18) é compatível com ambiente meandrante. O mesmo 


pode ser dito a respeito das fácies descritas (figura 5.19), atribuídas a acresção vertical em lago do tipo 


oxbow lake. 


Como o segmento se encontra sobre os carbonatos da Formação Lagoa do Jacaré, acredita-se 


que a lagoa identificada sobre o terraço seja uma pequena dolina. Esta hipótese se sustenta no fato do 


ponto ter sido mapeado fora da estação chuvosa, de forma que a água encontrada na lagoa e também 


no vertedouro não possui origem pluvial. Da mesma forma, como toda a área está pendente para SE, 


mesmo no caso de cheias, dificilmente as águas fluviais atingiriam o lago. 
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Figura 5.20 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V7. Modificado de CPRM (2008). 


 


A falha indiscriminada descrita a SE do ponto provavelmente está sendo reativada e este 


fenômeno deve justificar a pendência de todas as formas mapeadas para esta direção. À medida que o 


processo de basculamento evolui, as porções do vertedouro mais próximas ao lago se encaixam 


paulatinamente sobre os sedimentos do terraço. 


A idéia de pendência para SE é confirmada pelo confinamento do canal junto à margem 


esquerda e escalonamento de formas na margem direita, o que pode ser atestado pela presença de 


rampas (de colúvio?) e também do canal abandonado e do resquício de terraço aluvial mais elevado, 


todos identificados nesta margem. Assim como o ponto anterior, Saadi (1991) mostra que este 


segmento se encontra entre planos de empurrão de direção NNW-SSE que estão sendo basculados em 


direção à serra do Espinhaço, a leste (figura 2.4). 
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Como o segmento se encontra em fase agradacional, com lâmina d’água praticamente no nível 


da planície de inundação, além de leito areno-argiloso, assume-se que o processo de basculamento não 


seja contínuo e não esteja se processando neste momento. 


Acredita-se que, durante o processo de agradação, a falha citada anteriormente, juntamente 


com outros planos de falha situados a jusante, tenham orientado o traçado do córrego Canavial e 


também do córrego Mato Grande, e essas mudanças de direção teriam culminado na retenção 


sedimentar (figura 5.20). 


 


 5.1.8 – V8 (córrego Brava) 


 Neste ponto foram identificados três patamares de elevação distinta cuja esculturação não 


parece ter causa deposicional. Suas superfícies, assim como toda a região, são pavimentos ricos em 


cascalhos inconsolidados. Eles são separados por rampas cuja natureza não foi determinada. 


 O canal é estreito e possui baixa energia, o que é atestado pelo leito, de constituição lamosa. A 


planície de inundação ocupa ambas as margens (apesar de só ter sido mapeada na margem direita) e 


apresenta feições lunadas que foram interpretadas como lagoas de cheia. Além disso, foi identificado 


um canal abandonado que conecta a planície de inundação ao canal atual (figura 5.21). 


 Foram levantados dois perfis estratigráficos, um na base do terraço mais baixo e outro, na 


parede do terraço mais alto. No primeiro, foi identificada uma fácies F1, caracterizada por seixos 


grandes de quartzo, subangulosos a subarredondados, com matriz argilosa em pequena proporção e 


estratificação cruzada tabular indicando paleocorrentes paralelas ao canal atual e em sentido oposto 


(figura 5.22). O segundo perfil é constituído de uma fácies F2, onde estão presentes seixos grandes de 


quartzo, subangulosos a subarredondados, gradando para areia grossa de quartzo, subangulosa e mal 


selecionada (figura 5.23). 


 É importante frisar que ambos os perfis provavelmente foram depositados sobre afloramentos 


de metapelitos. Essa dedução se deu com base na observação de porções erodidas da estrada de acesso 


ao ponto, onde são exumados níveis pelíticos abaixo da base dos perfis. 


 A geologia, extraída da base 1:250.000 de Moura (2000), demonstra que o córrego Brava está 


drenando rochas do Subgrupo Paraopeba, porém não especifica se se trata da unidade pelítica 


(Formação Serra de Santa Helena) ou carbonática (Formação Lagoa do Jacaré) (figura 5.24). 


 O ponto mapeado se encontra relativamente próximo ao nível de base que, neste caso, é o 


canal principal do rio das Velhas, margeado por depósitos sedimentares inconsolidados. A montante 


do segmento existe um pacote expressivo de cobertura sedimentar indiferenciada. 
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Figura 5.21 – Mapa geomorfológico do ponto V8, incluindo fotografias de algumas feições observadas. Os perfis 


estratigráficos são apresentados na figura 5.22 e 5.23. 
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Figura 5.22 – Perfil de fácies descrito no terraço mais baixo do ponto V8. 


 


 


Figura 5.23 – Perfil de fácies descrito no terraço mais alto do ponto V8. 
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Figura 5.24 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V8. Modificado de Moura (2000). 


 


A morfologia identificada na planície de inundação remete a um ambiente meandrante, com 


lagoas de cheia e um canal abandonado (figura 5.21). A constituição do leito também sugere um 


ambiente de agradação, tendo em vista a forte presença de sedimentos de granulometria inferior a 


areia. 


 Os perfis levantados nos terraços mais baixo e mais alto sugerem um ambiente fluvial 


entrelaçado ou de leque aluvial, com as fácies F1 e F2 (figuras 5.22 e 5.23) podendo ser relacionadas à 
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fácies Gp de Walker (1984). A ocorrência regional desses pavimentos cascalhosos, bem como a 


paleocorrente contrária ao sentido do canal atual, identificada no perfil do terraço mais baixo, mostram 


que a hipótese de um sistema braided precursor do sistema fluvial atual não se sustenta. 


 Os terraços são prováveis registros do rebaixamento do nível de base ao longo de um tempo 


no qual o rio das Velhas se tornou gradativamente mais encaixado e o córrego Brava, 


conseqüentemente, assumiu uma dinâmica erosiva, respondendo à tendência de basculamento regional 


dos terrenos para leste, constatada por Saadi (1991) (figura 2.4). Neste caso, os dois níveis de terraços 


mais baixos podem ser considerados terraços de corrasão (figura 3.28). 


 Ao que tudo indica, a fase agradacional é relativamente recente e se dá devido ao abatimento 


da superfície devido à dissolução dos níveis carbonáticos que constituem as rochas do Subgrupo 


Paraopeba (figura 5.24). 


 


 5.1.9 – V9 (rio Paraúna) 


 Este ponto está a jusante de uma forte curva do rio Paraúna. O rio apresenta um nítido patamar 


em ambas as margens, interpretado como terraço aluvial. Abaixo deste nível, identificaram-se 


pequenas áreas consideradas planícies de inundação. 


 A constituição superficial do terraço é arenosa e, mais raramente, lamosa. O mesmo se 


encontra entalhado por um canal abandonado, provavelmente um distributário ativo somente nas 


cheias (figura 5.25). O leito deste canal também é arenoso. 


 Foram identificadas três barras sedimentares, duas na margem esquerda e uma na margem 


direita. Elas são compostas superficialmente por areias médias a grossas, de quartzo, subarredondadas 


e mal selecionadas. 


 Levantou-se um perfil estratigráfico no terraço da margem esquerda (figura 5.26). As fácies 


encontradas foram: 


 F1 - areia fina, de quartzo, subarredondada a arredondada, bem selecionada e com estrutura 


maciça; 


 F2 - silte/argila com areia fina subordinada sem estruturação; 


 F3 - areia fina, de quartzo, subarredondada a arredondada, bem selecionada e com 


estratificação (laminação) plano-paralela e 


 F4 - silte/argila com areia fina subordinada e intercalação de níveis escuros (orgânicos). 
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Figura 5.25 – Mapa geomorfológico do ponto V9, incluindo fotografias de algumas feições mapeadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.26. 
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Figura 5.26 – Perfil de fácies descrito no terraço da margem esquerda do ponto V9. 
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A geologia local, extraída da folha Presidente Kubitschek em escala 1:100.000 (CPRM, 1997), 


permite observar que o ponto em questão se encontra entre dois planos de falha de empurrão com 


vergência para SW e W. (figura 5.27). 


 O segmento drena uma zona de contato entre xistos e granito-gnaisses que constituem o 


embasamento do Supergrupo Espinhaço. Depósitos sedimentares inconsolidados, considerados 


aluviões, ocupam as margens do rio Paraúna ao longo de toda a região. 


 


 


Figura 5.27 – Mapa geológico simplificado das imediações dos pontos V9 e V10. Modificado de CPRM (1997). 


 


As fácies descritas neste ponto (figura 5.26) sugerem preenchimento de planície de inundação, 


a partir de um canal meandrante, pouco energético, em fase de abandono. As formas mapeadas (figura 


5.25) condizem com este histórico evolutivo. 
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Apesar de o canal abandonado ser ativo somente durante os pulsos de avulsão, nos quais o 


sistema é mais energético, seu assoalho é arenoso, indicando que o processo de agradação se inicia 


ainda a montante do ponto estudado, retendo as prováveis frações granulométricas maiores. Este fato é 


sustentado pela geologia local (figura 5.27), segundo a qual os depósitos aluviais começam a aflorar 


mais de 1 km a montante do segmento mapeado e também de uma falha de empurrão com vergência 


para SW. 


O caráter agradacional citado acima se mantém continuamente por vários quilômetros a 


jusante do ponto mapeado. Como estão presentes outras falhas de empurrão com vergência para o 


cráton do São Francisco, tal como a que é apresentada a jusante da confluência do ribeirão Chiqueiro 


(figura 5.27), acredita-se que a retenção de sedimentos neste ponto esteja relacionada à subsidência do 


bloco crustal que fica isolado entre os referidos planos de falha. 


A subsidência estaria associada à reativação das falhas, devido ao aumento do aporte 


sedimentar a partir das porções mais a leste da serra do Espinhaço (figura 3.21 L). Acredita-se que esta 


hipótese tenha maior pertinência que, por exemplo, o efeito dos contatos entre os corpos xistosos e 


granito-gnáissicos, pois a natureza deposicional independe da unidade estratigráfica que é drenada. 


As reativações encontram suporte em Saadi (1991), que considera que o grande bloco crustal 


que constitui a serra do Espinhaço na região entre Curvelo e Serro / Diamantina, está sendo basculado 


para NE, a partir dos empurrões que são o limite entre a serra e o cráton do São Francisco. 


Quando reativados de forma escalonada, os vários planos de empurrão geram níveis de base 


no interior da serra, cuja continuidade depende da escala dos blocos rebaixados e também dos planos 


ao longo dos quais este processo ocorre, pois não se descarta a possibilidade de alguns planos de falha 


intermediários permanecerem inativos, não funcionando como obstáculos ao fluxo e se inserindo 


dentro do contexto de grandes patamares morfoestruturais. 


 


 5.1.10 – V10 (ribeirão Chiqueiro ou Areia) 


 Caracteriza-se como um segmento de leito arenoso e fluxo não turbulento. Possui planícies de 


inundação bem definidas em ambas as margens, sendo que a esquerda abriga também duas rampas, 


aparentemente de natureza coluvial. Uma das rampas possui substrato muito úmido, enquanto a outra 


está seca e se localiza a jusante de uma cicatriz erosiva (ravina?). Ainda sobre a planície de inundação 


da margem esquerda, encontra-se uma lagoa de cheia (figura 5.28). 


 A planície de inundação da margem direita possui substrato heterogêneo. Em algumas zonas, 


predominam sedimentos pelíticos, em outras, cascalhos grossos de quartzo e quartzito, bem 


arredondados. 
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Figura 5.28 – Mapa geomorfológico do ponto V10, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.29. 
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 As três barras sedimentares do segmento são compostas de areia média a grossa, de quartzo, 


subarredondada e mal selecionada. 


 Foi descrito um perfil de fácies na planície de inundação da margem direita (figura 5.29). As 


fácies identificadas foram: 


 F1 - areia muito grossa subarredondada e mal selecionada com predominância de quartzo; 


F2 - areia fina com contribuição de silte/argila e laminações plano-paralelas; 


F3 - Areia média, subarredondada e mal selecionada, de quartzo e 


F4 - areia fina de quartzo, com silte/argila disseminados e estrutura maciça. 


A geologia local, obtida a partir da mesma fonte usada no ponto anterior, indica que este ponto 


também se encontra entre os mesmos planos de falha de empurrão e próximo ao contato entre a 


unidade xistosa e a gnáissica (figura 5.27). 


 


 


Figura 5.29 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem direita do ponto V10. 
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Assim como o ponto anterior, as feições cartografadas (figura 5.28) e o perfil descrito (figura 


5.29) demonstram que se trata de um segmento com histórico agradacional, dentro do contexto 


meandrante. 


A heterogeneidade sedimentar notada na planície de inundação demonstra a transição lateral 


entre fácies cascalhosas de fundo de canal ou de barras em acresção lateral (como não foram 


analisadas em corte, não se observou estratificação ou outras estruturas que permitissem optar por um 


dos dois ambientes) e fácies de acresção vertical. 


Apesar do mapa geológico utilizado como base não ilustrar os depósitos aluviais que 


margeiam o segmento em questão, eles foram constatados claramente em campo, não só no ponto 


estudado, como também a montante e jusante. 


O contexto geológico é semelhante ao do ponto V9, portanto as justificativas encontradas para 


a agradação são as mesmas, ou seja, a provável subsidência do bloco crustal que se encontra limitado 


pelos dois planos de falha de empurrão apresentados na figura 5.27, fato que está de acordo com a 


dinâmica crustal de basculamentos para NE (figura 3.21 L), durante o Cenozóico (Saadi, 1991). 


As rampas (de colúvio?) identificadas na margem esquerda são um provável indício de que a 


reativação dos planos de falha ocorra por pulsos e não continuamente, haja vista que as mesmas não 


aparentam ser contemporâneas (diferenças nos graus de compactação dos sedimentos, umidade, 


vegetação, etc.). Além disso, como elas foram identificadas somente na extremidade sul da área 


mapeada, é provável que o basculamento dos blocos crustais não ocorra simplesmente segundo um 


vetor sub-vertical para NE. Acredita-se na atuação concomitante de vetores de menor intensidade cuja 


resultante aponte para norte. 


 


 5.1.11 – V11 (córrego Capivara) 


Trata-se de um segmento turbulento, drenando um vale assimétrico. Ele se encontra confinado 


junto à margem esquerda e apresenta planície de inundação relativamente extensa na margem direita 


(figura 5.30). 


Na margem confinada, as paredes do canal têm em média 5 metros de altura em relação à 


lâmina d’água e apresentam na base afloramentos de metapelito, sobrepostos por um pacote de 


sedimentos muito grossos. 


Não foram observados afloramentos na planície de inundação e a mesma está a cerca de 2 


metros do nível d’água. 
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Figura 5.30 – Mapa geomorfológico do ponto V11, incluindo fotografias de algumas feições mapeadas. Os perfis 


estratigráficos são apresentados nas figuras 5.31 a 5.33. 
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O leito, assim como as barras sedimentares e os canais abandonados identificados possuem 


superfícies caracterizadas por calhaus e matacões subarredondados de quartzito e, subordinadamente, 


quartzo e metapelitos. Esta observação só não é válida para a barra do canal abandonado e sua porção 


mais a jusante, que são marcadas por sedimentação arenosa. 


Os canais abandonados aparentam ser fruto de avulsão do canal principal durante as cheias. 


Foram descritos três perfis estratigráficos. Um na margem esquerda do canal principal e dois 


na margem direita do canal abandonado maior (figuras 5.31 a 5.33). As fácies identificadas foram: 


F1 - calhaus grandes a blocos pequenos, subarredondados e mal selecionados, de quartzito. Os 


clastos estão imbricados em direção à jusante; 


F2 - areia fina com silte/argila preta (matéria orgânica) disseminados e presença de marcas de 


raízes; 


F3 - seixos grandes, subarredondados e mal selecionados de quartzito. Os clastos estão 


imbricados em direção à jusante e 


F4 - calhaus pequenos e subarredondados de quartzito. Os clastos gradam até a classe seixo 


grande. 


 


 


Figura 5.31 – Perfil de fácies descrito na margem esquerda do canal principal do ponto V11. 
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Figura 5.32 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação do ponto V11, a montante do perfil da figura 


5.33. 


 


 


Figura 5.33 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação do ponto V11, a jusante do perfil anterior. 


 


 Geologicamente, com base no mapa em escala 1:250.000 disponibilizado por Moura (2000), o 


segmento se encontra sobre um plano de falha indiscriminada além de estar a jusante de uma série de 


outros planos de falha, alguns definidos como de empurrão. 
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 Apesar da única litologia observada in situ terem sido os metapelitos, de acordo com a 


referência citada acima, o segmento drena quartzitos (Grupo Macaúbas ?), estando a montante do 


contato dessas rochas com uma unidade metapelítica e metacalcária (Grupo Bambuí) (figura 5.34). 


O segmento em questão deságua no rio Cipó, em sua margem direita. 


 


 


Figura 5.34 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V11. Modificado de Moura (2000). 


 


A constituição sedimentar do leito e barras deste ponto, além da turbulência do fluxo, indica 


ambiente de alta energia, fortemente erosivo. No entanto, a presença de planície de inundação na 


margem direita (figura 5.30) sugere que o sistema de alguma forma possui um histórico agradacional. 


O perfil da margem esquerda do canal principal (figura 5.31) remonta um ambiente de leque 


aluvial, onde as fácies F1 e F2 são relacionáveis, respectivamente, às fácies Gm e Fm de Walker 


(1984). O mesmo vale para o primeiro perfil da “planície de inundação” (figura 5.32). Já a fácies F4, 


que constitui a base do segundo perfil (figura 5.33), é relacionável à fácies Gp do mesmo autor. 
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O relatado anteriormente aponta para a possibilidade de que o segmento possua evolução a 


partir da instalação de leques aluviais em pelo menos duas gerações, já que são encontradas fácies 


distais (Gm e Gp) e proximais (Fm). No entanto, como as fácies Gp e Fm são comuns em ambientes 


fluviais entrelaçados, é mais plausível que o que foi considerado planície de inundação se trate de uma 


planície de rio entrelaçado (braidplain) onde são retrabalhados os sedimentos da base do leque. 


A hipótese colocada acima se justifica pelo fato do segmento estar instalado a jusante de áreas 


íngremes, na borda oeste da serra do espinhaço. Com isso, a diferença de potencial confere alta energia 


ao sistema fluvial, que se torna capaz de erodir os depósitos de leque aluvial, efetuando um transporte 


seletivo de grãos e os depositando próximo à confluência com o rio Cipó, em barras cascalhosas e 


arenosas, que hoje constituem a planície mapeada. 


Como o canal se encontra confinado a sul e oeste, no sopé de uma serra de metapelitos 


(diferentemente das litologias apontadas no mapa-base da figura 5.34), acredita-se que o efeito dos 


basculamentos regionais para NE, apontados por Saadi (1991) (figura 2.4), sejam localmente 


sobrepujados pela declividade da serra e por uma subsidência em sentido oposto, ao longo da falha 


indiscriminada que está localizada praticamente sobre o segmento mapeado (figura 5.34). Este fato 


deve estar associado ao aumento de carga a oeste, devido ao preenchimento sedimentar da calha do rio 


Cipó, pouco mais de 1 km a jusante (figura 3.20 e 3.21 B). 


Os fatos descritos indicam que a evolução morfológica e sedimentar da área se inicia com a 


instalação do leque aluvial, com área-fonte a sul que, posteriormente, têm sua base retrabalhada por 


um sistema fluvial entrelaçado (figura 3.15 a). Este sistema constitui uma planície caracterizada por 


sedimentos menores, ao mesmo tempo em que se dirige para SW. 


 


 5.1.12 – V12 (ribeirão Datas) 


Este segmento apresenta-se sinuoso, com amplas planícies de inundação arenosas distribuídas 


por ambas as margens e parcialmente revolvidas pelo garimpo de diamante. Elas preenchem espaços 


entre afloramentos de quartzitos que, por vezes, ocorrem também na parte interna do leito (figura 


5.35). 


O fluxo não é turbulento e foram observadas 5 barras sedimentares, 3 anexas à margem direita 


e 2, à margem esquerda. A sua constituição superficial média são areias grossas a seixos finos de 


quartzo e quartzito, mal selecionados e subarredondados. 
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Figura 5.35 – Mapa geomorfológico do ponto V12, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.36. 
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Foi descrito um perfil estratigráfico em uma porção erodida da planície de inundação da 


margem direita (figura 5.36). As fácies encontradas foram: 


F1 - seixos muito pequenos subarredondados, mal selecionados (matriz arenosa), de limonita 


(quartzo subordinado), com estratificação plano-paralela; 


F2 - areia fina de quartzo, com estrutura maciça; 


F3 - areia fina de quartzo com seixos esparsos de quartzo e limonita, subarredondada a 


arredondada, com estratificação plano-paralela; 


F4 - argila preta (orgânica?) com laminação plano-paralela; 


F5 - argila alaranjada com laminação plano-paralela e 


F6 - seixos pequenos a médios, subarredondados e bem selecionados, de limonita e quartzo, 


com estratificação plano-paralela. 


 Geologicamente, com base na folha Diamantina em escala 1:100.000 (CPRM, 1997), o 


segmento estudado drena quartzitos e conglomerados subordinados da Formação Sopa-Brumadinho, 


cortando em seguida uma faixa delgada de um dique de rochas básicas. Além disso, a base 


cartográfica apresenta um plano de falha indiscriminada a sudeste do ponto estudado (figura 5.37). 


As formas mapeadas neste segmento são compatíveis com um sistema meandrante arenoso 


(figura 5.35). As fácies descritas no perfil sedimentar (figura 5.36), interpretadas como fácies de canal 


em fase de abandono, remetem a uma evolução também meandrante. 


A planície de inundação relativamente próxima à lâmina d’água (considerando as dimensões 


do canal), a constituição arenosa do leito e o grande número de barras sedimentares indicam que o 


segmento se encontra em fase agradacional. 
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Figura 5.36 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem direita do ponto V12. 
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Figura 5.37 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V12. Modificado de CPRM (1997). 


 


A análise do mapa geológico mostra que o ribeirão Datas sofre uma forte inflexão para oeste 


menos de 1 km a montante do segmento mapeado, quando passa a drenar paralelamente a um corpo 


intrusivo máfico (figuras 3.34 e 3.35), que se encontra instalado em um plano de fratura (o 


deslocamento das rochas ao longo deste plano, a leste da área de trabalho, sugere que se trate de uma 


transcorrência dextral - figuras 3.23 e 3.24). Acredita-se que esta mudança de direção funcione como 


um obstáculo ao trajeto natural da drenagem, ocasionando a diminuição da energia de fluxo e, com 


isso, os processos deposicionais. 


Além do descrito acima, há de se considerar que, pouco a jusante do ponto em questão, o 


ribeirão Datas sofre nova inflexão, agora para sul, vindo a seccionar o corpo intrusivo citado acima. 


Provavelmente esta segunda inflexão se deva a algum plano de fratura que não é contemplado no 


mapa base. Independente da causa, esta nova inflexão, somada ao truncamento do dique máfico, 


provavelmente potencializa o efeito da retenção que se iniciara durante a primeira mudança de direção 


do canal. 
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5.1.13 – V13 (córregos Limoeiro e Bananal) 


 Neste ponto considerou-se um segmento do córrego Limoeiro e outro de seu afluente, 


Bananal. O córrego Limoeiro drena um vale assimétrico, confinado à margem direita, junto ao sopé da 


serra de Minas. O canal é energético, o que resulta num pavimento rico em clastos grossos (de seixos a 


blocos). Sua margem esquerda apresenta uma faixa estreita de planície de inundação e, no nível 


imediatamente superior, existe um terraço ligeiramente inclinado em direção ao canal. Sobre ele, são 


vistas com nitidez três lagoas de cheia, duas delas próximas à desembocadura do córrego Bananal. 


 Um nível acima do terraço já relatado foi identificado novo patamar, também inclinado e 


interpretado como terraço, cujo limite superior é um conjunto de grandes rampas cônicas (de colúvio 


?). Identificou-se uma pequena lagoa de cheia sobre este terraço (figura 5.38). 


O córrego Bananal é menos energético e apresenta leito areno-argiloso. Apesar disso, 


encontra-se encaixado, à medida que se dirige para montante. No seu curso notou-se a presença de 


duas barras sedimentares. Uma delas é interna e a outra se encontra anexa à margem esquerda. A 


composição sedimentar superficial são seixos muito grossos de quartzo e, em menor proporção, 


metapelitos, subangulosos a subarredondados e mal selecionados. 


 Foram descritos 5 perfis estratigráficos nos terraços do córrego Bananal e dois nas margens do 


córrego Limoeiro, um no terraço da margem esquerda e outro no sopé da serra, na margem direita 


(figuras 5.39 a 5.45). As fácies descritas foram: 


 F1 - calhaus pequenos de quartzo, subangulosos a subarredondados, mal selecionados em 


estrutura maciça; 


F2 - areia fina de quartzo com baixo percentual de silte/argila, em estrutura maciça, com 


marcas de raízes; 


F3 - calhaus pequenos de quartzo, subangulosos a subarredondados, com gradação normal; 


F4 - seixos muito grandes de quartzo, subangulosos, com matriz de areia fina e, 


subordinadamente, silte/argila e 


F5 - blocos subangulosos e mal selecionados de quartzito. 
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Figura 5.38 – Mapa geomorfológico do ponto V13, incluindo fotografias de algumas feições observadas. Os 


perfis estratigráficos são apresentados nas figuras 5.39 a 5.45. 
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Figura 5.39 – Perfil de fácies descrito no terraço alto da margem direita do córrego Bananal. 


 


 


Figura 5.40 – Perfil de fácies descrito no terraço alto da margem esquerda do córrego Bananal, a montante do 


perfil seguinte. 
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Figura 5.41 – Perfil de fácies descrito no terraço alto da margem esquerda do córrego Bananal, a jusante do perfil 


anterior. 


 


 


Figura 5.42 – Perfil de fácies descrito no terraço baixo da margem esquerda do córrego Bananal, a jusante do 


perfil anterior e da ponte. 
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Figura 5.43 – Perfil de fácies descrito no terraço baixo da margem esquerda do córrego Bananal, a jusante do 


perfil anterior. 


 


 


Figura 5.44 – Perfil de fácies descrito no terraço da margem esquerda do córrego Limoeiro. 
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Figura 5.45 – Perfil de fácies descrito na encosta da margem direita do córrego Limoeiro. 


 


Em termos geológicos, tomando-se a base geológica em escala 1:250.000 de Moura (2000), o 


córrego limoeiro drena uma zona de contato entre metapelitos e metacalcários (margem esquerda) e 


quartzitos e metaconglomerados (margem direita). A área representa o contato entre os domínios 


Bambuí e Espinhaço e é marcada pela ocorrência de planos de falha indiscriminada subparalelos ao 


contato e à serra de Minas, dispostos a leste, sul e sudoeste do ponto mapeado (figura 5.46). 


A morfologia identificada nos terraços (principalmente as lagoas de cheia) indica que o 


córrego Limoeiro tem uma evolução iniciada a partir de um sistema meandrante que, paulatinamente, 


se desloca para leste. Este deslocamento é sustentado por vários indícios, como a assimetria do vale, o 


escalonamento de terraços inclinados para leste, a existência de suaves rampas (de colúvio?) na 


extremidade oeste, o confinamento do canal junto à serra da margem direita e o encaixamento 


progressivo do córrego Bananal em direção a montante (figura 5.38). 


Os perfis descritos nos terraços do córrego Bananal (figuras 5.39 a 5.43) remetem a uma 


evolução a partir de canais meandrantes cascalhosos, onde as fácies descritas têm relação com fácies 


residuais de canal (F1 e F4), de preenchimento de planície de inundação (F2) e acresção lateral (F3). O 


mesmo vale para o primeiro perfil do córrego Limoeiro (figura 5.44). 
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No caso do perfil da figura 5.45, cabe ressaltar que as texturas observadas na fácies F5 


apresentam semelhanças com a fácies Gm de Walker (1984), que se encontra no contexto de leques 


aluviais. 


A ausência de clastos carbonáticos em todos os perfis reduz as possibilidades de uma área-


fonte localizada a oeste da região mapeada, tendo em vista que as fontes mais lógicas de quartzo de 


veio e quartzito se encontram na serra de Minas, que é o limite leste da área (figura 5.46). 


Com base no que foi exposto, acredita-se que a região esteja sofrendo um basculamento para 


leste, associado à provável reativação de falhas de empurrão que estruturam a serra de Minas (e 


também a do Espinhaço. 


 


 


Figura 5.46 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V13. Modificado de Moura (2000). 
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No decorrer do basculamento, os leques aluviais advindos da serra de Minas foram 


retrabalhados pelo córrego Limoeiro, durante a esculturação dos terraços aluviais e da planície de 


inundação. Isso teria definido um padrão de preenchimento sedimentar diferente do concebido nas 


figuras 3.27 A e B, uma vez que a área não apresenta evidências de subsidência tão rápida como a 


ilustrada na figura 3.27 A e tampouco de soerguimento conforme a figura 3.27 B. 


Na seqüência, teria ocorrido a instalação do córrego Bananal, responsável pela dissecação dos 


terraços, transporte de fragmentos grossos de metapelitos (ausentes nos perfis estratigráficos) e 


retrabalhamento de clastos oriundos do solapamento das margens. 


Atualmente, a margem direita do córrego Limoeiro recebe a contribuição de rampas que se 


configuram como depósitos de talus ricos em clastos de quartzito, cuja base é seccionada pelo canal. 


Apesar deste trabalho não ter gerado dados geodésicos e/ou de subsuperfície relacionados à 


reativação de planos de descontinuidade, merece menção o trabalho de Saadi (1991), segundo o qual o 


limite falhado entre o cráton e a Faixa Araçuaí, nesta região, estaria sendo alvo de reativação, o que 


corroboraria a idéia do basculamento da área para leste (figura 2.4). 


É muito provável que os planos de falha localizados a norte da área mapeada, próximo à 


confluência com o rio Pardo Pequeno, também estejam passando, ou tenham passado, por alguma 


reativação. Isso incrementaria a energia do córrego Limoeiro, resultando na constituição grossa do 


leito, turbulência e também no desnível entre a lâmina d’água e a planície de inundação. 


 


 5.1.14 – V14 (rio Pardo Pequeno) 


 Este ponto é caracterizado por planícies de inundação arenosas presentes nas duas margens. A 


sua continuidade só é interrompida em alguns pontos, onde afloram quartzitos. A energia de fluxo é 


baixa e o leito é marcado pela presença de 5 barras, duas anexas à margem direita e as demais internas 


(figura 5.47). 


A constituição sedimentar das barras são seixos pequenos de quartzo e, subordinadamente, 


quartzito e limonita. Os clastos são mal selecionados e variam de subangulosos a subarredondados.  


Descreveu-se um perfil de fácies na planície de inundação da margem esquerda (figura 5.48). 


Foram identificadas três fácies: 


F1 - areia de quartzo, grossa, arredondada, com seixos muito pequenos de quartzo esparsos e 


estrutura maciça; 


F2 - seixos muito pequenos de quartzo, subarredondados, com lentes de argilas nas bordas da 


seção estudada e 
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F3 - seixos muito pequenos de quartzo, subarredondados, com matriz de areia média, com 


estrutura maciça. 


 


 


Figura 5.47 – Mapa geomorfológico do ponto V14, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.48. 
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Figura 5.48 – Perfil de fácies descrito na planície de inundação da margem esquerda do ponto V14. 


 


A geologia local, extraída da folha Diamantina em escala 1:100.000 (CPRM, 1997), mostra 


que o ponto se encontra sobre terrenos dominados por quartzitos puros da Formação Galho do Miguel. 


Além disso, o mesmo está a jusante de um plano de falha indiscriminada e entre zonas de intrusão 


máfica. Na porção mais a jusante do segmento estudado, o mesmo é concordante com a zona de 


charneira de uma anticlinal estruturada sobre os quartzitos já citados (figura 5.49). 


Este segmento possui características semelhantes ao ribeirão Datas (item 5.1.12). A 


abundância de barras sedimentares, juntamente com os níveis bem definidos de planície de inundação 


úmida (figura 5.47), mostra que o mesmo se encontra em fase agradacional. Isso também pode ser 


notado pela constituição sedimentar areno-cascalhosa do leito, pela diferença de nível relativamente 


pequena entre a lâmina d’água e a planície de inundação e pelas fácies sedimentares descritas (figura 


5.48), interpretadas como de preenchimento de canal meandrante arenoso em fase de abandono. 


A geologia local (figura 5.49) ilustra uma série de diques, instalados em planos de falhas 


indiscriminados, cuja direção é praticamente perpendicular ao curso do rio Pardo Pequeno. A retenção 


de sedimentos neste ponto está relacionada à resistência ao fluxo, oferecida pela variação litológica 


(figuras 3.34 e 3.35). Some-se a isso a possibilidade de reativação escalonada de planos de falha, como 


o que é descrito a montante do ponto em questão. Esta possibilidade está de acordo com o modelo 


regional proposto por Saadi (1991). 
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Figura 5.49 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto V14. Modificado de CPRM (1997). 
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5.2 – BACIA DO RIO JEQUITAÍ 


 Abaixo são listados os resultados obtidos para os pontos estudados na bacia do rio Jequitaí e 


suas respectivas análises. Para melhor orientação da leitura, sugere-se consultar o anexo 4, que 


apresenta a disposição espacial dos pontos apresentados. 


 


 5.2.1 – J1 (rio Embaiaçaia) 


 Este ponto está localizado a jusante de uma garganta esculpida na serra do Cabral. O leito é 


turbulento e apresenta vários blocos de quartzito subarredondados. Identificou-se um patamar em 


ambas as margens, interpretado como planície de inundação. Dentro deste patamar, na margem direita, 


foram encontradas duas lagoas de cheia parcialmente preenchidas por água (figura 5.50). 


 Geologicamente, baseando-se na folha Pirapora, em escala 1:250.000 (CPRM, 1985), o 


segmento drena uma planície preenchida por sedimentos inconsolidados, em uma zona de contato 


entre metapelitos a metacalcários e metarritmitos a metadiamictitos (figura 5.51). Além disso, o 


segmento está entre planos de falha ENE-WSW (a sul) e NW-SE (a norte), que aparecem seccionando 


os ritmitos. 


As feições mapeadas neste ponto indicam que o mesmo apresenta dinâmica erosiva, 


principalmente quando se leva em conta a turbulência do fluxo e a presença de matacões no interior do 


leito. No entanto, o mesmo possui planícies de inundação bem definidas, contendo inclusive formas 


que remetem às planícies meandrantes, como as lagoas de cheia. 


Com base no relevo da região e na ausência de terraços aluviais, é provável que este segmento 


esteja localizado sobre rochas de natureza calcária que, ao sofrerem dissolução, se acomodam, 


condicionando a geração de baixios em superfície, que levam à retenção de sedimentos. Neste caso, os 


planos de falha não exerceriam influência sobre a agradação, principalmente porque os mesmos não 


chegam a interceptar o canal. 


A atual fase erosiva se deve ao fato do segmento estar às margens da serra do Cabral que, de 


acordo com Penha et al. (2005), comporia um dos blocos que pende para norte, em direção ao “graben 


do Jequitaí” (figura 2.5). Neste processo, a diferença de potencial seria alterada ao longo do tempo, 


forçando o encaixamento progressivo da rede de drenagem em direção às extremidades meridionais da 


bacia do rio Jequitaí. 
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Figura 5.50 – Mapa geomorfológico do ponto J1, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 
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Figura 5.51 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J1. Modificado de CPRM (1985). 


 


 5.2.2 – J2 (córrego Gameleira) 


 Este ponto se encontra encaixado em metapelitos (S0=300/40) (figura 5.52). A drenagem é 


concordante com um plano de fratura subparalelo ao acamamento (Sn=300/48). O canyon possui 


aproximadamente 10 m de profundidade, sendo que os 2 a 2,5 metros mais próximos à superfície 


topográfica são constituídos de depósitos sedimentares cascalhosos sobrepostos por depósitos 


arenosos. 


 O segmento está instalado em uma área plana, limitada por colinas suaves, cujo pavimento é 


cascalhoso. Em alguns cortes de estrada, é possível observar os pacotes ainda in-situ. 
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Figura 5.52 – Mapa geomorfológico do ponto J2, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.53. 
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Foi levantado um perfil de fácies sedimentares na margem direita do segmento em questão, 


próximo ao seu limite mais a jusante (figura 5.53). As fácies descritas foram: 


 F1 - seixos muitos finos a grossos, subarredondados, de quartzo e quartzito. Os clastos estão 


imbricados no sentido oposto ao do fluxo atual e 


 F2 – areias mal selecionadas e subangulosas de quartzo, contendo clastos esparsos de quartzo 


e quartzito subarredondados e marcas de raízes. 


 


 


Figura 5.53 – Perfil de fácies descrito na margem direita do canyon do ponto J2. 
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A geologia local foi extraída da folha Pirapora em escala 1:250.000 (CPRM, 1985). De acordo 


com esta fonte, o segmento drena as rochas do Subgrupo Paraopeba (metapelitos e metacalcários), 


estando circundado por pacotes sedimentares atribuídos a terraços antigos e depósitos coluviais, além 


de se encontrar a oeste de um plano de falha de direção NE-SW (figura 5.54). 


 


 


Figura 5.54 – Mapa geológico simplificado das imediações dos pontos J2, J3 e J5. Modificado de CPRM (1985). 
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As fácies sedimentares descritas (figura 5.53) remetem a um ambiente de leque aluvial (fácies 


F1 e F2 relacionáveis, respectivamente, às fácies Gm e Fm de Walker, 1984), com área fonte a NE. 


Com base na vasta área em que afloram pacotes sedimentares e os pavimentos cascalhosos da região, 


os referidos leques deveriam ter proporções regionais. 


É provável que o córrego Gameleira tenha se instalado sobre os depósitos de leque aluvial e, 


em função do ganho de energia associado ao mesmo basculamento citado no ponto anterior (figura 


2.5) e também ao abatimento dos terrenos a jusante, discutido nos itens 5.2.3 e 5.2.5, tenha rompido 


estes depósitos até encontrar os planos de acamamento e foliação. Após esta fase, a drenagem teria se 


encaixado gradativamente, mantendo traçado praticamente retilíneo (figura 5.52). 


 


 5.2.3 – J3 (córrego Gameleira) 


 Segmento caracterizado por leito argiloso, não encaixado, levemente sinuoso e apresentando 


fluxo lento. As margens contam com uma franja de vegetação arbórea densa, instalada sobre um 


patamar (planície de inundação?) (figura 5.55). 


 No deslocamento até este ponto, a partir do anterior, notaram-se alguns lagos próximos à 


margem direita do canal. Além disso, foram observados afloramentos de metacalcário negro nas 


proximidades (figura 5.55). 


A análise da geologia local (folha Pirapora - CPRM, 1985) (figura 5.54), mostrou que o 


segmento se encontra num contexto geológico semelhante ao do ponto anterior, valendo destacar que, 


neste caso, o rio se encontra limitado por uma faixa de sedimentos fluviais e duas ocorrências de 


sedimentos provenientes de terraços antigos e colúvios. Além disso, o segmento está a montante de 


uma zona onde a drenagem superficial deixa de existir, dando lugar a um charco. 


Este segmento apresenta condições morfológicas e sedimentares bastante distintas do ponto 


anterior. O leito argiloso e o pequeno desnível entre a lâmina d’água e a superfície topográfica 


demonstram que não se trata de um segmento erosivo. 


Ao longo do trajeto até este ponto, a partir do ponto J2, constata-se uma mudança morfológica 


sensível da faixa que margeia o córrego Gameleira. O relevo se torna mais rebaixado e plano. 


A ocorrência de blocos de metacalcário negro, somada à natureza das litologias e à 


intermitência do canal a jusante (figura 5.54), permitem inferir que a planície que margeia o canal, 


bem como os lagos presentes, se insere no contexto de solapamento de cavidades em ambiente 


cárstico. 
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Figura 5.55 – Mapa geomorfológico do ponto J3, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 


 


Apesar das constatações relatadas anteriormente, que demonstram grande heterogeneidade 


geomorfológica entre este ponto e o ponto J2, a unidade litoestratigráfica drenada é a mesma, o que 


aponta para o aumento do volume dos níveis calcários em direção a jusante. 
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 5.2.4 – J4 (rio Embaiaçaia) 


 Caracteriza-se por fluxo lento sobre leito sinuoso de constituição arenosa a lamosa. As 


margens possuem vegetação arbórea densa, sendo que a esquerda aparenta possuir um plano de 


abatimento (dolina?) (figura 5.56). As imediações do segmento apresentam pavimentos ricos em 


sedimentos cascalhosos subarredondados de quartzo e quartzito e, entre a BR-135 e o local de estudo, 


mesmo em áreas de topografia elevada em relação ao curso do rio Embaiaçaia, identificaram-se 


grandes pacotes sedimentares cascalhosos in-situ. 


 Foram identificadas duas barras sedimentares. A primeira, a montante, está anexa à margem 


direita e a segunda é uma barra interna. Ambas são consitituídas de areias mal selecionadas e lama. 


 Descreveu-se um perfil estratigráfico na margem direita. Identificou-se uma única fácies: 


seixos finos a grossos (mal selecionados), subangulosos a angulosos com matriz areno-argilosa. Os 


clastos presentes são de quartzo, quartzito e calcário escuro. Os sedimentos apresentam estratificações 


plano-paralelas (figura 5.57). 


A geologia local, apresentada na figura 5.58 e compilada a partir da folha Pirapora em escala 


1:250.000 (CPRM, 1985) mostra que o segmento drena os litotipos do Subgrupo Paraopeba, próximo 


à unidade exclusivamente calcária. As margens do segmento estudado são constituídas de depósitos 


sedimentares fluviais e são relatados depósitos coluviais ou de terraços antigos nas proximidades.  


A constituição areno-argilosa das barras e leito, somada à baixa energia de fluxo, indica que o 


segmento possui dinâmica agradacional. Apesar disso, o canal está a uma profundidade de mais de 2 


metros em relação à superfície topográfica. 


O perfil descrito (figura 5.57) apresenta uma fácies similar à fácies Gp de Walker (1984), a 


qual pode ser encontrada em ambientes de leque aluvial ou rios entrelaçados. Com base na distribuição 


regional dos pavimentos cascalhosos e também nos pacotes sedimentares in-situ, identificados a leste 


(próximo à rodovia BR-135), associa-se a fácies identificada no segmento a uma planície de um rio 


entrelaçado, precursor do atual rio Embaiaçaia, que retrabalhava sedimentos na base de um leque 


aluvial. 


Nos perfis observados entre a rodovia e este segmento, foi reconhecida a fácies Gm de Walker 


(1984), com imbricamento em direção à serra do Cabral. Isso mostra que os leques provinham de uma 


área-fonte a leste. Além disso, a existência de clastos de quartzito e metacalcário escuro no perfil 


descrito na margem do segmento leva a crer que o rio Embaiaçaia retrabalhava os sedimentos 


provenientes dos leques juntamente com fragmentos erodidos nas imediações da serra do Cabral, onde 


afloram os referidos calcários. 
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Figura 5.56 – Mapa geomorfológico do ponto J4, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.57. 


 


O contexto geológico é similar ao apresentado para os pontos J1, J2 e J3, ou seja, o segmento 


drena litotipos pelíticos com níveis carbonáticos (figura 5.58). Isso, somado à inexistência de terraços 


aluviais e outras feições meandrantes, como lagos em forma de crescente ou canais abandonados, 
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indica que a planície e lagos observados na margem esquerda possuem relação com o ambiente 


cárstico. 


O encaixamento observado tem a mesma explicação do ponto J1. Como a região conta com 


um nível de sedimentos inconsolidados, mesmo com baixa energia de fluxo, à medida que ocorre o 


basculamento da região para norte (figura 2.5), o rio Embaiaçaia tem incrementadas suas condições de 


dissecar o pacote sedimentar, sobretudo nos pulsos de cheia, cessando ou reduzindo sua ação erosiva 


ao encontrar o nível pelítico. 


 


 


Figura 5.57 – Perfil de fácies descrito na margem direita do ponto J4. 
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Figura 5.58 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J4. Modificado de CPRM (1985). 
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 5.2.5 – J5 (córrego Gameleira) 


Este segmento se localiza a jusante da zona de charco comentada no item 5.2.3 e está 


drenando uma grande planície (dolina?), com fluxo lento, leito lamoso e raso e margens com 


vegetação arbórea. Foi identificado um bloco de metacalcário negro na margem direita (figura 5.59). 


 


 


Figura 5.59 – Mapa geomorfológico do ponto J5, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 
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A geologia local (figura 5.54) mostra que o segmento em questão drena os metapelitos e 


metacalcários do Subgrupo Paraopeba, estando sobre sedimentos de origem fluvial e a montante de 


uma zona de ocorrência de sedimentos de terraços antigos e depósitos coluviais. 


Este segmento apresenta fluxo muito lento, leito lamoso e lâmina d’água próxima à superfície 


topográfica, indicando caráter agradacional. 


O fato de estar a jusante da zona encharcada (figura 5.54), na qual o córrego Gameleira deixa 


de drenar superficialmente (sumidouro?), além de estar inserido em uma grande planície, levemente 


côncava, e apresentar um afloramento de calcário escuro na margem direita (figura 5.59) sugerem que 


o segmento esteja drenando o interior de uma antiga dolina. 


Geologicamente, é provável que no espaço que separa este ponto do ponto J3 ocorram 


variações na proporção entre metapelitos e metacalcários constituintes da unidade drenada (figuras 


5.60 e 5.61). Essas variações condicionariam a instalação de dolinas e também de solapamentos 


lineares, ao longo de planos de descontinuidade. Quando esses planos atingem a superfície, a 


drenagem se torna subsuperficial. Da mesma forma, quando a proporção de calcários se torna muito 


baixa, os planos de fratura conduziriam a drenagem à superfície, na forma de ressurgências. 


 


 


 


Figura 5.60 – Sessões esquemáticas ilustrando a topografia, cobertura detríticas e provável constituição litológica 


dos 3 pontos investigados no córrego Gameleira. 
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Figura 5.61 – Prováveis variações na espessura dos pacotes de metapelito e metacalário na área dos pontos J2, J3 


e J5. O sistema de fraturas que seria responsável pelos abatimentos e alterações no padrão da drenagem também 


é ilustrado, bem como o perfil topográfico longitudinal, gerado no Global Mapper® a partir da imagem SRTM 


SF-23-X-C (Miranda, 2005). 


 


 5.2.6 – J6 (rio Jequitaí) 


 Este ponto é caracterizado por morfologia típica de rios meandrantes, com fluxo pouco 


turbulento, canal sinuoso, amplas planícies de inundação bem definidas e portadoras de lagos (figura 


5.62). 


Apesar das semelhanças com sistemas meandrantes, não só a geologia, extraída da folha 


Curimataí em escala 1:100.000 (CPRM, 1997) (figura 5.63), mas também observações em campo 


mostram que a área é carbonática (Formação Lagoa do Jacaré), sendo possível a formação de dolinas e 


outras unidades de relevo cárstico como uvalas e poljés. 


 Alguns quilômetros a montante, em direção à serra do Espinhaço, os carbonatos fazem contato 


com metapelitos da Formação Serra de Santa Helena. A nordeste deste segmento é indicada a 


existência de uma provável falha de direção NW-SE. 
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Figura 5.62 – Mapa geomorfológico do ponto J6, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 
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Figura 5.63 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J6. Modificado de CPRM (1997). 


 


Segundo Penha et al. (2005), a calha do rio Jequitaí estaria instalada em um graben de 


dimensões regionais. Este fato tornaria o curso confinado lateralmente (figura 2.5). A existência de um 


anteparo natural a jusante (serra do Cabral) reforça o confinamento do rio, resultando no nítido caráter 


agradacional assumido pelo mesmo. 


A ausência de grandes níveis de terraço preservados, bem como as dimensões da planície de 


inundação, leva a crer que o processo de agradação é contínuo ao longo do tempo e que o 


basculamento dos blocos crustais em direção ao graben potencializa a retenção transversal do fluxo na 


região da serra do Cabral. 


Com base no que foi exposto, acredita-se que este segmento possua evolução reunindo 


características mistas entre os sistemas meandrante e cárstico, sem que as fraturas sejam suficientes 


para tornar a drenagem subsuperficial e que o sistema desenvolva formas mais evoluídas, como uvalas 


e poljés. 
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 5.2.7 – J7 (rio Embaiaçaia) 


 O segmento em questão é caracterizado por um canal de curvas suaves, leito lamoso e fluxo 


pouco energético (figura 5.64). Suas margens possuem uma franja densamente vegetada, valendo 


ressaltar que a margem direita é plana e aparenta possuir leve concavidade, enquanto a esquerda é 


escarpada. Próximo a este ponto, foram identificadas algumas dolinas e, em certos locais, pavimento 


cascalhoso. 


Geologicamente, baseando-se na folha Jequitaí, em escala 1:100.000 (CPRM, 2007), o 


segmento está instalado sobre os metapelitos com níveis calcários da Formação Serra de Santa Helena 


(figura 5.65). 


A partir do ponto mapeado, até a confluência entre o rio Embaiaçaia e o Jequitaí, que ocorre 


poucos quilômetros a jusante, a planície aluvial é dominada por sedimentos inconsolidados. 


Este ponto apresenta similaridades morfológicas e geológicas com o ponto J4. Os pavimentos 


regionais cascalhosos sugerem que a região também esteve encoberta por leques aluviais. A 


turbulência e a constituição do leito demonstram que o segmento possui baixa energia de fluxo. Além 


disso, a planície levemente côncava em que o mesmo se encontra instalado (figura 5.64) se assemelha 


a uma dolina. 


Os fatos citados acima, juntamente com a ausência de terraços aluviais e a constituição 


geológica da região, com metapelitos portadores de níveis carbonáticos (figura 5.65), sugerem uma 


evolução a partir de solapamentos dos níveis carbonáticos e geração do baixio superficial no qual se 


encontra instalado o rio Embaiaçaia. 


Acredita-se que o desnível observado entre a lâmina d’água e a superfície da “dolina” esteja 


associado ao basculamento da região para norte (figura 2.5). 
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Figura 5.64 – Mapa geomorfológico do ponto J7, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 







Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 25, 227 p., 2010 


 177


 


Figura 5.65 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J7. Modificado de CPRM (2007). 
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 5.2.8 – J8 (córrego Fundo) 


 A lâmina d’água deste segmento está a aproximadamente 8,5 metros da superfície topográfica. 


Seu traçado é aproximadamente retilíneo e o fluxo não é turbulento (figura 5.66). 


 


 


Figura 5.66 – Mapa geomorfológico do ponto J8, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


estratigráfico é apresentado na figura 5.67. 
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As margens contam com uma faixa estreita, porém volumosa, de vegetação arbórea. As 


paredes do canal apresentam afloramentos de metapelitos intemperizados, sobrepostos por uma faixa 


estreita (em média 0,5 m) de sedimentos inconsolidados. 


 O referido pacote sedimentar passou por descrição faciológica. Foi identificada apenas uma 


fácies, constituída de cascalhos médios, subarredondados, de quartzo e quartzito, apresentando 


estruturação maciça (figura 5.67). 


A geologia local foi extraída da Folha Jequitaí em escala 1:100.000 (CPRM, 2007). De acordo 


com esta base, o segmento está drenando um pacote sedimentar aluvial que está depositado sobre 


rochas da Formação Serra de Santa Helena. O traçado do canal é subparalelo à foliação principal e 


também ao acamamento sedimentar. Além disso, próximo ao ponto cartografado, é descrita uma 


clivagem de fratura, cujo plano é praticamente ortogonal ao córrego Fundo (figura 5.68). 


 


 


Figura 5.67 – Perfil de fácies descrito na margem esquerda do ponto J8. 


 


O fluxo lento é compatível com canais em fase agradacional. Por outro lado, a altura das 


paredes do canal sugere comportamento erosivo. A fácies descrita é relacionável à fácies Gp de 


Walker (1984), associada ao ambiente fluvial entrelaçado. Esta interpretação leva em conta a fase 


altamente energética assumida pelos rios com cabeceiras instaladas na serra do Cabral, a partir do 


Paleógeno (Penha et al., 2005). Nesta época, os efeitos do tectonismo ativo teriam sido o 
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reafeiçoamento da rede de drenagem, com fenômenos como a captura do córrego Fundo pelo rio 


Jequitaí. 


 


 


Figura 5.68 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J8. Modificado de CPRM (2007). 
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Com a continuidade do processo de reativação da falha transcorrente, a oeste deste ponto, 


somado ao basculamento da região em direção a norte (figura 2.5), o sistema se tornaria energético o 


suficiente para dissecar não só os antigos depósitos fluviais, mas também os metapelitos sotopostos, a 


partir de seu plano de foliação principal, condicionando o caráter retilíneo da drenagem. 


A geologia local é similar à do ponto J7, o que sugere que as margens planas e rebaixadas em 


relação às vizinhanças possam estar associadas ao mesmo processo proposto para aquele segmento, ou 


seja, abatimento de níveis calcários sotopostos aos pelitos. 


 


 5.2.9 – J9 (córrego Garapa) 


 Este segmento se encontra na extremidade norte da serra do Cabral. Apresenta-se sinuoso, 


com fluxo lento e lâmina d’água a cerca de 2 metros da superfície topográfica (figura 5.69). O canal 


está entalhando metapelitos que têm mergulhos fortes para leste e apresenta duas barras sedimentares, 


caracterizadas por seixos grossos de quartzo e metapelitos subarredondados. 


 A parede do canal exibe um pacote sedimentar com duas fácies muito distintas (figura 5.70): 


 F1 - seixos finos de quartzo e metapelitos, subarredondados e com estratificação cruzada 


tabular e 


 F2 - areias de quartzo, subangulosas, com seixos pequenos de quartzo e metapelitos 


subarredondados esparsos e estratificação cruzada acanalada. 


A geologia local (Folha Jequitaí - CPRM, 2007) mostra que o segmento do córrego Garapa 


encontra-se sobre os metapelitos e metacalcários da Formação Serra de Santa Helena (figura 5.71), 


drenando em sentido oposto ao mergulho da foliação. 


O segmento disseca metapelitos a partir do plano principal de foliação e planos de fratura de 


expressão local, quando varia a direção do fluxo. O pacote sedimentar sobreposto a estas rochas é 


relativamente espesso e as fácies descritas no perfil estratigráfico remontam barras sedimentares sob 


diferentes espessuras de lâmina d’água (menor em F2), em ambiente fluvial entrelaçado (fácies F1 e 


F2 equivalentes, respectivamente, às fácies Gp e St de Walker, 1984). 


O sistema fluvial precursor provavelmente retrabalhava o sopé de leques aluviais provenientes 


do leste, uma vez que, ao longo do trajeto até este ponto, foram identificados pavimentos cascalhosos 


que se distribuem por uma área muito grande, aparentemente incompatível com a atuação de sistemas 


fluviais. Além disso, são dissecados os metapelitos que passam a contribuir com a assembléia 


sedimentar final. 
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Figura 5.69 – Mapa geomorfológico do ponto J9, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


de fácies é apresentado na figura 5.70. 
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Figura 5.70 – Perfil de fácies descrito na margem direita do ponto J9. 


 


Acredita-se que a alta energia do segmento, suficiente para romper os depósitos sedimentares 


e também os metapelitos, esteja relacionada ao basculamento para SW desta porção da bacia do rio 


Jequitaí, constatado por Penha et al. (2005) (figura 2.5). 


Provavelmente, a planície existente na região, que ocupa somente a margem direita do 


segmento, seja uma área abatida, tendo por base que a drenagem se converte em 3 lagos lineares, a 


montante, e que a constituição geológica (figura 5.71) contempla níveis metacalcários inseridos nos 


pacotes de metapelitos. 
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O fato de o córrego Garapa estar confinado junto à serra, em sua margem esquerda, reforça a 


hipótese de basculamento para SW. 


 


 


Figura 5.71 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J9. Modificado de CPRM (2007). 


 


 5.2.10 – J10 (ribeirão Cipó) 


 O presente segmento encontra-se próximo à extremidade norte da serra do Cabral. O mesmo 


apresenta-se retilíneo (figura 5.72), com leito a aproximadamente 4 metros da superfície topográfica, 


que apresenta suave concavidade em direção ao curso d’água. 
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Figura 5.72 – Mapa geomorfológico do ponto J10, incluindo fotografias de algumas feições observadas. O perfil 


de fácies é apresentado na figura 5.73. 
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 O leito é cascalhoso, com seixos médios a grandes, subarredondados, de quartzo, quartzito e 


metapelito. O fluxo é praticamente estático. 


 A margem direita possui um lago assimétrico, ovalado (lagoa de cheia?). Nesta mesma 


margem, próximo à extremidade a jusante, um corte na planície de inundação demonstra que a base da 


mesma é constituída de metapelitos com foliação mergulhando para leste. Estas rochas são sobrepostas 


por um pacote sedimentar cuja constituição faciológica é ilustrada na figura 5.73 e descrita abaixo: 


 F1 - seixos de quartzo e quartzito, subangulosos a subarredondados, em estrutura maciça e 


 F2 - argilas com areias e seixos pequenos de quartzo dispersos. 


 


 


Figura 5.73 – Perfil de fácies descrito na margem direita do ponto J10. 


 


 A geologia local foi extraída da folha Jequitaí em escala 1:100.000 (CPRM, 2007) e encontra-


se representada na figura 5.74. De acordo com essa base, o segmento drena metapelitos com níveis 


calcários da Formação Serra de Santa Helena, sendo que estas rochas se encontram encobertas por 


uma faixa de sedimentos que bordejam o curso do ribeirão Cipó. A menos de um quilômetro a jusante, 


este ribeirão deságua no rio Jequitaí. 
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Figura 5.74 – Mapa geológico simplificado das imediações do ponto J10. Modificado de CPRM (2007). 
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Este ponto, como o anterior, também se encontra próximo ao limite norte da serra do Cabral. 


A assimetria do lago cartografado na planície de inundação e seu paralelismo com o curso d’água 


(figura 5.72) sugerem que o mesmo se trate de uma dolina, apesar de aflorarem metapelitos em 


algumas porções do canal. A planície levemente côncava em que se encontra este segmento se 


assemelha a uma dolina mais antiga, o que, juntamente com a análise da geologia local, reforça a idéia 


de que se trate de ambiente sob influência cárstica. 


O fato de o canal estar a cerca de 4 metros da superfície da “dolina”, somado à existência de 


uma foliação de direção praticamente N-S, sugere que a dissecação do relevo se deva ao basculamento 


para sul, assinalado por Penha et al. (2005) (figura 2.5). Ao ter sua energia incrementada, o canal se 


aloja nos planos de foliação, o que facilita o processo de encaixamento da drenagem, além de mantê-la 


retilínea. 


As fácies F1 e F2, descritas no perfil estratigráfico (figura 5.73), são associadas 


respectivamente às fácies Gm e Gms de Walker (1984). Somando-se esta informação à identificação 


de coberturas cascalhosas distribuídas regionalmente, é possível deduzir que a área também foi 


encoberta por leques aluviais. 


 


 5.2.11 – J11 (ribeirão Traíras) 


 Este segmento é caracterizado por drenagem encaixada a uma profundidade de cerca de 10 


metros, em relação à superfície topográfica, que é plana. O leito é constituído de metapelitos que 


apresentam acamamento quase perpendicular ao fluxo d’água. 


 Foi identificado um patamar nivelado nas duas margens, em nível inferior ao da superfície 


topográfica. O mesmo foi considerado um terraço (figura 5.75). 


Geologicamente, o segmento drena os metapelitos com níveis calcários da Formação Serra de 


Santa Helena (figura 5.74 - CPRM, 2007). Vale ressaltar que a referência citada apresenta um contato 


entre esta unidade e os calcários da Formação Lagoa do Jacaré pouco a montante do ponto estudado. 


O basculamento da região para SW (Penha et al., 2005) é o provável responsável pelo nível de 


dissecação observado neste ponto. O maior desenvolvimento do terraço na margem direita (figura 


5.75) é um indício de que o segmento vem sendo gradualmente deslocado para sul. 


A superfície plana das margens, associada à geologia local (figura 5.76), sugere que se trate de 


uma dolina gerada pela dissolução de níveis carbonáticos sotopostos aos metapelitos. 
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Figura 5.75 – Mapa geomorfológico do ponto J11, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 
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Figura 5.76 – Mapa geológico simplificado das imediações dos pontos J11 e J12. Modificado de CPRM (2007). 
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Como a drenagem é perpendicular ao acamamento e foliação, acredita-se que esteja instalada 


sobre algum plano de fratura não contemplado no mapa geológico. Outra possibilidade é de que o 


contato entre as formações Serra de Santa Helena e Lagoa do jacaré esteja deslocado no mapa-base e, 


na verdade, o segmento em questão esteja drenando paralelamente a este contato. 


Os pavimentos cascalhosos observados em toda a região levam a crer que a região também 


esteve sob a influência de leques aluviais e ou planície fluvial entrelaçada. Neste sentido, e baseando-


se também na intensidade da dissecação, acredita-se que o terraço identificado se trata de um nível de 


corrasão (figura 3.28). 


 


 5.2.12 – J12 (rio São Lamberto) 


Este segmento possui características morfológicas muito semelhantes ao anterior: encontra-se 


encaixado a pouco mais de 12 metros da superfície topográfica plana, apresenta um patamar lateral em 


nível inferior ao desta superfície e metapelitos no leito. Entretanto, o acamamento é paralelo ao curso 


d’água e foi identificado um patamar mais próximo ao leito, interpretado inicialmente como planície 


de inundação (figura 5.77). 


A geologia local, extraída da folha Jequitaí em escala 1:100.000 (CPRM, 2007), apresentada 


na figura 5.76, mostra que o rio São Lamberto encontra-se sobre os metapelitos com níveis calcários 


da Formação Serra de Santa Helena, um pouco a jusante do contato entre esta unidade e os calcários 


cinza-escuros da Formação Lagoa do Jacaré. 


 Assim como o ponto anterior, este se apresenta encaixado. A forte dissecação é associada ao 


aumento de energia do sistema, devido ao basculamento da região para SW (figura 2.5). De acordo 


com Penha et al. (2005), este processo teria ocorrido no Paleógeno, resultando na captura do rio São 


Lamberto pelo rio Jequitaí. 


 O desenvolvimento de um plano mais baixo somente na margem NE reforça a idéia do 


basculamento para SW. Como o segmento possui leito constituído de metapelitos e encontra-se 


concordante com os planos de acamamento dessas rochas, a transcorrência que é apontada a oeste 


(figura 2.5) deve colaborar com o processo de dissecação. 


 Os planos previamente descritos como terraço e planície de inundação são considerados níveis 


de corrasão (figura 3.28), com base no grau de entalhamento do canal e também na presença dos 


pavimentos cascalhosos em toda região. Sendo assim, caso fossem encontrados pacotes sedimentares 


nas margens, in-situ, os mesmos provavelmente estariam relacionados à evolução de uma planície 


fluvial entrelaçada ou a ambiente de leque aluvial. 
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Figura 5.77 – Mapa geomorfológico do ponto J12, incluindo fotografias de algumas feições observadas. 
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 A planície que domina o relevo da região tem origem provavelmente relacionada ao processo 


de dissolução de níveis carbonáticos sotopostos aos metapelitos e conseqüente depressão da superfície. 


 


 


 


 Apesar da evolução morfológica e sedimentar da maior parte dos segmentos envolver mais de 


uma etapa, a configuração plana dos entornos, que lhes caracteriza como níveis de base, pode ser 


resumida em um a dois condicionantes principais. A despeito dos detalhes de ordem local, o exposto 


ao longo deste capítulo permite estabelecer um quadro geral dos referidos condicionantes (quadro 5.1). 


 


 


 


 


Quadro 5.1 – Síntese dos principais condicionantes dos patamares morfológicos estudados nesta tese. 


Bacia Pontos Condicionantes 


i i i


rio das V
elhas 


V6 e V8 Abatimento cárstico 


V3 Confluência 


V1, V12 e V14 Contato litológico 


V2, V4, V5, V7, V9, V10, V11, V12 e V13 Tectônica cenozóica 


rio 


Jequitaí 


J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11 e J12 Abatimento cárstico 


J6 Tectônica cenozóica 











CAPÍTULO 6 


DISCUSSÕES 


 Neste capítulo serão discutidos os resultados alcançados e também a aplicabilidade e 


eficiência dos métodos envolvidos no desenvolvidmento do trabalho. 


 


6.1 – RESULTADOS 


- O rejogo tectônico sugerido para bacia do rio das Velhas é congruente com o soerguimento 


regional do Escudo Brasileiro, observado por Santos (2008) com base no escalonamento de terraços 


aluviais no alto curso da bacia. 


- A morfologia dos segmentos da bacia do rio das Velhas indica que a mesma, de uma maneira 


geral, encontra-se pendendo para leste (figura 6.1). Como os níveis de base estudados se concentram 


em sua parte oriental, é impossível se balizar nos dados obtidos nesta tese para afirmar que este 


processo se dê em toda a bacia. Entretanto, ao menos nas proximidades de sua borda leste, os dados 


convergem na direção de relatos da literatura (p.ex., Saadi, 1991), permitindo assumir que o fenômeno 


de fato esteja acontecendo. 


- Um dos motivos desse basculamento regional seria a sobrecarga dos terrenos da Faixa 


Araçuaí sobre o manto, tendo em vista o adensamento litológico ocorrido durante as deformações 


brasilianas, possibilitando o desenvolvimento de padrões de esculturação fluvial como o modelo 


apresentado por Holbrook & Schumm (1999) (figura 3.18). 


- Há de se considerar também o pulso tectônico compressivo durante o final do Mioceno e o 


Plioceno, de direção NW-SE, responsável pela reativação de geossuturas proterozóicas e arqueanas 


(Saadi, op. cit.). Magalhães & Saadi (1994) corroboram esta idéia, associando este campo de tensão à 


migração da placa Sul-Americana. Segundo esta tectônica, os grandes basculamentos aproveitariam 


zonas de descontinuidade crustal, abundantes no limite oriental do cráton do São Francisco, e alguns 


sistemas fluviais responderiam a estes basculamentos de acordo com o modelo de Leeder & 


Gawthorpe (1987) (figura 3.26). 


- A reativação estrutural na interface entre a faixa Araçuaí e o Cráton do São Francisco 


também encontra suporte em Hasui & Ponçano (1978) e Hasui (1990). Nesses trabalhos é assumido 


que os limites entre crátons e faixas móveis são zonas muito propensas à atividade tectônica, em 


função da alta fragilidade crustal. Ademais, Mendguren & Richter (1978) defenderam a atividade 


tectônica recente na porção central do Brasil, mesmo a uma distância considerável dos limites 


ocidentais da placa Sul-Americana. Esses autores já atribuíam orientação NW-SE aos esforços 
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compressivos no interior da placa, como resposta ao antagonismo entre as forças de expansão da 


cadeia meso-Atlântica e a resistência oferecida pelas Placas de Nazca e do Caribe. 


 


 


Figura 6.1 – Representação esquemática da tendência regional de basculamento da bacia do rio das Velhas para 


leste (setas pretas). O sentido de migração dos sistemas fluviais é representado pelas setas vermelhas. Modelo 


tridimensional de declividade gerado a partir de imagens SRTM, com exagero vertical de 5x. BM = Bambuí, EP 


= Espinhaço e QF = Quadrilátero Ferrífero. Drenagem extraída de Moura (2000). 


 


- Saadi (1993), ao advogar a variação nas características das tensões no interior da placa Sul-


Americana, demonstra que, nas áreas mais próximas dos Andes, as tensões teriam caráter distensivo, 


levando à geração de calhas onde se acumulam sedimentos lacustres e fluviais. Já nas porções mais a 


leste, as tensões seriam predominantemente compressivas, o que resultaria na reativação de 


geossuturas, acompanhada de atividades sísmicas. Baseando-se nestas zonas de reativação, o autor 


compartimenta a Plataforma Brasileira em blocos tectônicos delimitados por “Descontinuidades 


Crustais”. Além do controle hidrográfico, estas descontinuidades permitiriam a instalaçãos de algumas 


bacias sedimentares cenozóicas (Silva et al., 2003). Os eixos dos arqueamentos e subsidências seriam 


aproximadamente NE-SW, compatíveis com os resultados encontrados no presente trabalho. 


- É provável que o basculamento, assim como outras modalidades de reativação, não ocorra de 


forma sincrônica ao longo de todos os blocos crustais da bacia, conforme também constatado por 


Santos (2008), já que os mesmos são litológica- e estruturalmente heterogêneos entre si, além de 


receberem diferentes sobrecargas sedimentares. Este raciocínio é compatível com o que é apresentado 


pela literatura, segundo a qual a propensão de uma geossutura à reativação é diretamente proporcional 







Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 25, 227 p., 2010 


 197


às suas dimensões (Saadi, 1991). Associado a isso, estaria o fato de níveis de base geologicamente 


similares, relacionados à tectônica cenozóica, apresentarem padrões distintos de evolução (p. ex.: 


pontos V1 e V2 do rio das Velhas; rio Paraúna e ribeirão Chiqueiro; córregos Limoeiro e Capivara, 


etc.). 


- Como já foi dito, a propensão regional aos basculamentos é condicionada ao processo de 


migração da placa Sul-Americana para oeste. Porém, partindo-se do pressuposto de que esta migração 


se dê na forma de pulsos, os fenômenos isostáticos governariam a tectônica regional durante os 


períodos de posterior “estabilidade” (pós-Plioceno), conforme relatado para algumas bacias Meso-


Cenozóicas e Cenozóicas brasileiras (Klein, 1995). Esse fato promoveria o reajuste dos blocos crustais 


ao longo das grandes geossuturas ou de estruturas de expressão local, quiçá ainda não cartografadas 


nos atuais mapas geológicos em escala regional. Neste caso, sistemas fluviais situados sobre áreas em 


subsidência, até então agradacionais, poderiam se tornar erosivos e vice-versa. Não se podem descartar 


também os fenômenos de arqueamento crustal, onde as geossuturas não se fazem presentes ou não são 


reativadas por alguma particularidade local. 


- Hasui (1990) afirma que os processos de alívio de tensão intraplaca são dominantes em 


zonas de cisalhamento e antigas estruturas suturadas. Dessa forma, ao longo das falhas a tectônica 


seria ressurgente, justificando a atividade sísmica detectada no interior do Brasil (Hasui & Ponçano, 


1978 e Mioto, 1990) e também as alterações na dinâmica morfossedimentar, como apontam os 


resultados deste trabalho. 


- O basculamento na região do Quadrilátero Ferrífero obedece à mesma dinâmica das porções 


central e norte da bacia do rio das Velhas. As geossuturas mais próximas dos pontos estudados no 


Complexo Bação são falhas de empurrão que limitam o complexo a leste e outras que se situam na 


parte oriental da sinclinal Dom Bosco; já no caso dos pontos do rio das Velhas, as falhas estão a 


jusante dos mesmos, nos domínios do Supergrupo Rio das Velhas. Aparentemente, a evolução dos 


segmentos do rio Maracujá sobre o Complexo Bação se relaciona mais à isostasia por perda de massa 


diferencial do que a reativações das referidas geossuturas. Dentro deste contexto, seria difícil conceber 


uma causa diferente para o basculamento que atinge o ponto V1, tendo em vista a grande possibilidade 


dos reajustes isostáticos se propagarem pelas vizinhanças do referido complexo. 


- Como as datações realizadas em terraços aluviais por Bacellar (2000) apontaram para o 


preenchimento pleistocênico da calha do rio Maracujá, muito posterior à abertura dos primeiros 


grabens oligocênicos no Quadrilátero Ferrífero (Lipski, 2002), os registros iniciais desta evolução 


tectono-sedimentar foram erodidos no Complexo Bação, dando lugar a um cenário de esculturação 


mais recente. Isso mostra que a reativação das estruturas internas do complexo, a exemplo do que 


ocorre a norte, opera ativamente ao longo do Cenozóico. 
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- A assimetria e escalonamento morfológico do vale nos pontos estudados ao longo do rio 


Maracujá demonstram que o processo de basculamento tem um papel mais eficiente que o 


rebaixamento do nível de base sobre a esculturação da calha fluvial. 


- A sedimentação fina do ponto V3 (rio Maracujá) mostra que o seu preenchimento está 


associado à intensificação dos processos erosivos (ravinas e voçorocas) à montante do knickpoint que 


o separa do ponto V2, ou seja, é mais recente. Como os sedimentos grossos, remobilizados dos 


terraços aluviais, não ultrapassam eficientemente este ponto de inflexão, é razoável concluir que a 


diferença altimétrica entre os dois patamares morfológicos esteja aumentando, dificultando o 


rompimento do nível de base e conseqüente intercâmbio sedimentar via carga de fundo. 


- Os segmentos estudados na bacia do rio Jequitaí demonstram que os patamares morfológicos 


da região possuem relação estreita com a constituição litológica da maior parte da bacia, que são os 


metapelitos com níveis calcários da Formação Serra de Santa Helena. Independentemente da região 


em que os segmentos foram estudados, fica claro que o sistema fluvial desenvolve características 


parcialmente cársticas, como os lagos ovalados (rio Embaiaçaia, rio Jequitaí e ribeirão Cipó), os 


sumidouros e ressurgências (córrego Gameleira) e os planos baixos, às vezes suavemente côncavos, 


observados em todos os pontos e interpretados como zonas de abatimento. Isso também vale para os 


pontos V6 e V8. 


- A alta fissilidade dos metapelitos, associada aos fraturamentos, permite que a água encontre 


planos de percolação e atinja os níveis carbonáticos em várias profundidades (figura 5.60). 


- É importante considerar que a Formação Serra de Santa Helena, além de conter níveis 


calcários, está sobreposta aos carbonatos da Formação Sete Lagoas e estabelece contato interdigitado 


com a Formação Lagoa do Jacaré, que também é portadora dessas rochas. Desta forma, não pode ser 


descartada a possibilidade de a dissolução estar ocorrendo nas rochas dessas duas unidades. 


- O não desenvolvimento pleno da geomorfologia cárstica se dá em função de três 


possibilidades: 


1 – os carbonatos ocupam papel subordinado na Formação Serra de Santa Helena, 


2 – nem sempre os níveis de carbonato da Formação Sete Lagoas são alcançados pelas 


águas superficiais e 


3 – a justaposição interdigitada dos carbonatos da Formação Lagoa do Jacaré conduz a 


uma presença heterogênea dessas rochas ao longo da sessão vertical. 


- Com base nos dados obtidos nesta tese é impossível afirmar que o abatimento dos terrenos 


tenha cessado, já que não se determinou a profundidade do “nível de base de corrosão” (figura 3.8) em 


cada um dos pontos. Contudo, os patamares gerados podem ser considerados níveis de base, uma vez 
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que atendam ao fundamento principal deste conceito, ou seja, representem porções deprimidas para as 


quais os sedimentos das imediações tendem a se dirigir. 


- Os falhamentos e basculamentos dos blocos a norte e sul do rio Jequitaí em direção à sua 


calha (graben do Jequitaí), iniciados no Paleoceno (Penha et al., 2005) têm como efeito a incisão das 


drenagens instaladas sobre esses blocos. Esta erosão é comum a boa parte dos segmentos, o que 


demonstra que os basculamentos continuam se processando (figura 6.2). Vale ressaltar que a 


reativação de estruturas pré-Brasilianas foi um processo comum na região, conforme confirmam as 


inversões estruturais observadas por sísmica em grabens e hemi-grabens pré-Cambrianos (Hercos, 


2008). Esses dados reforçam a magnitude da rede de descontinuidades e conseqüente instabilidade 


crustal da região, resultando numa grande propensão às reativações ao longo de todo tempo decorrido 


desde o início do Fanerozóico. 


 


 


Figura 6.2 – Representação esquemática da tendência regional de basculamento das porções setentrional e 


meridional da bacia do rio Jequitaí respectivamente para sul e norte, em direção ao graben do Jequitaí (setas 


pretas). O sentido preferencial dos cursos d’água é representado pelas setas vermelhas. Modelo tridimensional de 


declividade gerado a partir de imagens SRTM, com exagero vertical de 5x. BM = Bambuí e EP = Espinhaço. 


Drenagem extraída de Cetec (2006). 


 


- Como os segmentos não apresentaram afloramentos de carbonatos no leito ou próximo deste 


(à exceção dos pontos J3, J5 e J6 – córrego Gameleira e rio Jequitaí), conclui-se que os níveis 


carbonáticos responsáveis pelo abatimento do relevo ocupam porções profundas. 
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- O preenchimento das bacias geradas no Paleoceno (na bacia do rio Jequitaí – Penha et al., 


2005); Oligoceno e Mioceno (no Quadrilátero Ferrífero – Lipski, 2002 e Santos, 2003); e Plioceno 


(nas demais porções da bacia do rio das Velhas – Saadi, 1991) se deu sob clima árido a semi-árido, 


com chuvas torrenciais. Este quadro viabilizou a instalação de leques aluviais provenientes de leste, 


com freqüentes fluxos de detritos, e também a dissecação local de depósitos preexistentes, 


proporcionando retrabalhamento e geração de sistemas fluviais entrelaçados, além de patamares de 


corrasão. 


- Remanescentes da evolução citada acima foram encontrados em perfis estratigráficos e/ou 


terraços de corrasão identificados na calha de alguns cursos d’água estudados, como o afluente do 


ribeirão Paiol, os córregos Brava, Canavial, Capivara e Bananal / Limoeiro (bacia do rio das Velhas) e 


todos os da bacia do rio Jequitaí. Além disso, a distribuição de pavimentos cascalhosos nas imediações 


de todos estes segmentos é um forte indício das proporções regionais dos referidos leques (figura 6.3). 


- A sobrecarga dos pacotes sedimentares provenientes dos leques aluviais pode ter sido um 


agente extra no processo de abatimento dos blocos cuja coesão já se encontrava diminuída, em função 


da dissolução parcial dos níveis carbonáticos. 


- A análise textural dos leitos e barras permite concluir que alguns rios estudados não 


correspondem à evolução dos mesmos rios entrelaçados responsáveis pelo retrabalhamento inicial dos 


leques. Esta idéia é sustentada pela incompatibilidade entre o caudal e os sedimentos de leito, vistos 


durante as etapas de campo, e os pacotes sedimentares das paredes dos canais, planícies de inundação 


e terraços, além das diferentes direções de paleocorrentes apontadas por estruturas, como 


estratificações e imbricamento de clastos. 


- A evolução fluvial cenozóica se inicia na bacia do rio Jequitaí, condicionada pelos 


falhamentos e basculamentos de idade paleocênica, com a instalação do graben do Jequitaí. Na 


seqüência, teria ocorrido a abertura de grabens de menor dimensão no QF, do Oligoceno ao Mioceno 


e, finalmente, a reativação de estruturas ao longo das porções central e norte da bacia do rio das 


Velhas, a partir do Plioceno. Como os leques aluviais estariam se desenvolvendo ao longo de todo este 


tempo, é razoável pensar que os mesmos tenham passado por um retrabalhamento mais intenso na 


bacia do rio Jequitaí, fato que pode ser confirmado pelo pequeno porte dos depósitos in-situ e pela 


distribuição dos cascalhos superficiais por uma grande área, relativamente pouco acidentada. 


- Os depósitos de leque aluvial também foram alvo de intenso retrabalhamento na região do 


Quadrilátero Ferrífero, tendo em vista não só a sua remobilização desde a instalação dos grabens, mas 


também a continuidade deste processo após o pulso de reativação do Plioceno. Nas porções central e 


norte da bacia do rio das Velhas, a alta energia dos sistemas fluviais que margeavam o Espinhaço, 


conferida pela reativação pliocênica, fez com que a dissecação de alguns depósitos e também do 


relevo fosse muito rápida, levando à preservação de excelentes resquícios dos sistemas fluviais da 
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época (figura 6.4). À medida que se distancia da serra, os depósitos vão se tornando cada vez menos 


espessos e os pavimentos cascalhosos, mais raros, pois provavelmente a dispersão dos depósitos foi 


limitada por sistemas fluviais de alta energia, como o dos rios Cipó e Velhas. 


 


 


 


Figura 6.3 – Pavimentos cascalhosos observados na área de trabalho, próximo à borda oeste da serra do 


espinhaço, na bacia do rio das Velhas (superior), e a oeste do córrego Gameleira, na bacia do rio Jequitaí 


(inferior). 


 


- É possível constatar que em todos os segmentos sob influência de urbanização ou garimpo 


(rios Maracujá e Datas, p. ex.) as intervenções antrópicas têm como papel principal a aceleração dos 


processos agradacionais, à medida que confinam o canal fluvial e revolvem sedimentos de leito e 


margens, disponibilizando-os para novo ciclo de transporte e deposição. Entretanto, em nenhum dos 
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pontos a ação antrópica pode ser considerada a causa dos processos de agradação, já que foi 


identificado pelo menos um condicionante de natureza geológica para cada um deles. 


- Apesar de relativamente análogas, as duas bacias não demonstraram similaridades no que diz 


respeito à instalação e evolução de seus níveis de base. Este fato se deve às influências de traços 


litológicos e estruturais de expressão local. São exemplo disso as heterogeneidades em termos de 


tectônica cenozóica entre as duas bacias, que condicionam uma evolução distinta dos sistemas 


geológico, fluvial e ambiental. Isso demonstra que os patamares morfológicos merecem uma 


abordagem que leve em consideração não só os grandes traços geológicos, mas também a 


variabilidade local de litologias e estruturas. 


 


 


Figura 6.4 – Fotos de duas sessões de paleocanais cascalhosos identificados na borda oeste da serra do 


Espinhaço. A sessão superior está falhada, ilustrando o tectonismo após o preenchimento do canal. 
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6.2 – MÉTODOS 


- O método adotado para identificação dos níveis de base, utilizando modelos tridimensionais 


de declividade, gerados a partir de imagens de radar SRTM, foi bastante satisfatório, principalmente 


quando se considera que este trabalho possui abrangência regional. Níveis de base de expressão local 


podem não ser visualizados, sobretudo se a diferença altimétrica for pequena na zona de inflexão. 


Exemplo disso é o fato de terem sido identificados, ao longo das etapas preliminares de campo, pontos 


de interesse não contemplados nos modelos de declividade. 


- Apesar de satisfatório, o método leva à identificação geométrica e indiscriminada de 


patamares morfológicos, ou seja, áreas que não são necessariamente agradacionais, mas que possuem 


superfícies relativamente planas, como no aplainamento de ordem climática (pediplanação) não seriam 


diferenciadas de planícies aluviais e outros patamares de natureza agradacional, como campos de 


dunas. 


- Muitos pontos identificados nos modelos não foram alvo de adensamento de estudos por 


falta de acesso, sobretudo nas porções mais setentrionais da área de trabalho. Isto mostra que a infra-


estrutura do país é fundamental para o desenvolvimento das pesquisas que envolvem etapas de campo. 


O mesmo vale para a base cartográfica, que apresenta um nível de detalhe insuficiente para trabalhos 


de diversas naturezas, forçando a inferência de variáveis, tais como cinemática de estruturas, posição 


correta de contatos litológicos e individualização de unidades litoestratigráficas. 


- O mapeamento com o uso de Estação Total foi compatível com as demandas deste trabalho, 


valendo ressaltar que o esforço, custo e tempo de mapeamento aumentam à medida que são 


necessárias mudanças de estação. Assim, segmentos fluviais com margens densamente vegetadas, 


como a maioria  dos que foram estudados na bacia do rio Jequitaí, foram mais custosos que outros, que 


apresentam uma diversidade de formas muito maior. 


- A descrição composicional e textural expedita da superfície de barras e leitos, o 


levantamento dos perfis estratigráficos e a análise morfológica das periferias dos pontos mapeados, 


viabilizaram as reflexões sobre a evolução morfológica e sedimentar dos segmentos estudados, 


enriquecendo os dados obtidos a partir das compilações da literatura e dos mapas geomorfológicos 


gerados neste próprio trabalho. 


 











CAPÍTULO 7 


CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 


 Neste capítulo serão apresentadas as principais conclusões do presente trabalho. Colocam-se 


também algumas recomendações para estudos futuros, nos quais haja adoção de outros métodos em 


prol do teste, refinamento e confirmação de algumas conclusões. 


 


7.1 - CONCLUSÕES 


- A maior parte dos níveis de base identificados apresenta relação com rearranjo de blocos 


crustais por tectônica cenozóica (bacia do rio das Velhas) e com abatimento superficial devido à 


dissolução de carbonatos (bacia do rio Jequitaí). A resistência ao fluxo conferida pela justaposição 


litológica em zonas de contato e pela proximidade com a área de confluência tem menor expressão no 


universo de pontos estudados. 


- A geomorfologia cárstica não é plenamente desenvolvida nos pontos estudados da bacia do 


rio Jequitaí devido ao papel subordinado que ocupam os carbonatos da unidade litoestratigráfica que 


constitui o assoalho da maioria dos canais (Formação Serra de Santa Helena). 


- A bacia do rio Jequitaí também sofre efeitos da tectônica cenozóica, ainda que os mesmos 


não sejam os principais condicionantes da instalação de níveis de base na área. Como resposta à 


atuação desta tectônica, as extremidades meridional e setentrional da bacia basculam gradualmente 


para o seu interior (“graben do Jequitaí”). 


- Na maioria dos casos estudados advoga-se uma causa mista para a reativação de estruturas 


frágeis pré-existentes. Os fenômenos compressivos associados à migração da placa Sul-Americana 


seriam reforçados pelo empuxo diferencial de blocos crustais justapostos, cuja densidade e 


conseqüente sobrecarga sobre o manto é heterogênea. 


- Os processos de reativação tectônica, bem como os basculamentos responsáveis pela geração 


de hemi-grabens, não ocorrem de forma simultânea ao longo de todos os blocos crustais existentes na 


área de trabalho. 


- Fenômenos geológicos de ordem local governam os mecanismos e o ritmo da instalação e 


ruptura de níveis de base nas bacias investigadas, conforme a hipótese apresentada incialmente. 


Entretanto, alguns padrões regionais são claramente notados, estando associados aos grandes traços 


estruturais que consistem das principais geossuturas da região, fato que sugere a evolução fractal do 


relevo. 
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- A suposta analogia litoestrutural e ambiental entre as duas bacias estudadas não é percebida 


em termos da evolução de seus sistemas fluviais, ilustrando o importante papel das variáveis locais 


sobre o desenvolvimento dos níveis de base. 


- Como os condicionantes da instalação e evolução dos níveis de base estudados transcendem 


o alcance temporal e espacial das atividades antrópicas, entende-se que as intervenções humanas 


possuem o papel de potencializar os processos de preenchimento sedimentar, mas não são a causa dos 


fenômenos de agradação observados. 


 


7.2 - RECOMENDAÇÕES 


Para que os resultados deste trabalho e o conhecimento sobre a evolução fluvial das bacias dos 


rios das Velhas e Jequitaí sejam ampliados, são feitas algumas recomendações abaixo. 


- Devem-se buscar relações entre as variações cíclicas do clima e o caudal dos rios que 


constituem as duas bacias estudadas, pois boa parte dos vales, principalmente na bacia do rio Jequitaí, 


aparenta incompatibilidade com o baixo caudal dos rios que os escavaram, sugerindo que tenham sido 


maiores no passado. 


- A sondagem (percussiva, a trado ou vibre-core) colaboraria com a descrição de perfis em 


locais onde os pacotes sedimentares não estão expostos naturalmente. Além da descrição de fácies 


sedimentares, seria viabilizada a coletada de amostras para análise de conteúdo palinológico, 


micropaleontológico e conseqüentes datações. Tais análises, somadas a dados de superfície (p.ex., 


datação por termoluminiscência e isótopos cosmogênicos), contribuiriam sobremaneira com o 


conhecimento da área, fornecendo dados cronológicos sobre os patamares, áreas-fonte e pacotes 


sedimentares encontrados, de forma a reforçar as conclusões acerca da evolução dos sistemas fluviais 


nas duas bacias. 


- Recomenda-se o uso de geofísica rasa (eletroresistividade, GPR - Radar de Penetração no 


Substrato -, etc.) nos segmentos estudados, para definir informações de subsuperfície, como limites de 


fácies, profundidade do freático, dentre outras. Estas informações contribuiriam, por exemplo, com a 


localização da base dos depósitos sedimentares e com o posicionamento dos níveis de dissolução de 


carbonatos em subsuperfície. 


- A utilização de aparelhos de GPS (Sistema de Posicionamento Global) de alta precisão 


(geodésicos) é indicada no sentido de se efetuar o monitoramento da migração de barras, evolução de 


margens, reativações de estruturas, basculamentos e abatimentos crustais. Com isso, seria possível 


predizer a configuração futura dos segmentos estudados. 


- Imagens multiespectrais como, por exemplo, as dos sensores IKONOS® ou QuickBird®, com 


resolução espacial métrica e submétrica, permitiriam um excelente detalhamento de algumas formas 


mapeadas, minimizando o esforço de mapeamento direto em campo, com Estação Total. 
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- O mapeamento geológico básico integrado e em escalas superiores a 1:250.000 é uma 


ferramenta essencial para investigações de ordem geomorfológica na região estudada. Com trabalhos 


geológicos mais detalhados seria possível, por exemplo, definir o porte real dos corpos de carbonato 


inseridos na Formação Serra de Santa Helena, além de definir a natureza de uma série de estruturas 


(falhas) que aparecem como indiscriminadas nas bases em menor escala. 
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 Os anexos são apresentados em formato digital (arquivos com extensão “.pdf”) no cd-rom que 


acompanha este volume. São eles: 


 


Anexo 1 – Mapa geomorfológico da bacia do rio das Velhas (arquivo “geomorfologia velhas.pdf”); 


 


Anexo 2 – Mapa geomorfológico da bacia do rio Jequitaí (arquivo “geomorfologia jequitaí.pdf”); 


 


Anexo 3 – Mapa de localização dos pontos de adensamento de estudos na bacia do rio das Velhas (arquivo 


“adensamento velhas.pdf”) e 


 


Anexo 4 – Mapa de localização dos pontos de adensamento de estudos na bacia do rio Jequitaí (arquivo 


“adensamento jequitaí.pdf”). 
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