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Resumo:  
 

O presente trabalho investiga a evolução do relevo do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais - 

Brasil, através da mensuração dos processos erosivos e denudacionais que ocorrem em seu interior. A 

mensuração destes processos foi realizada graças ao uso de duas metodologias: (i) análises físico-

químicas e químicas de águas superficiais que drenam a região (atual denudação geoquímica); (ii) 

mensuração da produção in-situ do isótopo cosmogênico 10Be em sedimentos fluviais (denudação total 

a longo termo) e em rochas e veios de quartzo superficiais (erosão total a longo termo). Quanto à 

metodologia utilizada, os resultados obtidos indicam que os diversos métodos utilizados neste trabalho 

são complementares e permitem uma rica análise geomorfológica. 

Quanto à geomorfologia, os resultados demonstram que, no interior de um mesmo litotipo, as 

áreas mais próximas das cabeceiras estão submetidas a processos denudacionais e erosivos de maior 

intensidade do que aquelas mais próximas dos níveis de base. Comprovam quantitativamente a 

existência de uma denudação diferencial onde: os quartzitos e itabiritos constituem as rochas mais 

resistentes; os xistos e filitos, as de resistência mediana; granito-gnaisses de resistência baixa; e os 

mármores/dolomitos as mais frágeis. Indicam que os topos de vertente são erodidos em uma 

intensidade inferior que os fundos de vale, fato este que demonstra que o relevo da região está sendo 

dissecado.  
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Abstract  
 

This work investigates the evolution of the Quadrilátero Ferrífero landscape, Minas Gerais - 

Brazil, by measuring the erosion and denudation processes that affect this region. Three 

methodologies were used to assess such processes: (i) physical-chemical and chemical analyses of the 

superficial waters that drain the region (present geochemical denudation); (ii) measurement of the in 

situ-production of the cosmogenic 10Be isotope in fluvial sediments (long-term total denudation) and 

in outcropping rocks and quartz veins (long-term total erosion). The results show that the combination 

of the various methods adopted in this work makes a thorough geomorphologic analysis possible. 

Regarding the geomorphology, the results show that taking into consideration the same rock 

type, the areas next to the headwaters undergo more intense erosion and denudation processes than 

those ones next to the base levels. A differential denudation is also attested quantitatively: the 

quartzites and itabirites constitute the most resistant rocks; schists and phyllites are of intermediate 

resistance; granites-gneisses, of low resistance, and marbles/dolomites are the most fragile. The results 

also indicate that the hilltops are less intensely eroded that the bottom of the valleys, this demonstrates 

that the landscape is being dissected. 
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Résumé:  
 

Ce travail étude l’évolution du relief du Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais – Brésil, par la 

mesure des processus d’érosion et de dénudation auxquels il est soumis. Les mesures ont été réalisées 

par deux méthodes complémentaires : (i) analyses physico-chimiques et chimiques des eaux 

superficielles drainant la région (dénudation géochimique actuelle) ; (ii) mesure de la production in 

situ de l’isotope cosmogénique 10Be dans les sédiments fluviaux (dénudation à long terme) et dans les 

roches et les filons de quartz superficiels (érosion total à long terme). Cette recherche montre que les 

différentes méthodes utilisées dans ce travail sont complémentaires et permettent une riche analyse 

géomorphologique. 

 Les résultats montrent que, pour un même type de substratum, des régions situées en amont 

des bassins versant subissent une érosion et une dénudation plus intenses que celles situées plus en 

aval. Une dénudation différentielle est aussi attestée quantitativement : les quartzites et les itabirites 

constituent les roches les plus résistantes, les schistes et les phyllites ont une résistance intermédiaire,  

les granites-gneiss ont une résistance basse, alors que les marbres/dolomites sont les plus fragiles. 

L’analyse conjointe des résultats obtenus montrent aussi que les schistes, les phyllithes, les marbres et 

les dolomites, qui sont à une altitude élevée, sont protégés de l’érosion par des barres de quartzites et 

d’itabirites, situées entre eux et les terres basses. Les résultats montrent en outre que les sommets des 

reliefs sont érodés moins intensément que les fonds de vallées, ce qui indique que le paysage est en 

cours de dissection. 
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Apresentação:  
 

A presente tese objetivou estudar a evolução do relevo do Quadrilátero Ferrífero/MG, através 

da quantificação dos processos erosivos e denudacionais que ocorrem em seu interior. Foi realizada 

em co-tutela entre a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) no Brasil e a Université Paul Cézane 

(Aix-Marseille III) na França e se estendeu de Setembro de 2002 a Abril de 2006. O período que se 

estende entre julho de 2004 e dezembro de 2005 foi cursado na França e os demais no Brasil. Os 

orientadores foram os doutores César Augusto Chicarino Varajão (Brasil) e Fabrice Colin (França). 

A quantificação dos processos erosivos e denudacionais da área de estudo foi realizada graças 

ao uso de três metodologias complementares: (i) análises físico-químicas e químicas de águas 

superficiais que drenam a região (atual denudação geoquímica); (ii) mensuração da produção in-situ 

do isótopo cosmogênico 10Be em sedimentos fluviais (denudação total a longo termo) e; (iii) 

mensuração da produção in-situ do isótopo cosmogênico 10Be em rochas e veios de quartzo 

superficiais (erosão total a longo termo). A coleta das amostras das águas fluviais foi realizada nos 

dois periodos distintos do ano de 2003: seco e úmido. A coleta das amostras de sedimentos fluviais, 

rochas e veios de quartzo para mensuração da produção in-situ do isótopo cosmogênico 10Be foram 

realizadas em abril de 2004 e contaram com a colaboração dos Drs. Régis Braucher (CEREGE-

França) e Fabrice Colin (IRD-Nova Caledônia). O primeiro método teve seu tratamento laboratorial 

realizado no Laboratório de Geoquímica Ambiental do Departamento de Geologia da Escola de Minas 

da Universidade Federal de Ouro Preto (DEGEO/EM/UFOP) no Brasil sob supervisão do Dr. 

Hermínio Arias Nalini Júnior. Os outros dois métodos tiveram suas análises laboratoriais realizadas 

nos laboratórios do Centre d’Enseignement et de Recherche en Géosciences de l’Environnement 

(CEREGE) na França, sob supervisão do Dr. Régis Braucher. 

O corpo da tese se divide em capítulos assim organizados: Capítulo 1: Introdução (apresentação 

do problema); Capítulo 2: Os grandes modelos teóricos de evolução do relevo continental (revisão 

bibliográfica acerca das grandes teorias geomorfológicas); Capítulo 3: O meio-ambiente e a 

geomorfologia regional (revisão bibliográfica acerca do quadro natural do Quadrilátero Ferrífero/MG); 

Capítulo 4: O método de cosmogênese do 10Be (revisão bibliográfica acerca do método de mensuração 

de taxas de erosão e denudação com uso do isótopo 10Be); Capítulo 5: Procedimentos metodológicos; 

Capítulo 6: Apresentação dos resultados (capítulo na forma de artigos científicos); Capítulo 7: 

Considerações Finais (conclusões mais relevantes do trabalho). Constitui ainda parte integrante da tese 

os anexos (fotocópias dos artigos publicados). 

 

 

 

 xxiii



CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

 
1.1- INTRODUÇÃO 

O Quadrilátero Ferrífero situa-se no Estado de Minas Gerais (MG) e possui 7.200 km2 de 

superfície. Seu clima é tropical semi-úmido. Além de ser uma das mais importantes regiões 

mineradoras do Brasil, constitui uma de suas regiões de maior interesse geomorfológico. Sua 

geologia, embora complexa, pode ser resumida como (Alkmim & Marshak, 1998) (Fig. 1.1): (i) 

embasamento cristalino, de idade arqueana, composto por granitos, gnaisses e migmatitos; (ii) 

Supergrupo Rio das Velhas, de idade arqueana, composto basicamente por quartzitos, xistos e filitos 

que constituem uma seqüência tipo greenstone belt; (iii) Supergrupo Minas, de idade proterozóica, 

constituído por rochas metassedimentares (quartzitos, xistos, filitos e formações ferríferas) e (iv) 

Grupo Itacolomi, igualmente de idade proterozóica, constituído basicamente por quartzitos.  

Seu modelado vem sendo objeto de uma série de investigações científicas (Hader & 

Chamberlin, 1915; James, 1933; De Martone, 1940; Ruellan, 1950; Freitas, 1951; Ab’Saber, 1954; 

King, 1956; Tricart, 1961; Bigarella & Ab’Saber, 1964; Barbosa & Rodrigues, 1965, 1967; Dorr, 

1969; Maxwell, 1972; Litche, 1979; Barbosa, 1980; Varajão, 1991) que demonstraram que o relevo 

regional é resultado de processos erosivos diferenciais. Entretanto, os estudos que abordaram o tema 

são análises dedutivas, sem nenhum dado quantitativo. 

Neste contexto, se insere o presente trabalho que tem por objetivo quantificar e compreender a 

ação dos processos denudacionais, mecânicos e geoquímicos, na evolução da paisagem do 

Quadrilátero Ferrífero. Os procedimentos metodológicos se baseiam na análise integrada em escala 

regional entre: (i) análises físico-químicas da água de canais fluviais de diversas ordens e; (ii) cálculo 

de taxas de erosão e denudação totais a longo termo, através da mensuração da produção cosmogênica 

do elemento 10Be. Essas análises, nos dois métodos, são realizadas nos diversos litotipos reconhecidos 

em trabalhos anteriores como responsáveis pelo controle da intensidade dos processos denudacionais 

na área investigada.  

A geoquímica fluvial é utilizada como forma de quantificar a atual denudação geoquímica 

(Pinet & Soriau, 1988, Summerfield, 1991, Anderson et al., 1993; Milliman & Syvitski, 1992; 

Thomas, 1994; Edmond et al., 1995; Burbank & Anderson, 2001). Essa quantificação foi realizada 

através da mensuração dos sólidos totais dissolvidos (TDS), assim como de todos os elementos 

maiores – Al, Fe, Mg, Mn, K, Ca, Na, Si- visto que são estes os elementos químicos de maior interesse 

geomorfológico. O método da produção cosmogênica de 10Be avalia a taxa de erosão e denudação total 

a longo termo (1.5 Ma) através da mensuração da produção deste elemento no interior das rochas, 
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solos, veios de quartzo (taxas de erosão) e sedimentos fluviais (taxas de denudação) localizados nos 

poucos metros mais superficiais da crosta terrestre (Brown et al., 1995). 

O conhecimento destas taxas – atual denudação geoquímica (conhecimento da geoquímica das 

águas) e erosão e denudação total a longo termo – são fundamentais para compreender a evolução da 

paisagem regional e certamente poderão contribuir para controle ambiental da região, particularmente 

das atividades mineradoras existentes, uma vez que fornece taxas de erosão e denudação, até aqui 

desconhecidas, que podem se tornar referência para a reabilitação de áreas degradadas, uma vez que 

esta reabilitação deve ser realizada de modo a aproximar as condições ambientais da área reabilitada 

daquelas naturais na região. 

 

 

 



 
Figura 1.1 – Geologia do Quadrilátero Ferrífero/MG segundo Alkmim & Marshak (1998). 
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CAPÍTULO 2 
OS GRANDES MODELOS TEÓRICOS DE EVOLUÇÃO DO RELEVO 

CONTINENTAL 

 

2.1- INTRODUÇÃO 

Durante o último século a ciência geomorfológica concebeu uma série de modelos que tratam 

da evolução da epiderme terrestre. Esses modelos visam construir, com base no conhecimento dos 

processos físicos e químicos, endógenos e exógenos que moldam a superfície do planeta, linhas gerais 

acerca de como que a paisagem se transforma. Entretanto, esses modelos apresentam significativas 

diferenças entre si, visto que, cada um, reflete os conceitos e paradigmas de sua época. Essas 

diferenças baseiam-se principalmente no peso que concedem a cada um dos processos que moldam a 

superfície terrestre. Deste modo, existem modelos ditos preferencialmente mecanicistas, bem como 

outros considerados geoquímicos, e ainda alguns que equilibram em importância os dois processos. 

Este capítulo tem por objetivo, com base em revisão bibliográfica, discutir os principais 

modelos de evolução do relevo continental. Centra suas análises no papel que os processos 

denudacionais1, mecânicos e geoquímicos, possuem no seio destas teorias, sobretudo no que se refere 

à formação das superfícies de aplainamento, uma vez que as áreas orogênicas recentes possuem uma 

relação entre geodinâmica e geomorfologia mais bem compreendidas do que aquelas que se 

caracterizam pela existência de aplainamentos de ordem continental (Summerfield, 1991; Valadão, 

1998). A fim de cumprir esse objetivo, o presente capítulo é dividido em três partes principais: (i) 

apresentação das principais teorias; (ii) discussão dos preceitos teóricos fundamentais de cada uma 

delas e; (iii) síntese.  

 

2.2- AS GRANDES TEORIAS ACERCA DA EVOLUÇÃO DO MODELADO 

2.2.1- A Teoria Da Peneplanação - W. M. Davis 

O mais antigo dos modelos que procuram elucidar a geodinâmica da epiderme terrestre foi 

elaborado por William Morris Davis em 1898 e se constituiu como a primeira grande escola de 

pensamento geomorfológico. A escola davisiana prevê uma evolução cíclica do relevo a longo termo 

denominada de ciclo geográfico ideal. A paisagem é o resultado da inter-relação de três variáveis 

assim denominadas (Davis, 1898): (i) estrutura (soma das variáveis endógenas); (ii) processo (soma 

das variáveis exógenas) e; (iii) tempo (sentido cronológico). 

                                                           
1 Neste trabalho, a exemplo do proposto por Carson & Kirkby (1972) e Leeder (1991), uma distinção é feita 
entre os termos erosão e denudação: a denudação engloba não somente todo o processo de erosão, mas também 
o processo de transporte da matéria para fora do sistema investigado (bacia hidrográfica, continente,...). Ou seja, 
denudação se refere ao processo de perda de massa pelo sistema investigado. 



O ciclo de evolução do relevo proposto por Davis tem início com um rápido e generalizado 

soerguimento continental em relação ao nível de base geral, ou seja, aos oceanos. Segue-se um longo 

período com ausência de grandes atividades tectônicas, embora o autor da teoria admita que pequenos 

eventos tendem a ocorrer (Davis, 1898). Esse rápido soerguimento cria condições para que o relevo 

seja moldado pelos processos erosivos, uma vez que faz com que exista uma significativa diferença de 

cota entre os continentes e os oceanos. Este processo de desgaste erosivo dos continentes se 

desenvolve em condições climáticas úmidas, onde a maior presença de água permite um desgaste mais 

acentuado do relevo e de suas rochas constituintes. A esse respeito Davis (1898) afirma que períodos 

de aridez ou glaciação, quando precedidos e sucedidos por períodos úmidos, constituem-se como 

desvios acidentais do ciclo geográfico ideal de evolução do relevo. 

Após o soerguimento, em condições de quietude tectônica e clima úmido, inicia-se o processo 

de lento e progressivo desgaste erosivo dos continentes. Esse processo se caracteriza pelo 

rebaixamento vertical contínuo das vertentes (downwearing) (Fig.2.1) e ocorre a longo-termo, 

podendo ser dividido em três fases (Davis, 1898): juventude, maturidade e senilidade. 
 

 
Figura 2.1 – Downwearing como concebido por Davis (1898), segundo Valadão (1998). 

 

A juventude compreende o início do processo denudacional logo após o rápido e generalizado 

soerguimento continental (Fig. 2.2). Nessa fase inicial os cursos fluviais possuem alta energia em 

função da elevada diferença de cota entre os continentes e o nível de base geral. O desgaste vertical é 

rápido e a diferença de cota entre os interflúvios e o fundo dos vales tende a aumentar. Esse aumento 

de diferença de cotas ocorre em razão de que: (i) os fundos de vale concentram muito mais água do 

que os interflúvios e por isso são erodidos com maior rapidez e; (ii) os fundos de vale ainda 

apresentam elevada altitude em relação ao nível de base e, portanto, os processos erosivos são 

agressivos em seu interior. Uma vez que os fundos de vale já se encontram rebaixados inicia-se um 

período caracterizado pela crescente diminuição da diferença de cotas entre estes e os interflúvios 

(Fig. 2.2 – n0 2). O tempo necessário para que esse processo ocorra é superior ao anterior 

caracterizado pelo aumento da diferença de cotas entre fundos de vale e interflúvios (Fig. 2.2). Isto 

ocorre em razão de que os principais cursos fluviais já adquiriram um perfil de equilíbrio com seu 

nível de base e sendo assim, a denudação passa a se concentrar nos vales de seus tributários que 
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tendem a buscar também esse equilíbrio. Essa denudação mais intensa nos tributários favorece dois 

processos que tendem a diminuir a diferença de cota entre os interflúvios e fundos de vale: (i) as 

cabeceiras mais distantes dos vales principais começam a ser erodidas mais intensamente; (ii) o 

trabalho erosivo dos tributários favorece por conseqüência os processos erosivos nas vertentes, que 

assim tendem a diminuir sua declividade. 

Já a maturidade plena é caracterizada pela progressiva e lenta perda de energia do sistema. É 

caracterizada ainda pelo crescente arredondamento das formas do relevo, bem como pela constante 

diminuição da diferença de cotas entre os interflúvios e os fundos de vale, que se apresentam cada vez 

mais rebaixados (Fig. 2.2 - n0 3). 

A fase senil corresponde ao momento em que os continentes já se encontram quase que 

completamente arrasados pelos processos denudacionais. A diferença de cota entre os fundos de vale 

e os interflúvios é diminuta e a declividade das vertentes se apresenta suave (Fig. 2.2 –n°4). Os cursos 

fluviais já se encontram tão rebaixados em relação ao nível do mar que a energia do sistema fluvial se 

torna diminuta. Essa energia diminuta faz com que esses cursos fluviais se tornem lentos e com 

pequena competência. Em função da baixa altitude das porções continentais com relação ao oceano, 

os processos denudacionais apresentam-se também pouco agressivos. Essa baixa agressividade 

ocasiona que, nessa fase, o tempo necessário para se produzir pequenos rebaixamentos no relevo seja 

por vezes superior ao tempo de duração de toda as fases anteriores (Davis, 1898). Amplas superfícies 

aplainadas se formam no entorno dos fundos de vale que primeiramente alcançaram, ainda na fase 

juvenil, cotas pouco significativas. Essas amplas superfícies aplainadas são denominadas de 

peneplanos e tendem a se expandir à medida que a fase senil se perpetua. Alguns relevos residuais 

podem sobreviver ao processo de aplainamento. Estes relevos são denominados “monadnocks”. A 

fase senil se perpetua até que um novo soerguimento generalizado dê início a um novo ciclo (Davis, 

1898). Para Davis, esse novo soerguimento pode ocorrer a qualquer momento do ciclo, ou seja, não é 

necessário que um ciclo se conclua para que um soerguimento de início a outro. Aos ciclos que não 

alcançam as três fases, Davis denomina de ciclos abortados. 
Segundo Davis (1898) no processo de transformação de superfícies soerguidas e enrugadas em 

superfícies rebaixadas e aplainadas, a atividade fluvial possui fundamental importância. São os cursos 

fluviais que coordenam a denudação do relevo, rebaixando seus vales da foz em direção às cabeceiras. 

Nesse contexto, as superfícies aplainadas tendem a se formar dos litorais em direção ao interior. 
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Figura 2.2 – “O Ciclo Geográfico” ideal de Davis (Davis, 1898). 

LEGENDA: A linha de base α - ω representa a linha do tempo. As linhas verticais representam a altitude média do 

modelado em relação ao nível do mar, sendo que, B, D, F, H, K – correspondem à altitude média dos interflúvios e; A, C, E, 

G, J – correspondem à altitude média dos fundos de vale. As diferenças entre BA; DC; FE; HG; KJ; correspondem à 

diferença de cota média entre os topos de morro e fundos de vale em cada um dos momentos, que são respectivamente 

denominados 1, 2, 3, 4. O momento 1 representa a fase final do soerguimento. O momento 2 é aquele em a diferença de cota 

entre os interflúvios e os fundos de vale são mais destacadas em razão de que, graças ao acúmulo de água e ao trabalho 

erosivo dos canais fluviais, os fundos de vale são denudados mais intensamente que os interflúvios. O período 3-4 

corresponde aquele onde o desgaste das terras altas é mais acentuado colaborando para o aplainamento do relevo. A partir 

do momento 4 o modelado já foi profundamente denudado, sendo que, os processos denudacionais em razão disso se 

desenvolvem de forma muito mais lenta. 

 

2.2.2- A Teoria Do Primärrumpf - W. Penk 

Seguindo a ordem cronológica, a segunda teoria que marcou a evolução do pensamento 

geomorfológico foi a elaborada pelo alemão Walther Penk em 1924.  A principal característica do 

modelo penkniano é a crença de que o relevo é formado graças ao contraponto das forças endógenas 

com as exógenas Para Penk (1924) períodos com predomínio de forças endógenas produzem 

elevações e o enrugamento do relevo. Pelo contrário, quando prevalecem as forças exógenas essas 

elevações tendem a ser arrasadas e o modelado aplainado. Penk ainda baseia sua teoria na existência 

de níveis de base locais, uma vez que considera que não são somente os oceanos que se constituem 

como níveis de base para os processos denudacionais. 

Para Penk (1924), a evolução do modelado começa por um soerguimento tectônico de uma 

superfície quase plana (primärrumpf). Este soerguimento possui uma área central e à medida que esta 

área ganha altitude, o soerguimento se estende em direção às regiões periféricas, fato que produz um 

relevo em forma de domo (Fig. 2.3).  Quando o soerguimento perde força a erosão, química e ou 

mecânica, passa a ser predominante e tende a aplainar as porções mais periféricas do domo. Um novo 

soerguimento ocorrerá. Quando esse processo tectônico perde força, a erosão cria duas superfícies de 

altitude diferente: uma mais elevada próxima ao centro do domo (piedmontfrippen) e outra na região 

periférica (Fig. 2.3). Entre as duas ocorre um escarpamento que, como um degrau no relevo 

(piedmont), constitui a testemunha de dois soerguimentos distintos. Desta maneira, a sucessão de 

períodos de soerguimento e quietude tectônica forma um relevo em forma de escadaria 
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(piedmontflachen) (Fig. 2.3), onde cada superfície, cada ponto dos cursos fluviais e mesmo cada 

concavidade de vertente constitui um nível de base para o que esta à montante. 

No processo de evolução do modelado em escadaria, as vertentes evoluem a princípio, 

predominantemente, por retração lateral (backwearing) para em seguida predominar a retração 

vertical (downwearing) (Fig. 2.4). Estes processos se desenvolverão independentemente do clima e do 

tipo de substrato. Para Penk (1924) os tipos de rocha e de clima são importantes, mas não alteram 

significativamente o processo de evolução do modelado, podem apenas retardá-lo ou facilitá-lo. Deste 

modo, rochas mais resistentes constituirão o substrato dos relevos residuais. 
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Figura 2.3 a, b, c, d, e – Evolução do relevo escalonado proposto por Penk, segundo Klein (1985). 

LEGENDA: Figura 2.3A: S0 = Superfície Somital Inicial antes do primeiro período de soerguimento; a = Nível de base da 

S0; H0 = Altitude Inicial da Superfície S0. Figura 2.03B: Após um primeiro período de Soerguimento forma-se S1 = 

Superfície incorporada ao soerguimento que tem em B seu nível de base; H1 corresponde ao total do soerguimento e a‘ 

corresponde à escarpa que delimita S0 de S1. Forma-se o primeiro “degrau” no relevo. Figura 2.03C: Após um novo 

período de soerguimento incorpora-se S2 que tem por nível de base C e está separada da S1 pela escarpa b‘; H2 corresponde 

ao total de soerguimento. Forma-se o segundo “degrau” no relevo. Figura 2.03D: Após um novo período de soerguimento 

incorpora-se S3 que tem por nível de base Q e está separada da S2 pela escarpa c‘; H3 corresponde ao total de soerguimento. 

Forma-se o terceiro “degrau” no relevo. Figura 2.03E: Visão tridimensional da figura 2.03D, onde fica visível o relevo em 

escadaria. R1, R2 e R3 correspondem as redes de drenagem principais. 
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Figura 2.4 – Backwearing seguido de downwearing na fase final de aplainamento segundo Penk (1924). 

 

2.2.3- A Teoria de Pediplanação – L. C. King 

A terceira grande teoria acerca da evolução do relevo foi o modelo de pediplanação. Ele foi 

elaborado pelo Sul-africano Lester Charles King em 1953. Esta teoria tem uma visão acíclica do 

processo de evolução do modelado, onde o clima possui fundamental importância na gênese dos 

aplainamentos. 

Para King (1953) os aplainamentos ocorrem em regiões que, além de estarem submetidas a 

condições de relativa calmaria tectônica, estão submetidas também a condições climáticas com 

tendência a aridez. Estas condições climáticas são necessárias em razão de que elas se caracterizam por 

uma fraca cobertura vegetal e por chuvas esporádicas porém fortes. 

O processo de gênese de uma nova superfície aplainada, para King (1953), tem início com a 

incisão fluvial em razão de um soerguimento subcontinental ou do rompimento de um nível de base, 

em uma área árida ou semi-árida. Após os cursos fluviais terem rebaixado seus leitos até uma cota em 

equilíbrio com seu novo nível de base, inicia-se o trabalho de alargamento dos vales fluviais. Nesse 

momento, se inicia também o processo de retração lateral das vertentes (backwearing) (Fig. 2.5). No 

entanto, para King (1953), não é o trabalho fluvial, mas sim os processos que ocorrem em vertente, 

aqueles que são capazes de gerar amplas superfícies aplainadas. Esses processos se caracterizam pelo 

escoamento concentrado da água pluvial nas vertentes que possui alto poder erosivo. Vale ressaltar 

que, no topo da antiga superfície que sofreu a incisão, o escoamento das águas fluviais será, para King 

(1953), laminar e, portanto pouco erosivo. Porém, ao longo das vertentes, esse fluxo será concentrado 

e por isso altamente erosivo, favorecendo a retração lateral (backwearing) das mesmas (Fig. 2.5). 

O processo de retração lateral das vertentes tem por conseqüência o acúmulo de material 

detrítico na base das mesmas. Esse material detrítico se acumulará na forma de rampas suaves que se 

estendem da base das vertentes em direção aos leitos fluviais e são denominadas de pedimentos (Fig. 

2.6). A perpetuação das condições de aridez do clima favorecerá a coalescência desses pedimentos e a 

formação de uma ampla superfície aplainada denominada de pediplano. Vale ressaltar que algumas 

vertentes sobreviverão ao processo erosivo constituindo relevos residuais denominados de inselbergs. 

Esses inselbergs preservarão em seu topo a cota da antiga superfície que sofreu incisão e possuirão na 
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base de sua escarpa um acúmulo de blocos proveniente do colapso de partes de sua escarpa. Por fim, 

apresentarão o pedimento que se estenderá em direção ao leito fluvial. 

 

 
Figura 2.5 – Backwearing conforme proposto por King (1953) segundo Valadão (1998). 

 

O resultado final no relevo é a formação de duas superfícies de aplainamento de idades 

diferentes. A mais nova com menor cota e a mais antiga preservada no topo dos relevos residuais que 

resistiram ao processo de formação da nova superfície (Fig. 2.7). Uma nova incisão daria início ao 

processo novamente, culminando com a formação de três superfícies de aplainamento. 

 

Falha Playa

Leques Aluviais

A

B

C

Pedimentos Acumulação Aluvial

 

Figura 2.6 – Evolução Geomorfológica de áreas soerguidas e falhadas em regiões de clima com tendência a 

aridez segundo Longwell & Flint (1962). 
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Figura 2.7 – Visão em planta de diferentes estágios de formação dos Pediplanos (Faniran & Jeje, 1983). 

Legenda: (A) incisão fluvial; (B) alargamento dos vales compartimentando a superfície; (C) backwearing gerando 

inselbergs; (D) pediplano com inselbergs. 

 

2.2.4- A Teoria da Etchplanação – J. Büdel 

Dentre as grandes teorias acerca da evolução da paisagem a que possui a mais longa gestação é 

a da etchplanação. Suas origens estão nas pesquisas realizadas por E. J. Wayland em 1933 em Uganda 

na África. Esse pesquisador ao constatar que o escalonamento de superfícies aplainadas não poderia 

ser explicado pela teoria da peneplanação, uma vez que coexistiam, lado a lado, na África Oriental, 

superfícies de aplainamento de diferentes idades e com diferentes cotas e níveis de base, propôs que as 

superfícies aplainadas de cota altimétrica mais baixa seriam formadas pela erosão parcial ou total de 

um espesso manto de alteração que recobriria uma superfície somital. No entanto, a teoria da 

etchplanação só ganha corpo teórico com os trabalhos do alemão Julius Büdel que em 1957 lançou 

suas bases conceituais. 

O modelo de evolução das paisagens proposto por Büdel (1977) é baseado na conjunção de 

dois fatores: relativa quietude tectônica e existência de condições climáticas tropicais semi-úmidas. A 

quietude tectônica proposta por Büdel é relativa visto que esse autor amite que lentos e pequenos 

soerguimentos possam ocorrer sem comprometer as linhas gerais do processo de aplainamento do 

relevo. Já as condições climáticas tropicais semi-úmidas se justificam em virtude de que ambientes 

sob essas condições são caracterizados pela atividade biológica intensa, pela existência da savana, 

pelas altas temperaturas, pela existência anual de uma estação úmida e outra seca e pela presença de 

água no nível freático durante todo o ano. Deste modo, Büdel (1977) prevê que regiões tropicais com 

estabilidade tectônica e período chuvoso com duração de 6 a 9 meses constituem-se como áreas ideais 

para a formação das superfícies de aplainamento. No entanto, áreas em que a estação úmida circula 

entre 4 e 6 meses ainda seriam capazes, em velocidade reduzida, de produzir aplainamentos. Para 

Büdel (1977) regiões que não possuem essas condições climáticas, mas apresentam modelados 
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aplainados, não tiveram seus aplainamentos formados nas atuais condições climáticas, ou seja, no 

passado apresentaram condições paleoambientais semi-úmidas. 

Tendo por base as duas condições acima descritas, a escola da etchplanação entende que os 

aplainamentos são formados e evoluem graças a um “mecanismo de duplo front” (Büdel, 1957): (i) 

superfície exumada de lavagem (washing surface) e; (ii) superfície basal de intemperismo (leaching 

surface). A superfície de lavagem corresponde à superfície do modelado propriamente dita onde 

predominam os processos mecânicos de escoamento pluvial (washing). Já a superfície basal de 

intemperismo é extremamente irregular e se localiza em subsuperfície onde a rocha é lixiviada e 

predomina a denudação química (leaching).  

Para o modelo de etchplanação os aplainamentos têm início quando uma região adquire clima 

tropical semi-úmido e estabilidade tectônica. Sobre essas condições o intemperismo químico age de 

forma intensa e constante durante todo o ano. A alta intensidade desses processos permite a criação de 

um espesso manto de intemperismo. Esse espesso manto de alteração tem por base a irregular 

superfície basal de intemperismo. Nessa superfície ocorre o apodrecimento das rochas sãs e a perda de 

massa litosférica graças à matéria que sai do sistema intemperizado em solução na água subterrânea. 

No entanto, a principal contribuição da superfície basal de intemperismo aos aplainamentos reside na 

preparação de material para a ação dos processos mecânicos que ocorrem na superfície de lavagem. 

Esses processos são caracterizados pela erosão laminar que, graças ao escoamento da água pluvial, 

erode e rebaixa as vertentes. Essa erosão, nas condições tropicais semi-úmidas, é facilitada pela 

vegetação de savana que não protege completamente o solo do gotejamento pluvial. Nesse ambiente 

de dupla superfície, a rede fluvial possui fundamental importância em razão de favorecer o transporte 

dos sedimentos carreados das vertentes pela erosão pluvial e, graças a erosão fluvial lateral, criar 

concavidades nas vertentes que também favorecem a erosão pluvial. 

No entanto, a quietude tectônica proposta pela escola de etchplanação não é total e, sendo 

assim, pequenos soerguimentos podem ocorrer. Esses soerguimentos seriam responsáveis por gerar 

escarpamentos e degraus nas superfícies aplainadas (Fig. 2.8). Esses degraus ainda teriam origem nas 

diferenças de resistência que blocos litosféricos possuem frente ao intemperismo químico que ocorre 

na superfície basal de intemperismo. Blocos mais falhados e menos resistentes quimicamente tendem 

a ser denudados mais rapidamente que seu entorno e por isso podem se apresentar mais rebaixados. 

Ao contrário blocos rochosos menos falhados e fraturados e ou com composição mais resistente aos 

processos geoquímicos tendem a sofrer menor intemperismo na superfície basal de intemperismo e, 

sendo assim, ao serem exumados pela erosão pluvial originam os relevos residuais (Büdel, 1977) (Fig. 

2.9). Por fim, merece destaque na teoria de Büdel (1957, 1977) as crostas lateríticas que teriam sua 

origem intimamente ligada aos processos geoquímicos que ocorrem no interior do manto de alteração 

e por vezes favorecem a inversão do relevo, bem como, a formação de um relevo relíquio graças à alta 

resistibilidade que essas crostas possuem frente aos processos intempéricos. 
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Figura 2.8 – Soerguimento e criação de escarpamento em etchplano em área com relevos residuais (Büdel, 

1977). 

Legenda: (1) e (5) Depressões de lavagem; (2) Vale de lavagem; (3) Vale encaixado raso; (4) Vale tropical de montanha; 

Linha tracejada representa o soerguimento. 
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Figura 2.9 – Erosão diferencial na geração de etchplanos (Büdel, 1977). 

Legenda: (I) Depressão que por estar mais falhada/fraturada, alterada e ou em subsidência concentra água e com 

isso incrementa o intemperismo químico. (II) Área deprimida continua concentrando água e favorece o surgimento de 

crostas lateríticas nas superfícies de topo. (III) Estado maduro, onde a superfície deprimida já está livre de solo embora 

continue sendo rebaixada pelo intemperismo químico intenso. As crostas lateríticas favorecem a constituição de uma 

superfície relíquia. (IV) Mudança climática para um clima árido/frio, favorece a erosão mecânica das vertentes e o 

intemperismo das crostas lateríticas. 

 
2.2.5- A Teoria do Aplainamento por Mudanças Climáticas – G. Millot 

A teoria do aplainamento por mudanças climáticas, embora não possua grande reconhecimento 

internacional, constitui-se como a mais recente dentre as teorias acerca da evolução da paisagem a ser 

discutida nesse trabalho. Possui sua gênese nas investigações geoquímicas, pedológicas, geológicas e 

geomorfológicas realizadas por pesquisadores franceses na África Ocidental entre fins da década de 

sessenta e início da década de oitenta. Nesses trabalhos, foi possível concluir que as amplas 

superfícies aplainadas encontradas em todo o globo não poderiam ser explicadas apenas em função da 

erosão fluvial (Millot, 1983). Para Millot (1983), as superfícies aplainadas teriam sua gênese em 

regiões áridas ou semi-áridas que, antes de estarem submetidas a esse tipo de clima, estiveram 

submetidas a condições climáticas mais úmidas por tempo suficiente para que ocorresse um intenso 

processo de alteração do manto de intemperismo. 
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A teoria do aplainamento climático considera que as superfícies de aplainamento são formadas 

inicialmente em condições climáticas semi-úmidas pela junção de três processos: (i) intemperismo da 

rocha fresca em subsuperfície; (ii) transformação pedogenética do material anteriormente alterado e; 

(iii) erosão superficial. A estes três processos Millot (1977, 1980, 1983) agrega a idéia de três 

superfícies ou discordâncias (Fig. 2.10): (i) superfície formada no contato da rocha fresca com a base 

do nível freático denominada de discordância geológica (D1); (ii) superfície de alteração 

pedogenética, denominada de discordância pedológica (D2) e; (iii) superfície exumada. 

 

 
Figura 2.10 – Dupla superfície ou discordância que gera aplainamentos segundo Millot (1983). 

Legenda: (D2) Discordância ou superfície pedológica; (D1) Discordância ou superfície geológica. 

 

Para essa teoria todo o processo tem início em subsuperfície com a intemperização da rocha 

fresca no contato entre a base do lençol freático e a rocha sã - região denominada, nesta teoria, de 

discordância de intemperismo. Essa alteração produz dois efeitos (Millot, 1977): (i) exportação de 

material iônico do sistema intemperizado e; (ii) transformação de minerais primários da rocha em 

minerais secundários de alteração. No entanto, deve-se ressaltar que esse processo é isovolumétrico, 

ou seja, não afeta o volume da rocha alterada e, sendo assim, não produz aplainamentos. Logo, esse 

processo é responsável unicamente pela preparação do material para a ação dos processos posteriores. 

A supressão das irregularidades do relevo ocorre quando o material já anteriormente intemperizado 

entra em processo de desequilíbrio pedobioclimático. Esse desequilíbrio favorece alterações 

intempéricas volumétricas que desta forma começam a suprimir as irregularidades do relevo. Porém, 

para Millot (1977, 1983), se mantidas as condições climáticas iniciais úmidas e semi-úmidas, a 

agressividade dos processos denudacionais ao longo do manto de alteração não será suficiente para 

aplainar o relevo. Estes processos geoquímicos são necessários principalmente como um estágio 

preparatório para os processos mecânicos superficiais, visto que, estes sim possuem alta capacidade 

de gerar aplainamentos. Esta capacidade só se manifesta quando exercida sobre material já alterado e 
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em condições de clima árido, onde a erosão mecânica é mais agressiva. Logo, o relevo só será 

aplainado pela sucessão de climas, sendo que, os climas úmidos, na medida que alteram as “rochas 

frescas”, preparam material para que, nos climas secos, a erosão mecânica superficial aplaine o relevo. 

   

2.3- DISCUSSÃO CRÍTICA 

2.3.1- Tectônica 

Condições de estabilidade tectônica são reconhecidas como necessárias à formação de 

superfícies de aplainamento em todas as teorias aqui analisadas. Entretanto, essas teorias têm idéias 

diversas sobre a intensidade e de como se desenvolve essa estabilidade. Para Davis (1898), no início 

do processo de evolução do modelado ocorre um soerguimento generalizado de ordem continental 

seguido por um longo período de estabilidade tectônica. Porém, em razão de ser quase um século mais 

antiga do que as teorias tectônicas modernas (tectônica de placas), esta idéia se encontra obsoleta. 

Tanto os soerguimentos não ocorrem como Davis (1898) previu, como a estabilidade tectônica, 

mesmo em margens passivas de placa, não é nunca suficientemente longa para produzir peneplanos. 

As teorias de King (1953), Büdel (1957, 1977) e Millot (1977, 1983) possuem conceitos 

tectônicos mais modernos. Segundo elas os movimentos crustais são dinâmicos e, como estas teorias 

aceitam a existência de níveis de base regionais, o tempo necessário para formar uma superfície de 

aplainamento é sensivelmente menor do que aquele necessário para aplainar os continentes ao nível 

dos oceanos. Entretanto, é na teoria de Penk (1924) que a tectônica possui um papel fundamental. Isto 

ocorre independente do fato de que os conhecimentos tectônicos da época em que ela foi elaborada 

estejam ultrapassados pelos atuais e de que seja simplista pensar que os soerguimentos 

sistematicamente produzam um relevo em domo. 

Diversos trabalhos geomorfológicos observaram em margens passivas de placa uma 

organização do relevo em forma de escadaria: Saadi (1995) e Valadão (1998) na região oriental do 

Brasil, Büdel (1977) na África ou Summerfield (1991) em diversas partes do globo (Fig. 2.11). 

Segundo Thomas & Summerfield (1987) e Summerfield (1991) este tipo de observação é resultado da 

evolução das margens passivas de placa desde o pré-rifte até o pós-rifite, que tem por conseqüência 

um soerguimento, de velocidade variável, da borda continental e um rebaixamento da borda oceânica. 

Após a separação de placas, esta tectônica seria resultado de uma relação entre: 

continente/erosão/soerguimento e oceano/deposição/subsidência. Os cursos fluviais fortemente 

erosivos (montanhas na borda do mar) denudam o continente depositando sedimentos nas zonas 

litorâneas adjacentes. Por conseqüência, além dos soerguimentos termais, as bordas continentais 

soerguem por isostasia enquanto que as bordas oceânicas sofrem subsidência (Fig. 2.12). Como a 

erosão será mais intensa no lado oceânico das montanhas litorâneas, um escarpamento se formará 

nesta área. Em conseqüência da forte ação erosiva dos cursos fluviais, as bacias hidrográficas se 

movimentarão em direção ao interior do continente. Tal processo não permitirá que superfícies de 
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aplainamento se formem no lado oceânico das montanhas litorâneas. Entretanto, no lado continental 

as mesmas se formarão. Em períodos de soerguimento mais intenso estas superfícies serão soerguidas 

e assim, na paisagem, será formado um relevo em escadaria como observado por alguns autores. 

Saadi (1993) estabeleceu que os soerguimentos na margem passiva da placa sulamericana 

possuem relação com períodos de tectônica mais ativa nos Andes. Valadão (1998) verificou que os 

períodos de soerguimentos mais importantes no Brasil oriental correspondem aos de maior atividade 

tectônica nesta cordilheira orogênica, bem como aos de maior produção de crosta oceânica na cadeia 

meso-atlântica. Saadi (1993) também estabeleceu relações entre tectônica andina e reativamento de 

falhas no Brasil. Sendo assim, a margem passiva brasileira (Brasil oriental) esta submetida a períodos 

de soerguimento de intensidade variável de acordo com a dinâmica da placa sulamericana. Este 

processo se estende a outras regiões do globo que são intensamente erodidas e conseqüentemente 

sofrem soerguimento por isostasia (Phillips, 2005). Logo, Penk (1924) mesmo sem ter conhecimento 

destes processos, propôs um modelo de evolução da paisagem com uma tectônica similar 

(soerguimentos de velocidade variável) capaz de produzir um relevo com superfícies de erosão 

escalonadas. 

 

2.3.2- Níveis de base 

Para Davis (1898) apenas os oceanos são níveis de base para os aplainamentos. Penk (1924) 

estendeu a noção de nível de base ao considerar que os cursos fluviais e as concavidades nas vertentes 

também são níveis de base para todo o relevo a montante. Entretanto, é o trabalho de King (1953) que 

estabeleceu a moderna noção acerca de nível de base ao mostrar que qualquer ponto de um curso 

fluvial ou de uma vertente constitui nível de base para o relevo a montante. Esta noção de King 

(1953) se tornou paradigma para as posteriores teorias relativas à evolução da paisagem (Adams, 

1975). De fato, Valadão reconhece não nos oceanos, mas sim no piso da Depressão São Franciscana o 

nível de base para as superfícies de aplainamento existentes no Brasil oriental. Da mesma forma, 

Summerfield (1991) e Thomas (1994) reconhecem que as superfícies de aplainamento existentes na 

África, Brasil, Índia e Austrália são controladas por níveis de base intracontinentais. 
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Figura 2.11 – Escarpamentos costeiros existentes em margens passivas de placa (Summerfield, 1991). 

 

 
Figura 2.12 – Movimento rotacional das margens passivas (Thomas & Summerfield, 1987). 

Legenda: UT = Soerguimento termal; UI = Soerguimento isostático devido a denudação. ST = Subsidência 

termalmente derivada. SI = Subsidência isostática por acúmulo de sedimentos; r = Rotação da margem em função de SI + 

UI. E = Retração do escarpamento oceânico; C = Topografia gerada pelo processo de rifteamento. 
 

A noção dos oceanos como nível de base para os aplainamentos continentais foi 

definitivamente provada como falsa graças ao trabalho de Koss et al. (1994) que observou que apenas 

as regiões litorais com forte declividade (superior a 8%) e que sofrem regressões e transgressões 

marinhas de forte amplitude, podem induzir um processo de alteração na denudação continental. 
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2.3.3- Clima e Processos 

A propósito do clima e dos processos que formam aplainamentos, a teoria de Davis (1898) 

comporta conceitos ainda válidos: clima úmido e downwearing. Os processos geoquímicos não 

apenas são responsáveis pela perda de massa continental - cerca de 35% segundo Leeder (1991) – 

como também pela transformação da rocha sã em material friável, material este capaz de ser mais 

facilmente erodido pelos processos mecânicos. Desta forma, não se discute que os processos erosivos 

mecânicos e que o backwearing não sejam importantes na evolução do modelado. Os mesmos são 

reconhecidos como amplamente predominantes em regiões áridas desde o trabalho de Byran (1922). 

O que se discute é se esses processos possuem força suficiente para aplainar regiões que não sofreram 

desgaste geoquímico nem downwearing. Turkington et al. (2005) afirmam mesmo que o clima úmido 

e o downwearing são fatores indispensáveis à formação destas superfícies. Logo, as afirmações de 

Penk (1924) de que o tipo de clima não afeta as linhas gerais de evolução do modelado são postas em 

dúvida. No entanto, este autor também introduziu conceitos ainda atuais acerca dos processos de 

evolução das vertentes ao afirmar que as mesmas, a principio, evoluem principalmente por 

backwearing e após perderem declividade evoluem, principalmente, por downwearing. 

A questão mais relevante entre os processos que agem na formação das superfícies de 

aplainamento é definir se elas podem ser formadas em clima semi-úmido (Büdel, 1957; 1977) ou se 

após o clima úmido existe a necessidade de um clima árido para que o relevo seja aplainado (Millot, 

1977; 1980; 1983). Se a favor de Millot (1977; 1980; 1983) pode-se afirmar que a maior parte das 

atuais bem conservadas superfícies de aplainamento estão localizadas em regiões de clima árido ou 

semi-árido (King, 1953), a favor de Büdel (Büdel, 1957; 1977) deve ser computado o fato de que ele 

explicou de maneira bem mais completa que Millot (1977; 1980; 1983) o processo de erosão fluvial, 

de evolução das vertentes e de supressão das irregularidades do relevo na formação das superfícies de 

aplainamento. 

 

2.4- SÍNTESE 

Os Modelos de evolução da paisagem podem ser distinguidos entre tectônicos: Davis (1898) ou 

Penk (1924); ou climáticos: King (1953), Büdel (1957, 1977) e Millot (1983). Eles podem também ser 

considerados cíclicos (Davis e Büdel) ou acíclicos (Penk e King). Estas diferenças ocorrem pois cada 

modelo é o resultado, entre outras coisas, dos paradigmas e do conhecimento científico da época em 

que foi elaborado. Desta forma, se cada um possui aspectos que podem ser considerados obsoletos ou 

equivocados, cada um também contribui a elucidar a gênese do modelado. Se Davis (1898) aporta 

conceitos de base da geomorfologia, ele considerada os oceanos como único nível de base. Se em 

Penk (1924) as relações entre forças endógenas e exógenas são bem estabelecidas, por outro lado a 

importância do clima não é bem estabelecida. Se King (1953) melhora o conceito de nível de base, em 

contrapartida ele não aprofunda as questões relativas à importância da alteração química das rochas na 
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formação dos aplainamentos. Se Büdel (1957, 1977) aprofunda os conceitos acerca da importância da 

alteração das rochas, ele não explora de maneira mais incisiva o papel de um clima árido na gênese 

dos aplainamentos. Se Millot (1977, 1980, 1983) explora as alternâncias de clima, ele não define a 

importância a erosão fluvial nem fornece conceitos precisos sobre estabilidade tectônica. 

Entretanto, a justaposição de teorias é possível. Büdel (1977) propõe que sua teoria de duplo 

front de evolução da paisagem deve ser associada à de Penk (1924) para explicar a gênese das 

superfícies de aplainamento em regiões submetidas a um soerguimento lento e contínuo. Adams 

(1975) afirma que nenhuma teoria pode explicar completamente as superfícies de aplainamento, visto 

que a gênese das mesmas é extremamente complexa. 

Sendo assim, as superfícies de aplainamento são muito complexas: elas são resultado da ação 

dos dois tipos de denudação, de processos endógenos e exógenos, do backwearing e do downwearing, 

de erosão fluvial e pluvial e etc. Fora isso, todos esses fatores são extremamente variáveis na escala 

tempo/espaço, fato que torna impossível explicar suas origens por uma única teoria. Como conclusão, 

as superfícies de aplainamento de dimensão continental possuem origem poligenética e a justaposição 

de teorias constituí uma alternativa para sua compreensão. 
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CAPÍTULO 3 
O MEIO-AMBIENTE E A GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

 

3.1- INTRODUÇÃO 

O presente capítulo constitui revisão bibliográfica acerca do meio ambiente do Quadrilátero 

Ferrífero e centra suas atenções na geomorfologia regional. Possui ainda uma analise crítica dos 

principais trabalhos que estudaram a erosão diferencial, as superfícies de erosão, o modelado local e a 

cronologia da paisagem regional. 

 

3.2- A GEOLOGIA REGIONAL 

O Quadrilátero Ferrífero possui cerca de 7.200 km2 e localiza-se no interior do Estado de Minas 

Gerais, junto à borda sul do Cráton do São Francisco. Está situado em região de clima tropical semi-

úmido, possuindo duas estações climáticas bem delimitadas: verões úmidos e invernos secos. 

Constitui-se como uma das mais importantes províncias minerais do Brasil e sua complexa geologia 

pode ser resumida da seguinte forma (Alkmin & Marshak, 1998) (fig 3.1): (i) embasamento cristalino; 

(ii) Supergrupo Rio das Velhas; (iii) Supergrupo Minas e (iv) Grupo Itacolomi. 

O embasamento corresponde a um complexo metamórfico de rochas cristalinas arqueadas com 

idades entre 3,28 e 2,61 bilhões de anos (Machado & Carneiro, 1992; Carneiro, 1992), que se 

apresentam na forma de estruturas dômicas. Estas estruturas afloram principalmente na porção centro 

sul do Quadrilátero Ferrífero (Complexo do Bação). O embasamento é composto basicamente por 

rochas gnáissico-migmatíticas polideformadas de composição tonalítica a granítica e, 

subordinadamente, de granitos, granodioritos, anfibolitos e ultramáficas (Carneiro, 1992). 
O Supergrupo Rio das Velhas é composto por uma seqüência vulcano-sedimentar tipo 

Greenstone Belt de idade aproximada entre 2,7 e 2,8 bilhões de anos (Machado et al. 1992). Sua 

litologia é composta por pacotes de komatítos e basaltos, lavas riolíticas e rochas sedimentares. As 

unidades sedimentares incluem, além de formações ferríferas bandadas (BIFs), rochas carbonáticas e 

rochas silisiclásticas, xistos e filitos. 
 

 

 

 



 
Figura 3.1 – Geologia do Quadrilátero Ferrífero segundo Alkmin & Marshak (1998). 

 

O Supergrupo Minas constituí uma unidade metassedimentar do proterozóico inferior, com 

limite discordante sobre o Supergrupo Rio das Velhas. A base do Supergrupo Minas - Grupo Caraça - 

possui origem aluvial – meta-conglomerados aluviais e quartzitos - com transição para depósitos 

pelíticos marinhos. Sobre este grupo localiza-se o Grupo Itabira, de idade de 2,42 bilhões de anos 

(Babinski et al.; 1991,1993), composto por formações ferríferas (Formação Cauê) e por formações 

carbonáticas (Formação Gandarela). O Grupo Itabira é recoberto pelo Grupo Piracicaba, composto por 
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rochas terrígenas de ambientes deltáticos e plataformais intercaladas com lentes carbonáticas (Alkmin 

& Marshak, 1998). A unidade mais recente do Supergrupo Minas é o Grupo Sabará que é composto 

basicamente por uma seqüência de turbiditos, tufos, rochas vulcano-clásticas, conglomerados e lentes 

de diamictitos, datadas de 2,125 bilhões de anos (Machado et al. 1989, 1992). 

O Supergrupo Minas é recoberto pelo Grupo Itacolomi, de cerca de 2,1 bilhões de anos 

(Machado et al.; 1993, 1996), que é composto por quartzitos e meta-conglomerados. Todo o 

Quadrilátero Ferrífero apresenta diques intrusivos de rochas básicas, aflorantes ou não, de idade de 

1,714 bilhões de anos (Silva et al.; 1995). 

 

3.3- CLIMA E SOLOS 

O clima do Quadrilátero Ferrífero é tropical semi-úmido, com precipitações concentradas entre 

outubro e março (primavera e verão). A temperatura e a pluviosidade variam de acordo com a altitude 

que, na região, circula entre 700 e 2000 metros em relação ao nível do mar. Na classificação de 

Köppen, as áreas mais elevadas possuem clima CWb. Porém, segundo Bacellar et al. (2005), as áreas 

deprimidas podem ser classificadas como CWa. Nas regiões deprimidas a temperatura média anual é 

de 20,1°C (Behling & Lichte, 1997). Nas áreas mais elevadas estas temperaturas tendem a decrescer. 

Quanto à pluviosidade, de uma forma geral, esta circula entre 1024 e 1744 mm no Quadrilátero 

Ferrífero. 

O relevo regional tem sido caracterizado como fruto da estrutura geológica e de processos de 

erosão diferencial (Hader & Chamberlin, 1915; Ruellan, 1950; King, 1956; Tricart, 1961; Barbosa & 

Rodrigues, 1965, 1967; Dorr, 1969; Maxwell, 1972; Litche, 1979; Barbosa, 1980; Varajão, 1991). 

Neste contexto, geralmente os quartzitos e itabiritos constituem o substrato das terras altas, os xistos e 

filitos compreendem o substrato das terras de altitude mediana e as terras baixas estão moldadas sobre 

os granito-gnaisses. Os solos locais variam de acordo com o substrato, com a altitude e com a 

topografia. Litossolos predominam nas áreas mais elevadas, cambissolos nas de maior declividade e 

latossolos no interior das áreas deprimidas. A vegetação também acompanha o relevo, predominando 

os campos de altitude nas terras altas e as savanas (cerrados) e florestas semideciduais nas terras 

baixas (Behling & Lichte, 1997). Entretanto, deve-se ressaltar que praticamente toda a vegetação 

original já foi alterada pela ação antrópica: seja para possibilitar a exploração mineral, seja para a 

ocupação agropecuária. 

 

3.4- A GEOMORFOLOGIA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

3.4.1- Os Trabalhos Pré-King 

Em uma primeira fase, os trabalhos geomorfológicos realizados no Quadrilátero Ferrífero 

apresentam influência, em maior ou menor escala, do modelo de peneplanação de Davis (1898). O 

trabalho de Harder & Chamberlin (1915) se enquadra nesse contexto e pode ser considerado como a 
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primeira investigação científica que pesquisou a evolução do modelado do Quadrilátero Ferrífero. 

Esses autores concluíram que após o soerguimento das formações montanhosas da porção central de 

Minas Gerais, ocorreu um longo período de erosão e quietude tectônica que criou uma antiga 

superfície aplainada. Esta superfície encontra seu paleo-nível de base preservado nas cristas da Serra 

do Espinhaço/MG. Depósitos correlativos deste longo período erosivo, compostos de argila, poderiam 

ser encontrados nas superfícies cimeiras do Caraça. Outros depósitos presentes no Quadrilátero 

Ferrífero, como de areia, caulim e mesmo bauxita, para estes autores, também seriam evidências de 

existência de uma antiga superfície de aplainamento, visto que são produtos finais de alteração. Esta 

paleo-superfície de aplainamento, que para os autores constituía um peneplano, possuiria idade 

mesozóica/terciária (paleógena). No entanto, com o passar do tempo geológico, o período de 

aplainamento foi substituído por um novo período de soerguimento. Este novo soerguimento, uma vez 

cessado, permitiu a erosão diferencial, que atualmente se constitui como uma das marcas do relevo do 

Quadrilátero Ferrífero. A erosão diferencial foi resultado da diferente resistência das diversas 

litoestruturas, sendo, grosso modo, resumida da seguinte maneira: (i) os quartzitos e itabiritos, mais 

resistentes, foram menos erodidos e, portanto sustentam as cristas e as superfícies mais elevadas; (ii) 

os xistos e filitos compõem os pacotes de altitude intermediária devido a sua média resistência e; (iii) 

os gnaisses migmatíticos formam as terras baixas devido a sua menor resistência. Este período de 

erosão diferencial foi relativamente longo, sendo relevante que, na visão destes autores, um peneplano 

não foi formado nas terras baixas moldadas sobre as rochas graníticas graças a um recente 

soerguimento que acabou gerando um relevo mais ondulado do que aplainado. Deste modo, estes 

autores relacionam à litoestrutura a atual conformação do relevo do Quadrilátero Ferrífero. 

A segunda investigação que merece destaque foi realizada por James (1933), que estudou o 

relevo de todo o sudeste brasileiro e verificou a existência de quatro compartimentos distintos na área 

em questão (quadro 3.1): (i) cordilheiras de montanhas cristalinas; (ii) planaltos cristalinos que se 

subdividem em três compartimentos: 1.000-1.100 m, 800m, 500m; (iii) compartimento moldado sobre 

rochas estratificadas e; (iv) zonas litorâneas. Para James (1933), as montanhas cristalinas possuem 

fortes indícios de antigos peneplanos de idade cretácea. Estes indícios se baseiam na similaridade 

altimétrica entre superfícies erosivas ao longo de toda a área de montanhas cristalinas, como o 

Espinhaço, por exemplo. Esta similaridade esta conformada em três patamares nas áreas montanhosas: 

(i) 1.800 m; (ii) 1.500 m e; (iii) 1.100-1.000 m. Quanto aos planaltos cristalinos, estes também 

apresentariam indícios de peneplanícies, de idade terciária superior (paleógena), graças a sua 

compartimentação em três patamares altimétricos: 1.000-1.100 m, 800m, 500m. Para James (1933) o 

relevo das áreas montanhosas, entre elas o Quadrilátero Ferrífero, é resultado também dos constantes 

soerguimentos que esta região vem sofrendo, fazendo com que a maior resistência dos quartzitos e 

xistos aos processos erosivos façam das áreas que possuem essas rochas por substrato, as de maior 

cota, enquanto os granitos e gnaisses, menos resistentes, constituam o substrato das áreas menos 

elevadas. 
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De Martone (1940) foi outro pesquisador que investigou o relevo do sudeste brasileiro e 

sugeriu que o modelado desta região é o resultado de períodos intercalados de erosão e soerguimentos 

(quadro 3.1). Os períodos de erosão causariam uma perda de massa que tende a ser equilibrada 

durante um período de soerguimento que, ao cessar, daria condições de estabilidade tectônica para um 

novo período erosivo. Os períodos de erosão teriam produzido quatro superfícies, sendo uma delas, 

atualmente, uma superfície relíquia: a superfície pré-permiana. Após a superfície pré-permiana, foi 

formada a Superfície de Campos, muito fraturada em locais como o alto da Mantiqueira, e com idade 

cretácea. A superfície de idade média é a Superfície de Cristas Médias (paleogênica) que desenvolve 

um modelado mamelonar de altitude mediana. Por fim, a mais recente é a Superfície Neogênica que 

se desenvolve em locais como o vale do Rio Paraíba aos pés da Serra do Mar e Mantiqueira e possui 

altitude reduzida. De Martone (1940) verificou que no Quadrilátero Ferrífero coexistem duas 

superfícies: (i) a mais antiga sobre as cristas e; (ii) uma mais recente nos planaltos ondulados que tem 

por substrato os gnaisses. Esta superfície mais recente é a Superfície de Cristas Médias. 

Como resultado de uma pesquisa geomorfológica na região da Serra do Caraça em 1950, 

Ruellan (1950) apresentou uma pequena contribuição à compreensão da dinâmica evolucional do 

modelado do Quadrilátero Ferrífero. Para este autor a Serra do Caraça, bem como as serras do 

Itacolomi, Moeda e Piedade, constituem-se como relevos residuais de intensos ciclos de denudação 

que afetaram toda região. Essas serras teriam resistido aos ciclos de denudação graças à alta 

resistência que rochas que a compõe, notadamente os quartzitos e itabiritos, apresentam frente aos 

processos denudacionais. Esta alta resistência não ocorre nas rochas que marcam o entorno destas 

serras, a exemplo dos granitos-gnaisses e dos xistos e filitos, fato que provocou uma erosão 

diferencial e destacou mais ainda este conjunto de serras. Ruellan (1950) afirma que existem indícios 

de uma superfície aplainada de cota de 1200 metros na região da Serra do Caraça. Entretanto, este 

autor atesta que esta superfície atualmente se encontra tão entalhada que seria impossível determinar 

com exatidão sua existência ou não. 

Freitas (1951) investigou a relação entre a formação de superfícies aplainadas escalonadas e 

tectonismo no território brasileiro. Este autor reconhece no modelado brasileiro três eventos de 

aplainamento: (i) Nível B; (ii) Nível A e; (iii) atual processo de peneplanação (quadro 3.1). O Nível B 

compreende o ciclo mais antigo e possui idade cretácea. Sua cota, na porção central e meridional do 

Brasil, circula entre os 1.200 aos 1.400 metros acima do nível do mar. Topos de serras como o Caraça, 

Caparaó e Itatiaia poderiam ser os “monadnocks” desta superfície, ou seja, as elevações residuais ao 

processo de peneplanação. Já o Nível A tem idade Paleógena/Neógena e nesta mesma área tem por 

cota entre 800-1.000 metros. Por fim, a atual superfície em estágio de peneplanação tem sua origem 

no Terciário Superior e se encontra no talvegue dos canais que dissecaram o Nível A. Para Freitas 

(1951), no intervalo entre cada período erosivo ocorre um período de soerguimento que rejuvenesceu 

a paisagem permitindo o início de um novo período erosivo. Sendo assim, a formação do Nível B foi 

precedida por um soerguimento Mesozóico. Já o intervalo entre a dissecação do Nível B e a formação 
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do Nível A foi marcado por um período de soerguimento de idade paleocênica (mesozóico superior). 

Por fim, após a formação do Nível A, no Plioceno, apenas na porção meridional do Brasil, teria 

ocorrido um terceiro evento epirogenético, que como conseqüência tem permitido a formação de um 

terceiro peneplano ainda em construção. 

A transição entre a influência de Davis (1898) e King (1953) encontra-se no trabalho de 

Ab’Saber (1954). Este autor que apresenta também influência da teoria de Penk (1924), analisou os 

trabalhos de De Martone (1940) e de Freitas (1951) e os enriqueceu propondo que as superfícies 

escalonadas seriam resultado de soerguimentos isostáticos e da alternância de climas. Para este autor, 

embora as superfícies aplainadas do território brasileiro tenham sido construídas com base em 

processo de peneplanação (clima úmido), os processos de pediplanação (clima árido) ocorreram 

posteriormente e foram importantes em suas formações. Para Ab’Saber (1954), ocorreram sobre o 

território brasileiro duas superfícies erosivas pré-separação gondwânica (quadro 3.1). Este autor 

considera que a linha de cristas entre 1.800 a 2.000 metros é uma relíquia de uma superfície 

mesozóica, denominada por De Martone (1940) de Superfície de Campos. Posterior a esta superfície 

encontra-se a Superfície de Cristas Médias que corresponde às superfícies cretáceas soerguidas aos 

patamares altimétricos de 1.100 a 1.300 metros acima do nível do mar. Essas superfícies teriam 

apresentado extensão areal considerável, uma vez que são anteriores à separação do continente 

Gondwana e, conseqüentemente, anteriores também ao soerguimento das Serras do Mar e da 

Mantiqueira. É relevante ainda ressaltar que, para Ab’Saber (1954), após a abertura do Oceano 

Atlântico, criou–se as condições para o soerguimento e falhamento generalizado dessas superfícies, 

processo este que facilitou sua dissecação. O resultado final é que estas superfícies atualmente se 

encontram nas áreas mais elevadas e controlam a atual conformação da rede de drenagem do território 

brasileiro. 

  

3.4.2- A Proposta de King 

A proposta de King (1956) se transformou em um dos mais importantes paradigmas no estudo 

da porção oriental do modelado brasileiro (Valadão, 1998). Para King (1956), na geodinâmica 

evolutiva desta porção do território brasileiro, é possível verificar a existência de cinco superfícies 

erosivas, bem como indícios de uma paleosuperfície, que já foi completamente dissecada e que só 

pode ser inferida graças à existência dos depósitos sedimentares da Série Botucatu, que constituiriam 

sua sedimentação correlativa (quadro 3.1).  As cinco superfícies para King (1956), ainda presentes no 

modelado brasileiro, seriam: (i) Gondwana, com cota de 1.500-1.600 metros; (ii) Pós-Gondwana, com 

cota de 1.200-1.300 metros; (iii) Sulamericana, com cota de 900 metros; (iv) Velhas, com cota de 650 

metros e; (v) Paraguaçu. 

O ciclo de denudação Gondwana teria idade cretácea inferior e atualmente estaria preservado 

no topo de algumas linhas de cristas. Para King (1956) esta superfície produziu um aplainamento 
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generalizado e de grande uniformidade. No Quadrilátero Ferrífero, embora quase que completamente 

erodida, comporia uma superfície junto às cristas das serras mais elevadas, como por exemplo, o 

Caraça, Serra da Moeda e do Curral. Este autor ressalta que em alguns pontos do Quadrilátero 

Ferrífero, a Superfície Gondwana estaria recoberta por um capeamento de canga, que a protegeu dos 

posteriores ciclos denudacionais.  

O ciclo de denudação Pós-Gondwana possuiria idade cretácea superior e se encontraria 

localizada nos flancos das montanhas que em sua linha de crista registram a existência da Superfície 

Gondwana. Seria uma superfície, a exemplo do que aconteceu com a Gondwana, bastante erodida, 

constituindo-se principalmente como uma superfície relíquia. Entretanto, no Quadrilátero Ferrífero, 

bem como em toda área que constitui divisor de águas entre as bacias interioranas e atlânticas em 

Minas Gerais, a Superfície Pós-Gondwana ocorreria em maior área. 

A Superfície Sulamericana é, para King (1956), uma superfície que abrangeu considerável área 

e atingiu avançado estágio de aplainamento. Devido a esse fato, todos os ciclos de denudação 

posteriores teriam se desenvolvido sobre ela, fato que faz com que a Superfície Sulamericana seja um 

marco fundamental para a formação da moderna topografia do território brasileiro. Possui idade 

paleógena e se encontra preservada principalmente sobre as chapadas que se elevam sobre vales e 

planícies onduladas, bem como, se encontra dissecada na forma de uma superfície somital junto às 

áreas de relevo mamelonar. 

Dissecando a Superfície Sulamericana, King (1956) registrou o ciclo de denudação Velhas. 

Este ciclo, de idade neógena, raramente formou uma superfície aplainada no interior do Quadrilátero 

Ferrífero. Localiza-se nos fundos de vale da Bacia do Rio das Velhas, bem como nas demais áreas que 

tem por substrato as rochas graníticas-gnaíssicas. 

Por fim, ocorreu o ciclo Paraguaçu que, para King (1956) ocorre principalmente nos fundos de 

vales dos canais fluviais que correm diretamente para o mar. Sendo assim, no Quadrilátero Ferrífero, 

assim como em parte significativa de Minas Gerais, não é possível de se verificar esse ciclo de 

denudação que possui idade pleistocênica. 

 

3.4.3- Os Primeiros Trabalhos Pós-King 

Tricart (1961), em sua concepção de geomorfologia climática, atesta que o relevo do 

Quadrilátero Ferrífero possui gênese relacionada à erosão diferencial. Esta gênese seria evidenciada 

pelo fato que: (i) os quartzitos, itabiritos e as crostas ferruginosas sustentam as áreas mais elevadas; 

(ii) os xistos e filitos compõem os pacotes de altitude intermediária e; (iii) os gnaisses migmatíticos 

formam o substrato das terras baixas. Entretanto, Tricart (1961) ressalta que os xistos, apesar de se 

localizarem nos pacotes de altitude intermediária, apresentam resistência natural baixa frente aos 

processos denudacionais. Porém, como raramente estes xistos são homogêneos, estando intercalados 

com rochas mais resistentes (quartzitos e itabiritos), esta susceptibilidade à denudação é 
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sensivelmente reduzida. Outra contribuição deste autor é a que os processos denudacionais que atuam 

no Quadrilátero Ferrífero ocorrem de forma semelhante ao proposto na teoria da etchplanação, ou 

seja, as rochas mais frágeis são intemperizadas mais intensamente e fornecem mais material friável 

para a erosão superficial. Paralelamente, as rochas mais resistentes ao intemperismo, além de serem 

menos alteradas, fornecem menos material para ser erodido pelos processos superficiais e por isso as 

áreas que as têm por substrato são menos rebaixadas. 

Bigarella & Ab’Saber (1964) publicaram uma investigação acerca do relevo brasileiro que 

sofreu influência significativa da proposta de pediplanação de King (1953). Esta proposta relaciona 

claramente a formação de superfícies aplainadas no Brasil Meridional a períodos climáticos com 

tendência à aridez. Sendo assim, ao contrário de trabalhos anteriores que procuravam relacionar 

períodos de aplainamento às cotas altimétricas das superfícies erosivas, Bigarella & Ab’Saber (1964) 

relacionam os períodos de aplainamento a períodos geológicos onde o clima foi mais seco. Nesse 

contexto, estes autores visualizaram no modelado do Brasil Meridional quatro períodos de 

aplainamento, responsáveis pela formação de quatro pediplanos (quadro 3.2): (i) Pediplano 4, de 

idade Cretácea; (ii) Pediplano 3, de idade terciária inferior; (iii) Pediplano 2, formado no terciário 

superior e; (iv) Pediplano 1, de idade Pliocênica. 

Os trabalhos de Barbosa & Rodrigues (1965; 1967) e Barbosa (1980) propuseram que as 

mudanças climáticas aliadas à tectônica, à erosão diferencial e a processos de pediplanação, 

constituem-se como os elementos fundamentais na elaboração do modelado do Quadrilátero Ferrífero. 

Estes autores propõem a existência de duas superfícies de aplainamento no Quadrilátero Ferrífero 

(quadro 3.2): (i) Superfície Cretácea e; (ii) Superfície Pliocênica. A Superfície Cretácea constituí um 

pediplano de idade cretácea, topograficamente evidenciada pela existência de uma superfície cimeira 

que se estende das cotas de 1.800-1.700 metros na região do Caraça até cerca de 1.500 metros na 

Serra de Ouro Branco. É a mesma Superfície Gondwana de King (1956), sendo que, para esses 

autores, ela foi formada em dois patamares: um mais elevado formado sobre os quartzitos e outro 

menos elevado sobre os itabiritos. Encontra-se ainda em parte preservada graças à alta resistência que 

os quartzitos e as cangas ferruginosas apresentam frente aos processos denudacionais. Após a 

formação do Pediplano Cretáceo ocorreu uma umidificação do clima que favoreceu a dissecação desta 

superfície (Barbosa & Rodrigues; 1965; 1967 e Barbosa; 1980). Com o passar do tempo geológico 

este período úmido foi se tornando cada vez mais seco até que, já durante o plioceno, a estação seca 

do ano era bastante pronunciada, fato que permitiu a formação de uma nova superfície aplainada: 

Pediplano Pliocênico. Este segundo pediplano se manifesta em diferentes cotas graças à erosão 

diferencial. Essas diferentes cotas possuem dois patamares bem marcados: (i) 1.300 metros de altitude 

sobre os conglomerados, quartzitos ferruginosos e filitos e; (ii) 800-900 metros sobre o Grupo Nova 

Lima e as rochas graníticas que se situam no interior e entorno do Quadrilátero Ferrífero (Barbosa & 

Rodrigues, 1965; 1967). Posteriormente, para Barbosa & Rodrigues (1965; 1967), o Pediplano 

Pliocênico foi dissecado graças a um aumento da umidade regional, fato que favoreceu diversas 
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capturas fluviais e a incorporação das paleoplayas anteriormente formadas ao atual sistema de 

drenagem. Barbosa (1980) ao realizar uma síntese de seus trabalhos anteriores destacou que, a 

tentativa de se relacionar níveis altimétricos e idades cronológicas entre os eventos e superfícies 

erosivas do Quadrilátero Ferrífero com outros eventos e superfícies da plataforma brasileira exige 

cautela. Essa cautela se deve a dois fatos principais: (i) o Quadrilátero Ferrífero se encontra separado 

de outras áreas onde existem datações de eventos geomorfológicos e; (ii) não existem informações 

paleontológicas suficientes no interior do Quadrilátero Ferrífero para se datar suas superfícies. 

Dorr (1969) propôs que o relevo do Quadrilátero Ferrífero é conseqüência de uma intricada 

relação entre a litoestrutura e soerguimentos epirogenéticos. Nesse contexto, as áreas mais elevadas, 

além de terem sofrido soerguimento, têm por substrato as rochas mais resistentes a denudação, como 

por exemplo, os itabiritos e quartzitos. Por outro lado, as terras baixas estão moldadas nas rochas 

graníticas que possuem menor resistência ao intemperismo e a erosão. Para este autor ocorreram seis 

ciclos distintos de aplainamento no Quadrilátero Ferrífero (quadro 3.2): (i) superfície com cota de 

2.000-2.100 metros e idade cretácea inferior; (ii) superfície de cota 1.750-1.850 metros, igualmente 

com idade cretácea inferior; (iii) superfície de cota entre 1.500-1.650 metros formada no cretáceo 

médio; (iv) Superfície Pós-Gondwana de cota entre 1.250-1.400 metros e idade cretácea superior; (v) 

Superfície Sulamericana com cota entre 850-900 metros e idade paleógena e; (vi) Superfície Velhas 

com cota entre 700-750 metros e idade pliocênica. Dorr (1969) constatou que todas essas superfícies 

se encontram atualmente um pouco rebaixadas a exceção daquelas moldadas sobre os itabiritos, que 

mantêm sua altitude original preservada. Por fim, vale ressaltar que este autor procurou relacionar 

suas superfícies com as de King (1956). No entanto, essa relação em parte não se tornou possível, 

devido que, para Dorr (1969), o período compreendido entre a geração das superfícies Gondwana e 

Sulamericana de King (1956), apresentou soerguimentos epirogenéticos mais freqüentes do que este 

último previu. Isto fez com que alguns níveis altimétricos, que para King (1956) se referiam a um 

mesmo período de aplainamento, sejam, para Dorr (1969), superfícies geradas em eventos de calmaria 

tectônica distintos. 

Maxwell (1972) foi outro autor que discutiu a gênese das superfícies erosivas no Quadrilátero 

Ferrífero. Baseou seu trabalho em uma investigação realizada na área do Distrito de Alegria, região do 

Caraça, reconhecendo que a área investigada possui um relevo que é o resultado de uma seqüência de 

períodos de aplainamento intercalados por períodos de rejuvenescimento do modelado (quadro 3.2). 

Para este autor a mais antiga superfície erosiva foi formada por peneplanação ainda no final do 

mesozóico e atualmente é uma superfície relíquia que só pode ser encontrada em pequenas dimensões 

acima da cota dos 1.900 metros. Esta superfície é denominada de Superfície Anciã. Das superfícies 

que ainda possuiriam dimensões representativas a mais antiga é a Superfície I, que se encontra em 

torno dos 1.800 metros em relação ao nível do mar. Apresenta-se um pouco descaracterizada graças 

aos deslocamentos tectônicos dos blocos que a compunham, mas ainda pode ser visualizada no Caraça 

e principalmente na Serra do Batatal. Possui idade Cretácea Inferior. Posterior a essa superfície, 

 31



durante o Cretáceo Superior, foi formada a Superfície II, que atualmente se comporta como uma 

superfície ondulada, de dimensões significativas, que se estende entre as cotas 1.350-1.550 metros. 

Esta Superfície II em muitos pontos foi dissecada pela rede de drenagem, obedecendo a resistências 

controladas pela litoestrutura. Já a Superfície III teria idade terciária, se localizaria em torno da cota 

de 900 metros e encontra-se recoberta por um capeamento de canga. Por fim, na base deste 

capeamento se molda a superfície mais recente: a Superfície IV. Esta superfície teria idade pliocênica 

e estaria localizada em torno dos 750 metros. 

Lichte (1979) representa o último pesquisador que investigou a existência de superfícies de 

aplainamento no Quadrilátero Ferrífero sobre influência direta das teorias de King (1953; 1956). Para 

Lichte (1979), que investigou a gênese e evolução do modelado da Serra do Caraça e imediações, a 

proposta de King (1956) se mostra adequada, salvo duas exceções (quadro 3.2): (i) o termo 

superfícies de aplainamento deve ser usado com ressalvas no Quadrilátero Ferrífero, sendo mais 

adequado utilizar o termo superfícies erosivas, dado às pequenas dimensões dessas superfícies e; (ii) a 

cota de 1.300 metros no Caraça corresponderia não a uma superfície erosiva, mas sim a uma bacia 

intramontana na qual se formou uma crosta ferruginosa que depois foi soerguida. Nesse contexto, para 

Lichte (1979) é possível verificar a existência de seis superfícies erosivas no Caraça: (i) superfície que 

ocupa a cota de 2.000 metros, de idade jurássica e aparentemente apresentou grande extensão areal; 

(ii) superfície que ocupa a cota de 1.800 metros e corresponde a Superfície Gondwana de King (1956) 

de idade cretácea inferior; (iii) superfície com cota de 1.500 metros e idade cretácea superior que 

corresponde a Superfície Pós-Gondwana; (iv) superfície miocênica com cota de 1.000 metros 

correspondente a Superfície Sulamericana; (v) superfície pliocênica com cota de 900 metros que 

corresponderia a Superfície Velhas e; (vi) atual superfície em fase de elaboração que possui cota no 

talvegue dos cursos fluviais que dissecam a superfície de 900 metros. O escalonamento dessas 

superfícies seria um resultado de soerguimentos posteriores que afetaram profundamente a área 

investigada. Por fim, vale salientar que, em trabalhos posteriores, Litche (Behling & Litche, 1997; 

Litche & Behling, 1999), trabalha com a proposta de que a Superfície Velhas, bem como a que 

atualmente é construída, possui uma alocobertura proveniente de sedimentos oriundos da Superfície 

Sulamericana. Essa afirmação se baseia em evidência de paleoclimas mais secos na região que teriam 

facilitado o transporte de sedimentos dos compartimentos mais elevados (Superfície Sulamericana) 

para os menos elevados (Superfície Velhas e superfície em processo de construção). 

 

 

3.4.4- As Análises Mais Modernas 

As mais recentes investigações acerca do relevo do Quadrilátero Ferrífero apresentaram alto 

grau de independência teórica do modelo de King (1953, 1956). Nesse contexto insere-se o trabalho 

de Varajão (1991). Este autor investigou as superfícies erosivas do Quadrilátero Ferrífero com base 
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em material cartográfico tentando identificar possíveis níveis altimétricos para as superfícies erosivas 

nessa região. Os resultados obtidos indicaram que as superfícies erosivas do Quadrilátero Ferrífero 

estão localizadas sobre uma grande variedade de níveis altimétricos. Este fato faz com que o número 

de eventos de aplainamento proposto por cada autor que investigou as superfícies aplainadas do 

Quadrilátero Ferrífero possua intima relação com o intervalo entre as curvas de nível adotadas. Ou 

seja, se um autor considera que superfícies erosivas com desnível de até 100 metros são resultado de 

um único evento de aplainamento, este autor verificou na área investigada um número menor de 

eventos de aplainamento do que um autor que considerou que superfícies erosivas com desníveis 

superiores a 20 metros seriam resultado de eventos distintos. Tal fato levou Varajão (1991) a sugerir 

que qualquer datação ou mesmo contabilidade de eventos erosivos no Quadrilátero Ferrífero deve ser 

feita com muitas ressalvas. Para este autor, o controle litoestrutural é que se evidencia no modelado 

dessa região, fazendo com que a paisagem do Quadrilátero Ferrífero seja fruto da erosão diferencial, 

onde os quartzitos e itabiritos sustentam as cristas e as superfícies mais elevadas, os xistos e filitos 

compõem o substrato das superfícies de altitude mediana e as rochas do embasamento moldam as 

áreas mais rebaixadas. 

Valadão (1998) investigou a gênese e evolução do relevo da porção oriental do Brasil com 

ênfase nas superfícies de aplainamento, concluindo que estas seriam poligenéticas. Segundo este 

autor, a existência do grande escarpamento que delimita as bacias atlânticas das interioranas, possui 

fundamental importância na compreensão do modelado brasileiro. Isto ocorre em razão de que este 

escarpamento delimita dois compartimentos geomorfológicos completamente distintos: (i) 

compartimento atlântico e; (ii) compartimento interiorano. O primeiro compartimento tem seu 

modelado condicionado pelas altas taxas de denudação oriundas da alta agressividade das bacias 

hidrográficas atlânticas. Este fato favorece soerguimentos epirogenéticos (compensações isostáticas) 

que, aliados a outros esforços tectônicos (soerguimentos da borda passiva da placa sulamericana), 

levaram esta parte do território brasileiro a soerguer, movimentam o modelado com intensidade 

suficiente para não permitir a formação de superfícies aplainadas próximas ao litoral do Brasil. O 

segundo compartimento é caracterizado pela existência de superfícies de aplainamento graças às 

baixas taxas de denudação e de soerguimento que ocorrem nas áreas mais interiores do território 

brasileiro. Logo, na porção oriental do Brasil, superfícies aplainadas de escala regional, só poderiam 

ser encontradas nas áreas interiores, notadamente sobre o Cráton de São Francisco. Nesse contexto, 

Valadão (1998) identifica três superfícies no Brasil Oriental (quadro 3.2): (i) Superfície Sulamericana; 

(ii) Superfície Sulamericana I e; (iii) Superfície Sulamericana II. A Superfície Sulamericana, de 

grande extensão e que atingiu estágio avançado de aplainamento, teria tido longa gestação, cerca de 

102 Ma, se iniciado no Cretáceo inferior e se estendido até fins do Eoceno. Embutidas nela teriam se 

desenvolvido as superfícies subseqüentes que teriam extensão e tempo de gestação muito menores: (i) 

Superfície Sulamericana I que teria se originado graças a um período de soerguimento mais intenso 

durante o Mioceno e teve gênese que compreendeu cerca de 8 Ma, estendendo-se do Mioceno ao 

 33



início do Plioceno e; (ii) Superfície Sulamericana II que seria resultante do aumento da intensidade da 

epirogênese na plataforma durante o Plioceno, tendo uma gênese que compreende cerca de 3 Ma e 

que se estendeu de meados desse período até a atualidade. Vale ressaltar que, para Valadão (1998), a 

Superfície Sulamericana pode ser resultado de mais de um período de aplainamento. Entretanto, se 

isso ocorreu, os soerguimentos que delimitariam dois estágios diferentes de sua gênese foram de 

intensidade baixa, fato que fez com que, ao longo do tempo geológico, os processos erosivos 

subseqüentes a esses curtos períodos de soerguimento, mascarassem completamente seus efeitos. 

Valadão (1998) admite ainda que uma mesma superfície de aplainamento tenha se desenvolvido sobre 

patamares altimétricos diferenciados. Isto ocorreria, segundo esse autor, graças à resistência 

diferenciada frente aos processos denudacionais que as diversas litoestruturas possuiriam, bem como, 

em razão de níveis de base locais. Especificamente, no que concerne ao Quadrilátero Ferrífero, este 

autor não identificou nenhuma superfície de aplainamento. 

 

3.5- ANÁLISE DAS PROPOSTAS GEOMORFOLÓGICAS 

A análise das propostas de interpretação da gênese e evolução do modelado do Quadrilátero 

Ferrífero demonstra que o assunto é extremamente complexo (Quadros 3.1, 3.2). Tal complexidade é 

resultado do fato de que cada proposta realizada esteve inserida nos paradigmas de sua época, bem 

como, ao fato de que, a geologia regional é extremamente complexa, dificultando todo tipo de 

interpretação. No entanto, algumas considerações gerais podem ser traçadas. Essas considerações se 

referem: (i) a contribuição da tectônica na evolução do modelado regional; (ii) a compartimentação 

altimétrica como evidência de diferentes períodos de aplainamento; (iii) as condições climáticas e os 

processos predominantes; (iv) a importância que cada autor atribuiu à litoestrutura e; (v) escala de 

estudo. 

 

(i) Condições de relativa estabilidade tectônica são reconhecidas como necessárias no 

processo de gênese e evolução das superfícies aplainadas desde Davis (1898). Entretanto, 

todos os autores que estudaram o Quadrilátero Ferrífero reconheceram que os 

soerguimentos isostáticos tiveram um papel importante na evolução do relevo regional. 

Atualmente, sabe-se que estes soerguimentos se estenderam até o terciário e quaternário 

(Lipski; 2002). Sendo assim, torna-se difícil a identificação de superfícies de 

aplainamento no Quadrilátero Ferrífero.  

(ii) Uma mesma superfície de aplainamento pode ser formada em diferentes altitudes. Isto 

ocorre graças ao controle litoestrutural e a existência de diferentes níveis de base locais. 

No Quadrilátero Ferrífero esta complexidade é aumentada pela tectônica que soergueu 

com intensidade variável diferentes porções do relevo. Logo, nesta região, como 
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comprovado por Varajão (1991), é impossível utilizar cota altimétrica como elemento de 

distinção entre diferentes eventos de aplainamento. 

(iii) Os autores pré-King que investigaram o relevo regional em suas interpretações se filiam, 

em maior ou menor escala, à teoria de Davis (1898). Tal filiação tende a 

progressivamente diminuir conforme as investigações se aproximam da década de 

cinqüenta. De Martone (1940), Freitas (1951) e Ab’Saber (1954) já apresentam em suas 

interpretações conceitos geotectônicos extremamente independentes daqueles defendidos 

por Davis (1898), visto que acreditavam que paralelamente ao arrasamento do relevo 

brasileiro ocorriam processos de soerguimento, não se constituindo assim, erosão e 

soerguimento, processos dissociados em termos tempo/espaço. De King (1956) até Litche 

(1979) a influência da teoria de King (1953) é evidente. Enfim, Varajão (1991) e Valadão 

(1998) são autores céticos que duvidam da existência ou da possibilidade de se identificar 

superfícies de aplainamento no Quadrilátero Ferrífero. Logo, cada autor propõe condições 

ambientais adequadas aos paradigmas de sua época. Conseqüentemente, com base nestes 

trabalhos é impossível identificar os climas e processos responsáveis pela evolução do 

relevo regional.  

(iv) O único ponto em comum entre todos os trabalhos aqui apresentados é o controle 

litoestrutural sobre a evolução do modelado do Quadrilátero Ferrífero. Entretanto, mesmo 

esta noção não constitui unanimidade pois, ao contrário de outros autores, Tricart (1961) 

sugere que xistos e filitos não são mais resistentes frente aos processos erosivos e 

denudacionais que os granitos e gnaisses. Estes permaneceriam soerguidos em relação aos 

últimos graças a estarem no relevo intercalados com quartzitos e itabiritos.   

(v)  A escala de cada estudo aqui apresentado é muito variável (Tabelas 3.1 e 3.2). Deste 

modo, existem autores que limitam seus estudos ao Quadrilátero Ferrífero e outros que 

estudam porções maiores do território brasileiro. Os primeiros tendem a evidenciar as 

especificidades desta região. Os trabalhos de maior dimensão espacial estabelecem teorias 

sobre a formação do modelado nas quais o Quadrilátero Ferrífero é inserido de maneira 

um tanto imprecisa. Conseqüentemente, a comparação entre estes estudos é muito difícil.  
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Quadro 3.1a- Quadro Síntese das Superfícies de Aplainamento do Brasil Oriental – Parte 1 
IDADE James 

1933** 
De Martone 

1943** 
Freitas 
1951** 

Ab’Saber 
1954** 

King 
1956** 

 
Holoceno 
 

Q
ua

te
rn

ár
io

 

 
Pleistoceno 
 

     
 
 

 
Paraguaçu 

 
Plioceno 
 
 
Mioceno 
 
 
Oligoceno 
 
 
Eoceno 
 

 
Te

rc
iá

rio
 

 
Paleoceno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Planaltos 
Cristalinos 

 

 
 

Superfície 
Neogênica 

 
 
 
 
 

Superfície de 
Cristas Médias 
(Paleogênica) 

 

 
 

3o Ciclo 
 
 
 
 
 
 
 

2o Ciclo 

  
Velhas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sulamericana 

 
Superior 
 
 
Médio 
 C

re
tá

ce
o 

Inferior 
 

 
 
 

Cordilheira de 
Montanhas 
Cristalinas 

 
 
 
 

Superfície de 
Campos 

 
 
 

1o Ciclo 

 
 
 
 

Superfície 
Cimeira 

 
Pós-Gondwânica 

 
 
 

 
Gondwânica 

* Dados Referentes ao Quadrilátero Ferrífero 
** Dados Referentes ao Sudeste Brasileiro ou Brasil Oriental 
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Quadro 3.2- Quadro Síntese das Superfícies de Aplainamento do Brasil Oriental – Parte 2 
IDADE Bigarella & 

Ab’Saber 
1964** 

Barbosa & 
Rodrigues 

1965, 1967* 

Dorr 
1969* 

Maxwell 
1972* 

Lichte 
1979* 

Valadão 
1998 ** 

 
Holoceno 
 

Q
ua

te
rn

ár
io

 

 
Pleistoceno 
 

  
 
 
 

Pediplano Pós-
Pliocênico 

   
Superfície 

Contemporânea 

Sulamericana II 
(Estágio Final) 

 
 

Sulamericana II 
(Estágio Inicial) 

 
Plioceno 
 
 
Mioceno 
 
 
Oligoceno 
 
 
Eoceno 
 

 
Te

rc
iá

rio
 

 
Paleoceno 
 

 
Pd1 

 
 

Pd2 
 
 
 
 
 

Pd3 

 
Pediplano 
Pliocênico 

 
Velhas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sulamericana 

 
Superfície 

IV 
 
 
 
 
 

Superfície 
III 

 
Velhas 

(Pliocênica) 
 

Sulamericana 
(Miocênica) 

 
Sulamericana I 
(Estágio Final) 

 
Sulamericana I 
(Estágio Inicial) 

 
 

 
 

Sulamericana 
(Estágio Final) 

 
 

Sulamericana 
(Estágio 

Intermediário) 
 
Superior 
 
 
Médio 
 

C
re

tá
ce

o 

 
Inferior 
 

 
 
 
 

Pd4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Superfície 
Cimeira 

Pós-
Gondwânica 

 
 

Cretácea 
Média 

 
Cretácea 
Inferior II 

 
Cretácea 
Inferior I 

 
Superfície II 

 
 
 
 

Superfície I 
 
 

Superfície 
Anciã 

 
Pós-

Gondwânica 
 
 
 
 
 

Gondwânica 
 

Superfície 
Relíquia 

 
 
 

 
Sulamericana 

(Estágio Inicial) 
 
 

* Dados Referentes ao Quadrilátero Ferrífero 
** Dados Referentes ao Sudeste Brasileiro ou Brasil Oriental 
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Concluindo: 

1) O termo “superfície de aplainamento” não deve ser utilizado no Quadrilátero Ferrífero, pois, 

devido às pequenas dimensões espaciais das mesmas nesta área, o termo “superfície de 

erosão” se torna mais correto. 

2) Graças ao controle litoestrutural e a tectônica, os métodos tradicionais de correlação de 

superfícies de erosão, como por altitude por exemplo, devem ser utilizados com cuidados no 

Quadrilátero Ferrífero. 

3) O controle litoestrutural associado a erosão diferencial constituem os conceitos mais comuns 

e seguros nas teorias que analisam a evolução do relevo do Quadrilátero Ferrífero. 
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CAPÍTULO 4 
OS MÉTODOS UTILIZADOS 

 

4.1- DENUDAÇÃO: CONCEITOS BASE 

4.1.1- Noções Iniciais 

Segundo Bigarella et al. (1994), o intemperismo químico “implica na quebra da estrutura 

química dos minerais que compõem a rocha”. Para o mesmo autor o intemperismo físico se 

caracteriza por “processos que conduzem à desagregação, sem que haja necessariamente uma 

alteração química maior dos minerais constituintes”. No entanto, esses dois processos são apenas o 

primeiro passo de processos mais amplos denominados respectivamente de denudação geoquímica e 

denudação mecânica que, juntos, perfazem a denudação total. Isto ocorre uma vez que, após as 

reações químicas, o material intemperizado libera íons que são retirados do sistema pelo escoamento 

superficial e subsuperficial da água e, após o intemperismo físico, processo semelhante ocorre, pois o 

desagregar de partículas causado pelo intemperismo físico fornece material susceptível de ser 

carreado pelos diversos agentes erosivos. Evidentemente os dois processos são interdependentes, já 

que a denudação geoquímica facilita a mecânica e vice-versa. Sendo assim, na evolução do modelado, 

agem simultaneamente, em proporções diferenciadas, dentro da escala tempo-espaço, processos de 

denudação geoquímica e mecânica (Thomas, 1994; Summerfield, 1991). 

Porém, a denudação constitui um processo muito mais complexo do que aparentemente possa 

parecer. Na medida que material iônico e sedimentos abandonam os continentes, os mesmos estão 

perdendo massa e com isso se tornam susceptíveis a uma série de alterações, incluindo variações 

isostáticas. Leeder (1991) afirma que mesmo em áreas de margem ativa, os processos denudacionais 

são a base para algo em termos de 10 a 15% dos movimentos verticais da crosta. O mesmo autor 

ainda afirma que boa parte desses movimentos tem sua gênese relacionada ao transporte de material 

em solução, ou seja, de material originário da denudação geoquímica. Tal afirmação é facilmente 

fundamentada quando verificamos que cerca de 32,5% da denudação total das 35 (trinta e cinco) 

maiores bacias hidrográficas do mundo é conseqüência da denudação geoquímica, sendo que, a 

denudação mecânica responde pelos restantes 67,5% (Summerfield, 1991). 

Sendo assim, torna-se evidente que muito mais que preparar o material litosférico para a erosão 

mecânica, a denudação geoquímica é responsável por significativas alterações no modelado, seja 

alterando o equilíbrio isostático, rebaixando as vertentes ou removendo parcelas significativas de 

material em solução na água do manto de intemperismo. Por sua vez, a denudação mecânica, além de 

alterar o equilíbrio isostático e remodelar as vertentes, é responsável também por processos como 

dissecação ou aplainamento do relevo (Davis, 1898; Penk, 1294; King, 1956; Büdel, 1957; Milot, 

1977). 



 

4.1.2- Fatores controladores 

A água que penetra no manto de intemperismo ou que escoa pela superfície é o principal agente 

denudacional. Esta água, salvo raríssimas exceções, como o das moléculas de água formadas no 

interior de rochas, tem sua origem na precipitação e no ciclo hidrológico. Para a denudação 

geoquímica, a  água que penetra no manto de intemperismo é que será o principal agente 

geomorfológico No entanto, nem toda a água que precipita alcança o subsolo. A taxa de infiltração 

varia de acordo com: (i) características da precipitação, tais como duração, intensidade e distribuição; 

(ii) características da superfície, ou seja, vegetação e uso e ocupação do solo; (iii) características do 

meio infiltrante, ou seja, permeabilidade, porosidade, cobertura vegetal, declividade, posição no 

relevo, geometria dos cursos fluviais, profundidade do lençol freático, umidade do solo, estrutura 

geológica, litologia e sistema de falhas e fraturas. 

De modo geral, a denudação geoquímica tem início com o intemperismo geoquímico graças ao 

contato da água com a rocha sã. O contato da água com a rocha sã produz, ao longo do tempo 

geológico, as primeiras reações químicas que se concentrarão a princípio nas micro-fraturas e micro-

fissuras da rocha. Evidentemente, as regiões da rocha mais afetadas serão aquelas que se localizam 

nas falhas e fraturas. Essa primeira dissolução muito mais que “apodrecer” a rocha, já está 

contribuindo efetivamente para a exportação de material do sistema que começa a ser intemperizado, 

ou seja, para a denudação geoquímica. Gerrard (1994) afirma que o intemperismo pode ser dividido 

em três etapas: i) dissolução do material ao contato com a água, que geralmente ocorre em 

subsuperfície na região do nível freático; ii) aprofundamento dessa dissolução e exportação dos 

materiais mais solúveis; iii) alteração química dos materiais que compunham a rocha. Os resultados 

mais esperados dessas três etapas do intemperismo serão (Faniram & Jeje, 1983): i) formação de 

material eluvial; ii) formação de substâncias orgânicas e; iii) exportação de material em solução 

(denudação geoquímica). 

Por sua vez, a denudação mecânica ocorre não apenas como consequência da infiltração da  

água no manto de intemperismo, que pode causar, entre outros processos, os movimentos de massa, 

mas também graças a uma série de outros fatores como, por exemplo: escoamento superficial da água 

(erosão laminar), ação mecânica da água fluvial e pluvial, ação eólica e etc. No entanto, apesar da 

denudação mecânica possuir uma série de agentes causadores, é a água, pluvial e fluvial, o seu 

principal agente geomorfológico (Summerfield, 1991). 

A intensidade do processo denudacional, seja para o material iônico (denudação geoquímica) 

ou para os sedimentos (denudação mecânica) é conseqüência direta da interrelação dos seguintes 

fatores ambientais (Summerfield, 1991): o clima, a litoestrutura e o tectonismo. O relevo, embora 

influa diretamente no escoamento da água superficial e subsuperficial, tende, nas grandes bacias 

hidrográficas do planeta, a ter sua participação relegada a um segundo plano em virtude de também 

ser uma conseqüência do clima, da litoestrutura e do tectonismo. 
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O clima constitui fator essencial na definição da intensidade da denudação de uma área, já que 

a água, além de ser o principal reagente químico do intemperismo e o principal meio de transporte dos 

elementos provenientes da dissolução e da hidrólise (Power & Smith, 1994), é também o principal 

agente geomorfológico para a denudação mecânica. Graças a isso, a denudação em regiões tropicais 

úmidas e semi-úmidas tende a ser alta, pois os climas com abundância de água possuem condições 

ideais para que o manto de intemperismo seja rapidamente alterado e lixiviado bem como para que as 

vertentes sejam fortemente erodidas (Swantesson, 1994). Por vezes, essas condições são tão ideais 

que a denudação em pouco tempo reduz de intensidade, em razão da diminuição do estoque de 

minerais alteráveis e de materiais friáveis (Segóvia & Foss, 1984). Fora isso, a intensa denudação, em 

condições de clima tropical úmido ou semi-úmido e de estabilidade tectônica, é responsável por um 

rápido decréscimo da diferença de cotas entre o relevo denudado e seu nível de base, fato que também 

contribui para o decréscimo de intensidade da própria denudação (Thomas, 1989a, 1989b, 1994). Já 

nos climas temperados as taxas de denudação tendem a se manter médias e ou baixas, pois a 

quantidade de água nestas regiões, bem como as temperaturas mais baixas, não permitem intensos 

intemperismo e erosão. Por sua vez, nos climas com tendência a aridez, graças à pequena 

disponibilidade de água, a denudação geoquímica é muito baixa. Fora isso, a denudação mecânica, 

nestas condições climáticas, só permanece elevada durante o periodo de tempo necessário para 

remoção do manto de alteração produzido preteritamente, quando o clima era mais úmido (Milot, 

1977, 1980, 1983). 

O segundo fator que interfere diretamente na intensidade da denudação de uma região é a sua 

litoestrutura. Em micro-escala, podemos mesmo chegar a dizer que esse fator comandará a 

intensidade da denudação. Porém, em macro-escala (continentes), devido a existência de diversos 

litotipos, a contribuição da litoestrutura como fator controlador da denudação tende a ser diminuído. 

O controle da litoestrutura na denudação é tão intenso que Goudie (1995) ao apresentar taxas de 

susceptibilidade de alguns minerais a este processo, ressalta que, em condições úmidas, o tempo 

necessário para se produzir um rebaixamento de um milímetro no relevo varia de 112 anos para a 

anortita a 34 milhões de anos para o quartzo. No entanto, conforme dito anteriormente, em bacias 

hidrográficas de dimensões significativas o controle litoestrutural tende a ser menor, pois ocorre uma 

grande probabilidade de coexistirem litoestruturas resistentes com outras pouco resistentes. Nestes 

casos, as bacias apresentam uma taxa de denudação mediana (média de resistência dos seus diferentes 

litotipos). Essa média faz com que valores extremamente altos de denudação, como por exemplo 200 

a 300 m/Ma jamais ocorram em bacias de maior dimensão. Thomas (1994) apresenta como 54 m/Ma 

o rebaixamento máximo encontrado em bacias hidrográficas de dimensão espacial média ou superior. 

Nas grandes bacias hidrográficas, a maior média encontrada é a do Rio Brahmaputra na Índia com 

rebaixamento de 34 m/Ma (Goudie, 1995; Pinet & Soriau, 1988; Thomas, 1994; Summerfield, 1991). 

O terceiro e último fator controlador da intensidade da denudação geoquímica é o tectonismo. 

Áreas em soerguimento tendem a ter uma denudação muito mais agressiva do que aquelas que se 
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encontram em condições de relativa estabilidade tectônica. Tal fato se manifesta de maneira tão clara 

que na análise da denudação geoquímica das cinqüenta maiores bacias hidrográficas do planeta, Pinet 

& Soriau (1988) classificam essas bacias em quatro grupos de acordo com a porcentagem de sua área 

em cinturões orogênicos ou e em crátons. Evidentemente, as bacias com elevada percentagem de área 

em cinturões orogênicos constituem o grupo com maior denudação e aquelas em áreas cratônicas 

apresentam menor denudação. Embora a mesma classificação não seja feita, outras análises  dos 

dados de denudação das cinqüenta maiores bacias hidrográficas do mundo (Summerfield, 1991; 

Thomas, 1994; Goudie, 1995) ratificam essa relação. Summerfield (1991) atesta ainda que os dados 

de denudação das cinqüenta maiores bacias hidrográficas do planeta comprovam que o relevo - 

entendendo esse relevo como conseqüência do tectonismo – é o principal fator controlador dos 

processos denudacionais. Tal fato ocorre em consequência de que, quanto mais intensos forem os 

movimentos crustais, maior será a declividade das vertentes e a diferença de cota entre os interflúvios 

e talvegues. Consequentemente, mais energia possuirá o sistema. 

 

4.2- MENSURAÇÃO DA ATUAL DENUDAÇÃO GEOQUÍMICA EM BACIAS 

HIDROGRÁFICAS  

O método internacionalmente utilizado para se quantificar a atual denudação geoquímica em 

bacias hidrográficas se baseia na mensuração dos sólidos totais dissolvidos em cursos fluviais. Este 

método, além de utilizado em diversas pesquisas científicas, como por exemplo as de Milliman & 

Meade (1983), Pinet & Soriau (1988), Milliman & Syvitski (1992), Howard et al. (1994) e Edmond et 

al. (1995), encontra-se também consagrado nos grandes manuais de geomorfologia (Summerfield, 

1991; Thomas, 1994; Burbank & Anderson, 2001). Se baseia na quantificação do total de sólidos 

dissolvidos exportados por uma bacia hidrográfica ao longo das diferentes estações climáticas do ano. 

Para efeito de cálculo este total é dividido pela área da bacia hidrográfica e pela densidade da(s) 

rocha(s) de superfície(s) da bacia. O resultado final é obtido na forma de rebaixamento geoquímico do 

relevo em metros por milhão de anos. 

A equação utilizada para realização deste cálculo é a seguinte (Summerfield, 1991; Thomas, 

1994; Burbank & Anderson, 2001): 

D= (CDT/(d * A)) 

onde: D é a denudação geoquímica total; CDT é a carga total dissolvida (em toneladas) pelo período 

de um ano (estação úmida + estação seca); d é a densidade da rocha de superfície que é lavada e; A é a 

área da bacia ou sub-bacia hidrográfica (em km2). 
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4.3- QUANTIFICAÇÃO DAS TAXAS DE EROSÃO E DENUDAÇÃO TOTAL A 

LONGO TERMO ATRAVÉS DA MENSURAÇÃO DA PRODUÇÃO DO 

ISÓTOPO 10BE 

4.3.1- Noções Iniciais 

O método de cosmogênese de 10Be constitui um método de mensuração a longo termo (1.5 Ma) 

de taxas médias de erosão de superfícies e de taxas médias de denudação de bacias hidrográficas. 

Baseia-se na quantificação da produção deste isótopo em cristais e veios de quartzo, solos e rochas 

superficiais (taxas de erosão) ou em sedimentos fluviais (taxas de denudação). O isótopo 10Be ocorre 

naturalmente na atmosfera planetária e no interior de rochas e minerais litosféricos expostos à radiação 

cósmica. Sua origem está relacionada à interação entre radiação cósmica e o meio ambiente terrestre. 

É produzido na atmosfera pela interação entre as partículas primárias (particulas α e prótons) e 

secundárias (neutrons, muons lentos e muons rápidos) dos raios cósmicos com núcleos atmosféricos 

de 14N e 16O (Siame et al., 2000). Traços deste isótopo também se formam no interior dos materiais 

(sedimentos, rochas, solos e etc) localizados nos metros mais superficiais da crosta terrestre pela 

interação entre estes mesmos raios cósmicos e os elementos 16O, 27Al, 28Si e 56Fe (Siame et al., 2000) 

presentes nestes materiais. A intensidade desta formação varia de acordo com a intensidade de 

radiação cósmica a que o material litosférico esteve submetido. Esta intensidade varia em função da 

altitude, da latitude, da profundidade, da quantidade de sombra proporcionada pelo relevo e do tempo 

de exposição. Logo, conhecendo-se as quatro primeiras variáveis e mensurando-se a concentração de 
10Be, é possível calcular a intensidade de exposição do material litosférico à radiação cósmica e, 

consequentemente, a taxa de erosão da superfície onde ele se localiza.  

O mineral quartzo é escolhido neste método em função de ser abundante na superfície terrestre, 

de ser facilmente purificado e dissolvido para extração laboratorial do 10Be e de possuir uma estrutura 

cristalográfica que minimiza a contaminação do 10Be produzido in situ pelo 10Be atmosférico, bem 

como também dificulta a perda do 10Be produzido no interior do mineral (Braucher, 1998; Braucher et 

al.; 2000; Brown et al., 2003). Deve-se ressaltar que os isótopos cosmogênicos se acumulam nos 

minerais apenas até que atingam um estágio estacionário (decaimento radioativo) ou que esta 

acumulação seja compensada pelas perdas erosivas (Lal, 1991; Siame et al.; 2000). É por esta razão 

que as análises de 10Be possuem uma limitação temporal de cerca de 1,5 Ma. 

Os procedimentos laboratoriais para a mensuração da produção de 10Be nas amostras de campo 

são complexos. Eles iniciam-se com a trituração das amostras. Posteriormente a esta trituração têm 

início o lento processo de purificação e separação do quartzo das amostras através de uma sucessão de 

preparações e reações químicas. Em seguida, o quartzo purificado é dissolvido e o 10Be é extraido por 

reações químicas na forma de BeO (Braucher, 1998). Estas amostras são então, por fim, encaminhadas 

para mensuração por espectrometria de massa por acelerador de partículas. 
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Embora recente, o método do 10Be foi utilizado em uma série de trabalhos. Estes vão desde 

pesquisas que objetivaram compreender o processo de evolução das coberturas superficiais e a 

evolução das stones lines e crostas lateríticas em ambientes tropicais (Braucher et al. 1998, 2000). Foi 

utilizado também em estudos que investigaram as alterações causadas na paisagem por soerguimentos 

tectônicos (Bellier et al., 1999; Siame et al., 2004), ou que mensuraram processos geomorfológicos 

como, por exemplo, avanço de glaciares, em áreas alpinas e/ou sub glaciais (Fabel et al, 2002), 

transporte de sedimentos e dinâmica do relevo em áreas áridas e semi-áridas (Heimsath et al., 2001; 

Nichols et al, 2002), ou ainda a relação entre clima e dinâmica fluvial (Brocard et al., 2003). Provou-se 

ainda útil em estudos sobre a dinâmica dos cursos fluviais e dos depósitos aluvionares (Schaller et al., 

2001; Nishiizumi et al., 2005), bem como naqueles que investigaram a relação entre formação de 

superfícies de aplainamento e respostas isostáticas frente aos processos erosivos (Phillips, 2002). 

 

4.3.2- Cálculo das taxas de erosão 

Para se efetuar o cálculo das taxas de erosão em um determinado ponto de uma superfície deve-

se verificar, quando da coleta das amostras, a altitude, latitude, nível de sombreamento (sombra 

originária do relevo) e a profundidade da amostra. As três primeiras variáveis alteram a intensidade da 

radiação cósmica que atinge a superfície. A profundidade da amostra é também de fundamental 

importância em razão de que a produção de 10Be decai exponencialmente com o aumento da mesma 

(Brown et al.; 1995). Em consequência disto, quanto mais rápido um mineral alcançar a superfície, ou 

seja, quanto maior for a taxa de erosão, menor terá sido  a produção de 10Be em seu interior. A figura 

4.1 expressa esta relação como também demonstra que o método do 10Be é incapaz de determinar com 

precisão taxas de erosão e denudação de menos de um milhão de anos. Logo, este método mensura 

uma média da intensidade dos processos erosivos e denudacionais ao longo do último milhão de anos. 

Com relação aos solos, deve-se ressaltar que a bioturbação pode alterar essa mensuração, fato 

que faz dos veios de quartzo e das rochas, amostras mais confiáveis. Entretanto, independente do tipo 

de amostra, a relação entre taxas de erosão e produção in situ de 10Be em superfícies erosivas é dada 

pela equação (Lal, 1991; Siame et al.; 2000): 

 

. ..( ; ) .exp( ) .exp( ) .exp( )o µs o µfo n

n µs

n µs µf

P p P pP p

µf

x x xC x t ε ε ελ λ λ
= − + − + −

Λ Λ+ + +
Λ Λ Λ

Λ
  

 

onde: C(x, t) correspondem a concentração de 10Be (x) e tempo (t); ε é a taxa de erosão; P0 é a taxa de 

produção; Pn, Pµs e Pµf  representam a produção total de nêutrons e muons rápidos e lentos 

(respectivamente em quartzo elas são 97.85, 1.5 e 0.65%); nΛ , µΛ s e µΛ f  representam 
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respectivamente a atenuação dos nêutrons (~150g/cm2) e muons rápidos (~1500g/cm2) e lentos 

(~5300g/cm2); λ representa o decaimento radioativo constante. 
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Figura 4.1 – Evolução teórica da concentração de 10Be em função do tempo e da taxa de erosão. Adaptado de 

Brown et al. (1995) e de Siame et al. (2000). 

 

O método de mensuração de taxas erosivas e denudacionais pela cosmogênese do isótopo 10Be, 

possui uma margem de erro que deve ser contabilizada. Esta margem é calculada em no mínimo 6% 

graças a erros na mensuração da intensidade da radiação cósmica que alcança a amostra, bem como a 

imprecisões nos procedimentos laboratoriais ((Stone, 2000). A estes erros acrescenta-se outra margem 

de erro na mensuração do isótopo no acelerador atômico. Esta segunda margem de erro é calculada, 

em percentagem, através da seguinte equação: 
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onde: x representa a quantidade de vezes que o acelerador atômico conseguiu contabilizar o isótopo 
10Be. 

 

4.3.3- Cálculo das taxas de denudação 

Para se efetuar o cálculo das taxas de denudação de bacias hidrográficas deve-se mensurar o teor 

de 10Be em sedimentos fluviais. Entretanto, diferentemente das amostras pontuais utilizadas no cálculo 

de erosão, estes são provenientes de diferentes pontos da bacia hidrográfica, não sendo possível saber 

sua exata posição de origem na bacia. Além disso, os sedimentos fluviais permaneceram sobre 
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influência da radiação cósmica durante não apenas todo o processo de erosão, mas também durante 

todo transporte e deposição (em condições superficiais). Os estudos de Brown et al. (1995; 1998) 

determinaram que sedimentos, como areia, por exemplo, apresentam uma concentração média de 10Be 

que pode ser considerada como representativa do tempo médio de erosão e transporte (incluindo 

deposição e remobilização) da bacia hidrográfica a montante do ponto onde eles foram coletados. Por 

conseqüência, os sedimentos fluviais devem ser usados para se mensurar taxas de denudação (erosão + 

transporte). 

 

4.4- CONSIDERAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO GEOMORFOLOGICA DOS 

MÉTODOS ADOTADOS 

O método de quantificação das atuais taxas de denudação geoquímica através da mensuração 

dos sólidos totais dissolvidos em cursos fluviais, embora possua imprecisões resultantes de diversos 

fatores, como por exemplo variações na descarga dos cursos fluvias, apresenta-se como o mais 

indicado para este tipo de quantificação em bacias hidrográficas com relevo dissecado. Tal fato ocorre 

em razão de que os métodos alternativos como, por exemplo, o estudo geoquímico de perfis de 

alteração, fornecem taxas pontuais de intemperismo que variam significativamente de acordo com a 

variação de declividade das vertentes. Fora isso, o estudo geoquímico de perfis de alteração não 

permite verificar se todo o material intemperizado foi retirado da bacias hidrográfica. Logo, o método 

baseado  na mensuração dos sólidos totais dissolvidos em cursos fluviais, apesar de suas imprecisões, 

apresenta não somente uma boa representatividade espacial da denudação na bacia hidrográfica, como 

também mensura apenas o material que foi retirado da bacia hidrográfica à montante do ponto de 

monitoramento. Porém, ao utilizar este método deve-se saber que ele, além de possuir uma margem de 

erro significativa, mensura um processo atual, que representa o resultado de condições ambientais que 

podem não ser semelhantes à aquelas predominantes à longo termo. 

Quanto a aplicação do método do 10Be no âmbito da geomorfologia regional, devem ser 

consideradas duas importantes observações, relativas à representatividade espacial e temporal das 

amostras: 

1) As taxas de erosão mensuradas em solos, veios de quartzo e em rochas constituem taxas 

pontuais, que podem ou não ter representatividade regional. Essas taxas são representativas se o local 

amostrado se situa em uma superfície plana ou aplainada, onde não ocorrem significativas diferenças 

na cobertura vegetal. De fato, mesmo na escala de uma vertente que possui um único litotipo, as 

diferenças de declividade e vegetação têm por conseqüência diferentes taxas de erosão ao longo da 

mesma. Porém, o fato de que as taxas de erosão variam ao longo de uma vertente, não significa que o 

método possua uma limitação. Pelo contrário, através da diferença entre as taxas de erosão mensuradas 

nas diferentes porções das vertentes (alta, média e baixa), este método pode permitir averiguar se a 

região está sendo aplainada ou se esta sendo dissecada, em função dos diferentes tipos de rocha, clima 

e condições tectônicas. 
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2) Mesmo em áreas não afetadas pela ação antrópica, este método mensura taxas de erosão que 

podem não ser correspondentes às atuais. A velocidade dos processos erosivos varia de acordo com as 

alterações climáticas. Deste modo, não sendo possível verificar que as atuais condições climáticas são 

representativas das que predominaram ao longo do último milhão de anos, não é possível verificar se 

as taxas de erosão medidas pelo método do 10Be correspondem às atuais. Além disso, ao longo das 

porções altas, médias e baixas das vertentes, podem ter ocorrido recobrimentos por colúvios. Se estes 

colúvios permanecerem por um longo período de tempo, ocorrerá uma modificação sensível da 

produção de 10Be no ponto onde a superfície foi recoberta (Brown et al.; 2003). Situação similar ocorre 

em locais que estavam recobertos por litotipos ou crostas recentemente erodidas. Neste caso, as taxas 

de erosão medidas pelo método do 10Be mensuram taxas de erosão que correspondem as do litotipo 

e/ou crosta recentemente erodidos e não à taxa de erosão atual do litotipo que compõe a superfície 

exumada. 

Logo, com base nas discussões acima apresentadas, é possível concluir que, aliado à mensuração 

das taxas de erosão e denudação a longo termo por cosmogênese de 10Be, é recomendada a utilização 

de métodos que mensurem as atuais taxas de erosão e denudação, como por exemplo, o método que 

quantifica as atuais taxas de denudação geoquímica através da mensuração dos sólidos totais 

dissolvidos em cursos fluviais. Isto ocorre em razão de que estes métodos são complementares, seja na 

escala temporal (longo termo x atualidade), seja a nível de processos (erosão e denudação total x 

denudação geoquímica). 
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CAPÍTULO 5 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1- INTRODUÇÃO 

Como forma de estudar os processos erosivos e denudacionais do Quadrilátero Ferrífero, dois 

métodos foram utilizados: (i) análises físico-químicas da água de canais fluviais que drenam a área 

investigada e (ii) determinação de taxas de erosão e denudação do relevo, através da mensuração da 

produção in-situ do elemento cosmogênico 10Be. Estes métodos foram aplicados em quatro bacias 

hidrográficas representativas dos diferentes meio-ambientes do Quadrilátero Ferrífero (geologia e 

geomorfologia), caracterizadas por baixa intervenção antrópica. As análises dos resultados foram 

realizadas através da comparação das taxas de denudação e erosão obtidas através das duas 

metodologias empregadas com as características ambientais das áreas amostradas (principalmente 

geologia e geomorfologia). 

 

5.2- ESCOLHA DAS AREAS DE ESTUDO 
Com base em estudos cartográficos e trabalhos de campo, quatro bacias hidrográficas do 

Quadrilátero Ferrífero foram escolhidas como áreas de pesquisa. Os critérios de escolha foram: (i) 

existência dos litotipos mais importantes; (ii) presença dos diferentes compartimentos 

geomorfológicos descritos nos estudos anteriores e; (iii) baixa interferência antrópica. A baixa 

alteração antrópica foi considerada como um critério importante, pois a mesma pode alterar a 

assinatura geoquímica natural dos cursos fluviais, bem como modificar e ampliar os processos 

erosivos e denudacionais. 

Segundo os critérios acima apresentados, as amostras de água e sedimentos foram coletadas em 

dezoito pontos divididos nas quatro bacias investigadas. Cada ponto representa uma sub-bacia que 

drena um único litotipo. Os exutórios de cada bacia também foram amostrados como forma de se 

conhecer a assinatura geoquímica média dos diferentes litotipos (rochas carbonáticas, xistos, filitos, 

granitos-gnaisses, itabiritos e quartzitos). As quatro bacias investigadas foram (Fig. 5.1): (i) Bacia do 

Córrego Cata Branca, em Itabirito/MG (Fig. 5.2); (ii) alta Bacia do Córrego Maracujá, em Ouro 

Preto/MG (Fig. 5.3); (iii) alta Bacia do Ribeirão Caraça, em Catas Altas/MG (Fig. 5.4) e; (iv) alta 

Bacia do Córrego Fechos, em Nova Lima/MG (Fig. 5.5). 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 5.1 – Bacias investigadas e rede de drenagem principal do Quadrilátero Ferrífero/MG. 
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Figura 5.2 – Vista parcial da alta Bacia do Córrego Cata Branca. 

 

 
Figura 5.3 – Vista parcial da alta Bacia do Córrego Maracujá. 
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Figura 5.4 – Vista parcial da alta Bacia do Ribeirão Caraça. 

 

 
Figura 5.5 – Vista parcial da alta Bacia do Córrego Fechos. 
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5.3- AMOSTRAGEM, ANÁLISE DAS ÁGUAS E CÁLCULO DAS TAXAS DE 

DENUDAÇÃO GEOQUIMICA DO RELEVO. 

A amostragem das águas foi realizada com o objetivo de registrar a influência dos dois períodos 

climáticos, úmido e seco, que caracterizam a região. A primeira campanha ocorreu em fevereiro de 

2003, durante o fim da estação úmida. A segunda em agosto do mesmo ano no fim da estação seca. A 

água foi sempre amostrada no meio do canal fluvial em profundidade média, com auxílio de seringa 

(250ml), anteriormente lavada com a água do próprio curso fluvial. As amostras foram em seguida 

filtradas em filtros para seringas de 0,45 µm e condicionadas em frascos plásticos de uso laboratorial 

(uso único) de 100ml. Como forma de impedir alterações na composição química das águas 

amostradas, duas gotas de ácido nítrico foram adcionados a cada frasco. Todas as amostras foram 

coletadas em duplicatas. 

Os parâmetros pH, temperatura e sólidos totais dissolvidos (TDS) foram mensurados is situ com 

auxílio de um aparelho multiparâmetro Ultrametrer. O débito dos cursos d’água foram paralelamente 

mensurados. O método utilizado foi primeiro caracterizar uma secção do canal, medindo-se a 

profundidade do mesmo ao longo de um transecto (Fig; 5.6). Após, foi mensurada a velocidade da 

corrente em diversos trechos do canal e com isso foi possível calcular o volume de água que transita 

na secção (o débito é expresso em m3 por segundo). 

 

 
Figura 5.6 – Avaliação da largura do canal fluvial –  alta Bacia do Ribeirão Caraça. 

 

Os elementos Mn, Mg, Al, Fe, Ca, K, Na e Si foram mensurados no Laboratório de Geoquímica 

Ambiental (LGqA) do DEGEO/Escola de Minas/UFOP, por espectrometria de emissão atômica por 
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plasma (ICP-OES Spectro Cirus CCD). A validação dos resultados foi feita com base em amostra 

padrão (standard REFERENCE Material NIST 1643d Trace Elements in Water). 

Os dados de carga total dissolvida e/ou a soma dos elementos dissolvidos (mensurados no 

laboratório de Geoquímica Ambiental do DEGEO/EM/UFOP) foram utilizados para se ter uma idéia 

das atuais taxas de denudação geoquímica (m/Ma). A equação utilizada para tanto é a que foi 

universalizada nos grandes manuais de geomorfologia (Summerfield, 1991; Thomas, 1994; Burbank 

& Anderson, 2001): 

 

D= (CDT/(d * A)) 

onde: D é a denudação geoquímica total; CDT é a carga total dissolvida (em toneladas) pelo período 

de um ano (estação úmida + estação seca); d é a densidade da rocha de superfície que é lavada e; A é a 

área da bacia ou sub-bacia hidrográfica (em km2). 

 

A densidade das rochas de superfície (rochas lavadas) das bacias hidrográficas foi mensurada 

através de amostras de rochas não alteradas no Laboratório de Mineralogia do DEGEO/Escola de 

Minas/UFOP. Essas amostras foram obtidas em afloramentos ou, quando não foi possível encontrar os 

mesmos, em testemunhos de sondagens realizados por companhias mineradoras. Quanto à superfície 

de cada bacia e sub-bacia, a mesma foi calculada com apoio do Software MicroStation. 

 

5.4- AMOSTRAGEM DE ROCHAS, VEIOS E SEDIMENTOS, E ANÁLISE DO 

ELEMENTO COSMOGENICO 10BE 

Para análise do elemento cosmogênico do 10Be, três tipos de amostragens foram realizadas 

durante o mês de abril de 2004: sedimentos fluviais, veios de quartzo e amostras de rocha. Os 

sedimentos fluviais quartzosos foram recolhidos nos mesmos dezesseis pontos em que a água foi 

amostrada. Eles foram utilizados para calcular a taxa média de denudação a longo termo das bacias, 

em virtude de que eles representam uma mistura de matéria resultante dos processos de erosão e 

transporte ocorridos no relevo drenado (Brown et al., 1995; Granger et al., 1996). A amostragem de 

rochas quartzosas e veios de quartzo subverticalizados em vertentes permite conhecer a taxa de erosão 

das superfícies localizadas no interior das bacias hidrográficas. Como forma de conhecer a intensidade 

da radiação cósmica nos três tipos de amostragens, a altitude e a latitude do ponto de coleta das 

amostras foram mensuradas por GPS. Para as amostras de vertentes – rochas e veios de quartzo – a 

intensidade de sombra proporcionada pelo relevo (intensidade esta que altera a taxa de produção de 
10Be) também foi mensurada. Esta mensuração foi realizada se traçando um círculo de 360° em torno 

do local de amostragem. Em seguida, ao longo deste círculo, numa escala de 0° (horizonte) à 90° 

(zenit), foi mensurada a sombra do relevo circundante. 
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A preparação laboratorial inicial das amostras – secagem, quebra e trituração em partículas entre 

1 e 0,25mm - foi realizada no Laboratório de Preparação de Amostras para Geocronologia (LOPAG) 

do DEGEO/Escola de Minas/UFOP. Em seguida, cerca de 70 gramas do material triturado foi enviado 

para a França. Na França as amostras foram preparadas no Centre d’Enseignement et de Recherche en 

Géosiences de l’Environnement (CEREGE). A primeira etapa consistiu na obtenção do quartzo puro. 

Para tanto as amostras foram colocadas em frascos plásticos tipo Nalgéne (250ml) nas quais foi 

adicionada uma solução de cerca de 100ml composta em 50% de ácido HCl e em 50% de ácido 

H2SiF6. A mistura então foi agitada em agitador elétrico por 24 horas. O líquido foi em seguida 

descartado. As amostras foram então lavadas, secadas em estufa e pesadas. Na seqüência, como forma 

de eliminar o 10Be atmosférico absorvido em superfície (Brown et al., 1991) as amostras foram então 

agitadas com cerca de 20 ml de HF 48% por 24 horas. Esta operação foi repetida mais duas vezes e em 

seqüência as amostras foram lavadas com água purificada (milliQ) e secadas em estufa. Neste 

momento a massa de quartzo purificado foi pesada em balança eletrônica e foram adcionados cerca de 

300µl de 9Be estável. Isto foi feito em razão de que o 10Be presente no interior das amostras é 

mensurado em relação a quantidade de 9Be previamente adicionado. O quartzo purificado no qual foi 

adicionado o 9Be foi então completamente dissolvido graças a adição de um volume entre 50 e 100 ml 

de ácido HF puro. 

A etapa seguinte foi a substituição do ácido HF, perigoso e difícil de trabalhar (Braucher, 1998), 

por HNO3. Esta substituição ocorre através de evaporação em um béquer de teflon. A solução original, 

rica em HF, é evaporada até perder cerca de 50% de seu volume. Neste momento o volume perdido é 

substituído por uma solução 50% água purificada (milliQ) e 50% de ácido HNO3. O processo de 

evaporação continua até que quase toda a solução tenha evaporado. Neste momento cerca de 20ml de 

uma solução 50% água purificada (milliQ) e 50% de ácido HNO3 é adicionada. Esta operação se 

repete mais duas vezes. Ao fim, da terceira, quando não resta mais do 2 ou 3ml de solução dentro do 

béquer, o conteúdo é depositado no frasco Nalgéne original, conjuntamente com alguns ml de água 

purificada (milliQ) utilizados para lavar o béquer. 

A extração do 10Be na forma de BeO começa pela adição de EDTA na solução evaporada até 

que a ela atinga pH 7. O EDTA tem por objetivo complexar as impurezas (Braucher, 1998). Em 

seguida o Berilo é complexado por 2 ml de acetilacetona. A separação do berilo das impurezas é então 

realizado através de duas extrações (liquido-liquido) pelo solvente orgânico CCl4 (Braucher, 1998). 

Para eliminar traços de matéria orgânica 6 ml de HCl são adicionados na solução, que é então levada a 

secar por evaporação dentro de um béquer (Fig. 5.7). Os resíduos da evaporação são recuperados com 

a adição de 4 ml de HNO3 e 2 ml de HClO4. Uma nova secagem é realizada e os resíduos são então 

recuperados pela adição de 4 ml de HNO3. Esta operação é repetida mais uma vez e então, antes que a 

solução seque, todo o procedimento laboratorial é repetido após a adição do EDTA. Porém, desta 

segunda vez, ao fim do processo, os 4 ml de HNO3 são substituídos por 4 ml de HCl. A solução é 

evaporada até que não reste mais que 1ml, quando então ele é transferido para um tubo de ensaio. 
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Algumas gotas de água purificada (milliQ) utilizadas para lavar o béquer são também transferidas para 

o tubo de ensaio. A solução é então é conduzida a pH 8 graças a adições sucessivas de NH4OH puro 

ou diluído a 25%. Quando o pH 8 é obtido forma-se um precipitado de berilo no fundo do béquer. 

Neste momento a solução é centrifugada. O sobrenadante é descartado e são adicionados 3 ml de água 

purificada (milliQ) pH 8. A operação é repetida mais uma vez. Ao final o precipitado é solubilizado 

com 0,3 ml de HCl. Em seqüência todo o processo de adição de HNO4, de lavagem e centrifugação é 

repetido. Ao fim desta repetição o precipitado é solubilizado por cerca de 0,6 ml de HNO3 e levado a 

secar dentro de uma pequena louça. O pó resultante da secagem, menos de 1 grama, é oxidado pelo 

aquecimento a 800° C durante uma hora. O pó final é em seguida misturado com pó de prata e 

remetido ao interior de um catodo de molibdênio. 

A mensuração da produção de 10Be é realizada por espectrometria de massa por acelerador 

(SMA), no laboratório Orsayterre em Paris. A margem de erro analítica do processo é calculada em, 

no mínimo 6% (Stone, 2000). A produção de 10Be obtida em Paris é então utilizada para o cálculo da 

taxa de erosão e denudação. Neste cálculo são contabilizadas a altitude, latitude e sombra do relevo do 

local amostrado. O software utilizado para este cálculo foi o Windows Excel. 

 

 
Figura 5.7 – Etapa química da análise laboratorial do isótopo 10Be. 
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5.5- ANÁLISE DOS DADOS 
Com base na coleção de dados obtidos em laboratório (água e 10Be), na revisão bibliográfica e 

nas observações de campo, teve início a última etapa de trabalho. Essa etapa baseou-se em uma análise 

conjunta de todos os subsídios teóricos e dados adquiridos ao longo das etapas anteriormente 

realizadas e objetivou mensurar o papel da erosão e da denudação  na evolução do relevo das bacias 

hidrográficas investigadas, bem como do próprio Quadrilátero Ferrífero. 

As análises realizadas foram apresentadas na forma de artigos científicos. Estes perfizeram um 

total de 5: (i) apresentação de resultados preliminares; (ii) análise dos dados geoquímicos objetivando 

discutir o papel da atual denudação geoquímica na evolução do relevo do Quadrilátero Ferrífero; (iii) 

discussão da evolução do relevo da Serra do Caraça com base nos dados da água e do 10Be; (iv) 

discussão da evolução do relevo da alta Bacia do Ribeirão Maracujá com base nos dados do 10Be e; (v) 

artigo final com todos os dados de todas as áreas investigadas, objetivando discutir a evolução do 

relevo do Quadrilátero Ferrífero. 
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CAPÍTULO 6 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1- INTRODUÇÃO 

O presente capítulo é constituido de artigos. Estes, os artigos, são apresentados neste capítulo na 

forma de sub-capítulos, ou seja, cada sub-capítulo constitui um artigo.  

 

6.2- DENUDATION RATES OF THE QUADRILÁTERO FERRÍFERO (MINAS 

GERAIS, BRAZIL): PRELIMINARY RESULTS FROM MEASUREMENTS OF 

SOLUTE FLUXES IN RIVERS AND IN SITU-PRODUCED COSMOGENIC 10BE. 

(Artigo publicado no Journal of Chemical Exploration em 2006 (anexo 1); Autores: André 

Augusto Rodrigues Salgado; Régis Braucher; Fabrice Colin; Hermínio Arias Nalini Jr.; Angélica 

Fortes Drummond Chicarino Varajão; César Augusto Chicarino Varajão). 

 

Abstract 

This paper investigates the denudation rates in the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais State 

(Brazil). The aim is to compare chemical weathering rates from measurements of solute fluxes in 

rivers and long-term mean erosion rates deduced from in situ-produced cosmogenic 10Be  

concentrations measured in fluvial sediments. Both water samples and sediments were collected in 

fifteen stations (checkpoints) located in four hydrographic basins with low anthropogenic 

perturbations.  

Depending of the type of substratum, three degrees of chemical denudation rates from water 

samples are observed:  (i) high rates in marbles; (ii) medium rates in schists, phyllites, granites, 

gneisses and migmatites; (iii) low rates in quartzites and itabirites. Preliminary results of long-term 

erosion rates deduced from in situ-produced 10Be are comparable with those of chemical rates. 

 

Key Words: weathering; denudation; cosmogenic nuclides, Quadrilátero Ferrífero 

 

1. Introduction and site description 

Weathering has been a key subject to the understanding of landscape and soil formation in 

tropical zones. In the Quadrilátero Ferrífero, one of the most important Brazilian mineral province, a 

semi-humid tropical climate predominates over an area of ca. 7200 km2,. This area is constituted of 

four geological groups (Alkmin & Marshak, 1998) (i) the Crystalline Complex, composed of Archean 

granites, gneisses and migmatites; (ii) the Rio das Velhas Supergroup, composed of quartzites, schists 



and phyllites which constitute an Archean greenstone belt sequence; (iii) the Minas Supergroup, a 

Proterozoic metasedimentary sequence, and (iv) the Itacolomi Group formed by Proterozoic quartzites 

(Figure 1 (Fig. 6.01)).  

Soils in the Quadrilátero Ferrífero vary according to the type of substratum. Soils are thin on 

quartzites and itabirites (bedrock is usually exposed), whereas on other rock types soils are very thick. 

The regional vegetation varies with the altitude and with the rock substratum: from grass, in the 

highest parts, to savanna (“cerrado”) to semideciduous forest in the lowest areas (Behling & Litche, 

1997).  

The landscape of the Quadrilátero Ferrífero has been interpreted as the result of differential 

erosion processes where quartzites and itabirites are encountered in the  high lands; schists and 

phyllites in the half-altitude lands, whereas granites, gneisses and migmatites constitute the substratum 

low lands (Hader & Chamberlin, 1915; King, 1956; Tricart, 1961; Barbosa & Rodrigues, 1967; 

Varajão, 1991). These studies are only based on field observations and are not supported by 

quantitative data. In this study, we intend to quantify both chemical weathering rates from 

measurements of solute fluxes in rivers and long-term mean erosion rates deduced from in situ-

produced cosmogenic 10Be  concentrations measured in fluvial sediments for different types of rocks 

that compose the investigated area. 

 

2. Methods 

 a/ Water samples 

To determine the chemical denudation rates in the Quadrilátero Ferrífero, fifteen checkpoints, 

(three in river basins affected by a low anthropogenic activity (High Fechos; Cata Branca/Esperança 

and High Maracuja), and one pristine environment (Caraça river basin)) were used to collect both 

water samples and fluvial sediments for cosmogenic analyses (Figure 1). To perform chemical 

analyses (Mn, Fe, Mg, Al, Si, Ca, Na and K), water samples were collected, in the middle of the 

stream in 250 ml polyethylene bottles after being filtered at 0.45-µm. Sampling was done in summer 

2003 (humid period) and in winter 2003 (dry period). At the same time, river’s discharge was 

monitored and Total Dissolved Solids (TDS) were measured with a Myron multi-parameter 

equipment. Chemical analyses were carried out in the Geochemical Laboratory of Geology 

Department (UFOP), with an ICP-AES Spectro Cirus CCD. Analyses were calibrated directly against 

the National Institute of Standards and Technology (NIST) standard reference (1643d Trace Elements 

in Water). The annual chemical denudation was calculated using the equation 
×

TD
DS A

 where TD is 

the total TDS denudation (humid period + dry period), DS, the rock density and A the Basin’s Area, 

determined using a Digital Elevation Model obtained with  MicroStation software. 
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Figura 6.1 – Localization of the Studied Basins and Geology of Quadrilátero Ferrífero by Alkmim & Marshak 

(1998). 
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b/ Fluvial sediments 

Long term mean denudation rates were quantified by measurements of in situ-produced 10Be   in 

fluvial sediments. It has been established that cosmogenic 10Be  in river-borne quartz sand records a 

time-integrated erosion rate representative of an entire drainage basin ( Brown et al., 1995; 1998).  

Quartz was isolated from crushed and sieved sediment samples by dissolving all other minerals 

with mixtures of HCl and H2SiF6. Atmospheric 10Be was then eliminated by successive HF sequential 

dissolutions. This purified quartz was dissolved in Suprapur HF and the resulting solution was spiked 

with 0.3 mg of 9Be carrier. Beryllium was separated from these solutions by successive solvent 

extractions and precipitations. All 10Be  measurements were performed by accelerator mass 

spectrometry at the Tandétron AMS facility, Gif-sur-Yvette. Measured 10Be/9Be ratios were calibrated 

directly against the National Institute of Standards and Technology (NIST) standard reference material 

SRM 4325 using its certified 10Be/9Be ratio of (26.8±1.4)x10-12. 10Be  uncertainties (1sigma) include 

a 3% contribution conservatively estimated from observed standard variations during the runs, a 

1 sigma statistical error in the number of 10Be  events counted, uncertainty on the blank correction, and 

a 6% uncertainty on in situ 10Be  production rate within quartz (Stone, 2000). 

 

3. Results, discussion  

From table 1 (tabela 6.01), one can observe that, from the solute fluxes in river waters, marbles, 

granites, gneisses, schistes and phyllites constitute the most fragile rocks when exposed to denudation, 

whereas quartzites and itabirites are the most resistant. However, marbles, granites, gneisses, schistes 

and phyllites are also present in the highest parts of the studied area. This can be explained by 

Cenozoic uplifts (Lipski, 2002), as well as by the Precambrian framework, today represented by 

itabirite and quartzite crests that protect the most fragile rocks from complete denudation, sustaining 

them in the higher parts of the landscape (Tricart, 1961; Barbosa & Rodrigues, 1967). The most 

intense chemical denudation takes place in small basins, and the denudation processes tend to be more 

intense close to the headwaters than in the regional base levels (Summerfield, 1991). A similar high 

intensity of the denudation processes in tributary basins has been observed in other areas of the globe 

(Leeder, 1991; Stallard et al. 1991; Milliman & Syvitski, 1992; Edmond et al. 1995). 

In table 1 (tabela 6.01), the long term erosion rates inferred by in-situ produced 10Be are similar 

to those of previous studies performed on cratonic environments (Braucher et al. 1998). When 

compared to the chemical weathering rates deduced from the water samples, and because the Caraça 

basin, a state natural park, and the Maracuja basin are preserved from anthropogenic activities, one can 

observe that these long term denudation rates are in good agreement. This may suggest that denudation 

is mainly due to chemical weathering. However, one sample from the tributary of the Maracuja basin 

shows a long term erosion rate (15.41 ± 2.33 m/My) significantly higher than that given by the water 

river (5,14 ± 1,54 m/My). This may be explained by an ancient deforestation that took place to allow 
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an agricultural activity (extensive cow breeding). In that case, physical erosion is more intense and 

does not permit to a surficial disturbed quartz to accumulate  as much 10Be  as an undisturbed bedrock 

sample. 

 

Tabela 6.1 – Chemical weathering and long term erosion rates. 

Basin Geology (1) Position  

in the basin

TDS 

(ton.yr-1.km-2) 

Area 

(km2) 

Chemical 

weathering 

(m.Myr-1) 

10Be Erosion 

rate (Quartz) 

(m.Myr-1) 

M and D Middle 
(1300m) 

65.76 10.17 19,52 ± 5,85 ** 

M and D Tributary 
(1200 m) 

71.75 6.41 25,35 ± 7,60 ** 

 
 

Fechos 

S, P, M, I, Q Outlet 
(958m) 

55.69 26.29 17,18 ± 5,15 ** 

I, Q Headwater 
(1307m) 

7.68 1.24 2,37 ± 0,71 ** 

S, P Tributary 
(866m) 

10.65 3.99 3,53 ± 1,06 ** 

S, P, I and Q Middle 
(866m) 

12.26 11.47 3,91 ± 1,17 ** 

 
 

Cata Branca 

S, P, I and Q Outlet 
(850m) 

11.37 15.46 3,69 ± 1,11 ** 

S, P Headwater 
(1332m) 

24.77 0.15 8,71 ± 2,61 ** 

S, P Tributary 
(1175m) 

27.64 0.88 9,84 ± 2,95 10.01 ± 2.46 

S, P Middle 
(1146m) 

22.51 4.98 8,01 ± 2,40 14.70 ± 5.48 

Gr and Gn Tributary 
(1072m) 

14.04 1.15 5,14 ± 1,54 15.41 ± 2.33 

 
 
 
 

Maracuja 

Gr, Gn, I, S, P Outlet  
(1072m) 

14.90 15.37 5,48 ± 1,64 4.32 ± 1.53 

Q Headwater 
(1281m) 

9.65 3.06 3,75 ± 1,12 1.07 ± 0.13 

Q and MD Tributary 
(1280m) 

4.03 4.20 1,57 ± 0,47 2.23 ± 0.17 

 
 

Caraça 

Q and M D Outlet 
(1254m) 

3.34 20.29 1,3 ± 0,39 3.18 ± 0.31 

(1) M, D, Q, Gr, Gn, S, P, I, MD refers to Marbles, Dolomite, Quartzite, Granite, Gneiss, Schiste, Phyllite, Itabirite and Mafic 

Dikes respectively. **= not yet available 

 

4. Conclusion. 

This preliminary study is, to our knowledge, the first that intends to compare chemical 

weathering rates evaluated in river waters and long term erosion rates calculated from cosmogenic 

analyses.  

Both approaches demonstrate  differential denudation processes controlled by: (i) the substrate, 

and (ii) the size of the basin. 
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6.3- O PAPEL DA DENUDAÇÃO GEOQUIMICA NO PROCESSO DE EROSÃO 

DIFERENCIAL NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO/MG 

(Artigo publicado na Revista Brasileira de Geomorfologia em 2004 (anexo 2). Autores: André 

Augusto Rodrigues Salgado; Régis Braucher; Fabrice Colin; Hermínio Arias Nalini Jr.; Angélica 

Fortes Drummond Chicarino Varajão; César Augusto Chicarino Varajão). 

 

Resumo 

O presente trabalho investiga a contribuição da denudação geoquímica nos processos erosivos 

diferenciais do Quadrilátero Ferrífero/MG, área de relevante interesse geomorfológico por possuir em 

seu modelado importantes  marcas desse tipo de processo. A fim de cumprir este objetivo foram 

utilizadas análises físico-químicas e químicas de águas superficiais coletadas em 18 (dezoito) pontos 

de monitoramento, localizados em quatro sub-bacias hidrográficas que drenam a área de estudo. A 

área em questão possui clima tropical  semi-úmido com estações seca (inverno) e úmida (verão) bem 

delimitadas. A coleta das amostras de água foi realizada nestes dois períodos distintos. Os parâmetros 

analisados foram: pH, sólidos totais dissolvidos (TDS), sílica, ferro, alumínio, sódio, cálcio, magnésio, 

manganês e potássio. Os resultados demonstraram que a denudação geoquímica é um dos fatores 

responsáveis pela erosão diferencial, uma vez que é possível verificar a existência de três 

comportamentos denudacionais geoquímicos distintos: (i) elevadas taxas de denudação geoquímica 

nas áreas moldadas sobre rochas carbonáticas; (ii) taxas médias de denudação geoquímica nas áreas 

modeladas sobre granitos, gnaisses, xistos e filitos e; (iii) baixas taxas de denudação geoquímica nas 

áreas mais elevadas (quartzitos e itabiritos) em relação às depressões adjacentes (xistos, filitos, 

granitos e gnaisses). Tal fato comprova para a área investigada que as águas fluviais regionais são 

capazes de marcar a assinatura geoquímica dos litotipos que drenam. Foi possível ainda concluir que, 

além dos litotipos, as áreas das bacias hidrográficas e as altitudes das mesmas em relação ao nível de 

base regional constituem fatores que também interferem na intensidade da denudação geoquímica. 
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Palavras Chave: denudação geoquímica diferencial, evolução do relevo, Quadrilátero Ferrífero. 

 

Abstract 

This work investigates the contribution of the chemical denudation to differential erosive 

processes in the Quadrilátero Ferrífero (State of Minas Gerais, Brazil). This is an area of relevant 

geomorphologic interest because the record of this type of process is well-preserved in the landscape. 

Semi-humid tropical climatic conditions predominate in the area, with a well-defined dry season in 

winter and a humid season in summer. Superficial water samples were collected in both seasons at 18 

monitoring points located in four hydrographic sub-basins. The parameters analyzed were: pH, total 

dissolved solids (TDS), silica, iron, aluminum, sodium, calcium, magnesium, manganese and 

potassium. The resulting data show that the geochemical denudation is one of the factors responsible 

for the differential erosion, once three distinct behaviors of geochemical denudation were identified: 

(i) high geochemical denudation rates in the areas developed on carbonatic rocks; (ii) medium 

geochemical denudation rates in the areas developed on granites, gneisses, schists and phyllites, and 

(iii) low geochemical denudation rates in the areas developed on quartzites and itabirites, which are 

topographically higher than the adjacent rocks (schists, phyllites, granites and gneisses). These results 

show that the regional fluvial waters are able to mark the geochemical signature of the rock types 

being drained. One can also conclude that, besides the rock types, the hydrographic basin and its 

altitude in relation to the regional base level are factors that interfere in the geochemical denudation 

intensity. 

 

Key words: differential chemical denudation, relief evolution, Quadrilátero Ferrífero. 

 

Introdução 

O Quadrilátero Ferrífero possui cerca de 7.200 km2 e localiza-se no interior do Estado de Minas 

Gerais, junto à borda sul do Craton do São Francisco (Almeida, 1977). Está situado em região de 

clima tropical semi-úmido, possuindo duas estações climáticas bem definidas: (i) verões úmidos e ; 

(ii) invernos secos. Trata-se de uma das mais importantes províncias minerais do Brasil. Além disso, 

possui significativo interesse geomorfológico devido à sua complexa estrutura geológica. A 

estratigrafia da região foi resumida por Alkmim & Marshak (1998) em: (i) embasamento cristalino, de 

idade arqueana, composto por granitos, gnaisses e migmatitos; (ii) Supergrupo Rio das Velhas, de 

idade arqueana, composto basicamente por quartzitos, xistos e filitos que constituem uma sequência 

tipo greenstone belt; (iii) Supergrupo Minas, de idade proterozóica, constituído por rochas 

metassedimentares (quartzitos, xistos, filitos e formações ferríferas) e (iv) Grupo Itacolomi, 

igualmente de idade proterozóica, constituído basicamente por quartzitos. 

 65



O modelado regional tem sido objeto de estudo desde os trabalhos de Hader & Chamberlin 

(1915), para os quais o relevo da região é fruto de sua estrutura e da erosão diferencial, onde os 

quartzitos e itabiritos constituem o substrato das terras altas, os xistos e filitos compreendem o 

substrato das terras de altitude mediana e as terras baixas estão moldadas sobre os granito-gnaisses. 

Espacialmente, as terras altas constituem um conjunto de cristas e superfícies erosivas soerguidas, que 

possuem uma forma grosseiramente quadrangular (Quadrilátero Ferrífero), formando o entorno das 

terras baixas, por onde corre o Rio das Velhas, nível de base da região central do Quadrilátero 

Ferrífero. 

Outras considerações semelhantes acerca dessa conformação geomorfológica, controlada pela 

estrutura (dobras e falhas) e pela erosão diferencial, foram apresentadas em trabalhos posteriores que 

investigaram o modelado local procurando compreender ciclos de denudação e aplainamento. Dentre 

estes, destacam-se os de James (1933), De Martone (1940), Freitas (1951), Ab’Saber (1954), King 

(1956), Bigarella & Ab’Saber (1964), Barbosa & Rodrigues (1965, 1967), Dorr (1969), Maxwell 

(1972), Lichte (1979), Barbosa (1980) e Varajão (1991). Este último verificou que a quantidade de 

ciclos denudacionais identificados em cada um dos trabalhos realizados dependia do conceito que cada 

autor possuía acerca de superfície de aplainamento. Esta consideração colocou em dúvida os estudos 

que investigaram os ciclos de denudação e aplainamento no Quadrilátero Ferrífero. Deste modo, no 

que se refere à gênese da paisagem local, as conclusões acerca da erosão diferencial permanecem 

atualmente como as únicas de caráter consensual. Entretanto, mesmo estas considerações carecem de 

comprovação científica, ou seja, todos os estudos que interpretaram a ação da erosão diferencial se 

basearam em análises dedutivas. Sendo assim, não foi realizado nenhum estudo que, com dados de 

campo e/ou laboratório, comprovasse quantitativamente a atuação deste tipo de erosão. Neste 

contexto, insere-se o presente trabalho, que procura investigar quantitativamente a existência da erosão 

diferencial no Quadrilátero Ferrífero e assim verificar a hipótese levantada nas investigações 

geomorfológicas anteriores. Para tanto, o método utilizado se baseia na análise dos padrões locais de 

denudação geoquímica (análises hidroquímicas), comparando-as com os litotipos  das bacias 

investigadas, verificando assim se as águas fluviais possuem a assinatura geoquímica dos litotipos que 

drenam. 

 

Método 

O método adotado baseia-se na coleta das águas fluviais superficiais de quatro sub-bacias 

hidrográficas que drenam a área em questão e apresentam baixa interferência antrópica, diversidade 

litoestrutural e paisagens interpretadas como fruto da erosão diferencial (Figura 1(fig. 6.02)): (i) alta 

Bacia do Córrego de Fechos; (ii) Bacia do Córrego Cata Branca; (iii) alta Bacia do Córrego Maracujá 

e; (iv) alta Bacia do Ribeirão Caraça. 
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As amostras foram coletadas em nascentes e em canais fluviais de ordens hierárquicas diversas 

durante dois períodos distintos do ano: (i) fevereiro de 2003 (final do período úmido) e julho de 2003 

(final do período seco). As coletas foram realizadas com auxílio de seringas de 25 ml no meio dos 

canais fluviais. As águas coletadas foram filtradas com filtros descartáveis Nalgene de 0,45 

micrometrômetros e acondicionadas em frascos virgens de 100 ml ao quais, para melhor conservação, 

acrescentou-se duas gotas de ácido nítrico (HNO3) puro. Em todas as amostragens sempre foram 

coletadas amostras em duplicatas. Os elementos Mn, Fe, Mg, Al, Si, Ca, Na e K presentes nas 

amostras de água foram analisados, no LGqA - Laboratório de Geoquímica Ambiental do 

DEGEO/EM/UFOP, via Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma (ICP-OES Spectro Cirus 

CCD). Para validação dos resultados foi utilizado o padrão internacional de água NIST (Standard 

Reference Material NIST 1643d Trace Elements in Water). Já os dados referentes a pH, sólidos totais 

dissolvidos (TDS) e condutividade foram mensurados em campo com auxílio de equipamento  

multiparâmetro portátil marca Myron. Paralelamente à coleta das amostras de água foi mensurada a 

vazão dos cursos fluviais. 

Os pontos de coleta em cada bacia visaram amostrar a água que drena um único litotipo de uma 

determinada sub-bacia e o somatório das contribuições dos litotipos situados à montante. Deste modo, 

verificou-se o padrão de denudação geoquímica de cada litotipo. Além disso, foram amostradas as 

águas dos exutórios das bacias  e, com isso, foi possível verificar se a taxa de denudação final de cada 

bacia correspondia à somatória das taxas de denudação de suas sub-bacias e dos respectivos litotipos. 
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Figura 6.2 – Geologia do Quadrilátero Ferrífero (Alkmim & Marshak, 1998). 
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Os dados referentes aos sólidos totais dissolvidos nas amostras de água foram também utilizados 

para o cálculo da taxa anual de rebaixamento do relevo para cada litotipo e para cada bacia. O método 

utilizado para este cálculo encontra-se nos manuais internacionais da literatura geomorfológica como, 

por exemplo, os de Summerfield (1991), Thomas (1994) e Burbank & Anderson (2001). Esse método 

propõe que, caso 1 km2 da superfície das áreas continentais perca anualmente uma massa equivalente 

à densidade de sua rocha constituinte em toneladas, ao final de 1 milhão de anos, essa mesma 

superfície terá sido rebaixada, verticalmente, em 1 metro. Este método tem por base o cálculo: 

((denudação total/ área da bacia)/densidade da rocha de superfície). Para sua realização foram 

amostradas rochas frescas (furos de sondagem ou em afloramentos) dos litotipos presentes nas bacias 

investigadas. A densidade de cada amostra de rocha foi calculada com o uso da Balança de Joly no 

Laboratório de Mineralogia do DEGEO/EM/UFOP. Já as áreas das bacias e sub-bacias investigadas 

foram calculadas com o uso do Software MicroStation. 

 

As Bacias Investigadas 

A alta bacia do Córrego de Fechos, com 3 pontos monitorados, possui 26,29 km2. Dentre  os 

litotipos presentes destacam-se filitos e quartzitos (Grupo Caraça), itabiritos e dolomitos (Grupo 

Itabira) e xistos (Grupo Nova Lima), Figura 2 (fig. 6.03). Já a bacia do Córrego Cata Branca, com área 

de 15,46 km2, foi monitorada em 5 pontos e possui litotipos semelhantes aos da alta bacia do Córrego 

Fechos (Figura 3 (fig. 6.04)). A alta bacia do Córrego Maracujá foi monitorada em 5 pontos e possui 

15,37 km2. Destacam-se dentre seus litotipos: granitos, gnaisses e migmatitos do embasamento 

cristalino nas porções menos elevadas da bacia, filitos e quartzitos (Grupo Piracicaba) em sua porção 

média e xistos (Grupo Sabará) junto às suas cabeceiras (Figura 4 (fig. 6.05)). Os quartzitos (Grupo 

Caraça) e Itabiritos e dolomitos (Grupo Itabira) têm pouca expressão em área. Por fim, a alta bacia do 

Ribeirão Caraça, monitorada em 4 pontos e com 20,29 km2, está toda localizada em um 

compartimento bastante elevado, tendo por substrato quartzitos (Grupo Tamanduá) recortados por 

diques máficos  (Figura 5 (fig. 6.06)). 
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Figura 6.03 – Geologia da alta Bacia do Córrego Fechos (Pomerene, 1964). 
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Figura 6.04 – Geologia da Bacia dos Córregos Esperança/Cata Branca (Wallace, 1965). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 71



 
 
 
Figura 6.05 – Geologia da alta Bacia do Córrego Maracujá (Johnson, 1962). 
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Figura 6.06 – Geologia da alta Bacia do Ribeirão do Caraça (Maxwell, 1972). 
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Apresentação dos Resultados 

Os resultados obtidos são apresentados por bacia hidrográfica,  sazonalmente e de acordo com 

o(s) litotipo(s) à montante dos pontos monitorados (Tabela 1 (tabela 6.02)). São apresentadas também 

as médias anuais de denudação por km2 para cada um dos oito elementos monitorados  (Ca, Na, K, Fe, 

Mg, Al, Mn e Si) e para o total de sólidos dissolvidos  em cada bacia, juntamente com suas respectivas 

sub-bacias (Tabela 2 (tabela 6.03)). 

Os resultados anuais de pH apresentam tendência à acidez – pH entre 4,41 até 6,83 - nas águas 

fluviais que drenam quartzitos e Itabiritos (Tabela 1 (tabela 6.02)). Por outro lado, as águas que 

drenam as rochas carbonáticas da Bacia de Fechos (Formação Gandarela/Grupo Itabira) tendem a 

apresentar pH alcalino – entre 8,05 e 8,46 (Tabela 1 (tabela 6.02); Figura 2 (fig. 6.03)). Nos outros 

pontos monitorados, principalmente naqueles localizados sobre os xistos e filitos, o pH das águas 

amostradas tende a ser neutro com leve tendência à alcalinidadade – entre 7,10 e 7,80 (Tabela 1 

(tabela 6.02)). 

Os valores de lixiviação dos elementos Ca e Mg tendem a ser elevados nas rochas carbonáticas 

– sempre superiores a 10,216 ton/y/km2 para Ca e à 5,505 ton/y/km2 para o Mg -, médios sobre os 

xistos, filitos e gnaisses – entre 1,026 e 5,061 ton/y/km2 para Ca e 0,442 e 2,420 ton/y/km2 para o Mg -

, e baixos nos quartzitos e itabiritos – sempre inferiores a 1,115 para o Ca e à 0,657 ton/y/km2 para o 

Mg (Tabela 2 (tabela 6.03)). 

Os elementos Na e K, de uma maneira geral, apresentam valores de lixiviação homogêneos em 

todos os litotipos. Estes são levemente mais elevados apenas nas águas que drenam granito-gnaisses, 

xistos ou filitos – chegam a 1,772 ton/y/km2 para o Na e a 1,100 ton/y/km2 para o K (Tabela 2 (tabela 

6.03)).  

O Mn apresenta valores de lixiviação heterogêneos. Em áreas de mármores, dolomitos, 

quartzitos e itabiritos – esses valores são muitas vezes inferiores ao limite de detecção (0,001 mg/l), 

fato que impede se calcular o total anualmente lixiviado em ton/y/km2 (Tabelas 1 e 2 (tabelas 6.02 e 

6.03)) – porém, são sensivelmente mais elevados sobre os xistos, filitos, granitos e gnaisses.  

O Fe e o Al, de uma maneira geral, são os elementos menos lixiviados (Tabela 2 (tabela 6.03)). 

O Fe apresenta valores mais baixos sobre as rochas carbonáticas –  0,001 ton/y/km2 –, médios sobre 

quartzitos, itabiritos, xistos e filitos – entre 0,050 e 0,347 ton/y/km2 – e altos sobre os granitos e 

gnaisses – 0,694 ton/y/km2. Já o Al é homogeneamente lixiviado em todas as rochas, muitas vezes em 

quantidades inferiores ao limite de detecção, à exceção dos quartzitos, onde geralmente essas taxas 

superam os 0,047 ton/y/km2 (Tabela 2 (tabela 6.03)). 

Quanto à silica, esta é, em comparação aos outros elementos,  razoavelmente bem lixiviada – 

quase sempre com resultados superiores a 1,000 ton/y/km2. Seus valores de lixiviação são 

homogêneos nos diferentes litotipos, sendo ligeiramente mais elevados nas rochas carbonáticas – 

sempre acima de 4,538 ton/y/km2 (Tabela 2 (tabela 6.03)).
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Os valores de TDS são baixos nos quartzitos e itabiritos – entre 3,343 e 15,158 ton/y/km2, 

médios nos granito-gnaisses, xistos e filitos – entre 10,647 e 27,636 ton/y/km2 - e elevados nas rochas 

carbonáticas – acima de 65,764 ton/y/km2 (Tabela  2 (tabela 6.03)). 

 

Discussão 

Na área investigada existe um padrão regional de denudação para cada litotipo, ou seja, um 

mesmo litotipo, independentemente da bacia em que foi monitorado, possui um mesmo 

comportamento denudacional. 

Quanto à sazonalidade, o total lixiviado (concentração do elemento multiplicado pela vazão na 

estação) no verão (período umido) é quase sempre maior do que no inverno (período seco) (Tabela 3 

(tabela 6.04)). Isto ocorre pelo fato de que, apesar de no inverno os elementos se encontrarem mais 

concentrados (Tabela 1 (tabela 6.02)), é no verão que, graças à maior vazão dos cursos fluviais, a 

denudação é mais intensa (Tabela 3 (tabela 6.04), Figura 6 (fig. 6.07)). Vale ainda ressaltar que os 

elementos Fe e Al são os únicos que se apresentam mais concentrados no verão que no inverno 

(Tabela 1 (tabela 6.02)). Entretanto, os valores de lixiviação desses elementos são relevantes somente 

nos quartzitos onde o pH das águas é em torno de 5. 

 

Rebaixamento do Relevo 

A compreensão do processo denudacional regional é facilitada através do cálculo de 

rebaixamento geoquímico do relevo (Tabela 4 (tabela 6.05) e Figura 7 (fig. 6.08)). A análise dos 

resultados comprova a maior resistência dos quartzitos e itabiritos diante dos processos denudacionais 

geoquímicos. Demonstra ainda a existência de uma denudação diferencial, onde as áreas que têm por 

substrato rochas carbonáticas são as mais denudadas e as áreas que têm por substrato os xistos, filitos 

e granito-gnaisses apresentam taxas de denudação medianas. 
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Figura 6.07 – Taxas totais de denudação química (TDS) em toneladas por estação climática. 
 
 
Tabela 6.05 – Taxas de rebaixamento geoquímico do relevo. 
Bacia Pontos Geologia Denudação 

Total 
(ton) 

Densidade 
da Rocha de 

superfície 

 Area da 
Bacia 
(km2) 

Rebaixamento 
Geoquímico do 
relevo (m/My) 

01 Mármores e 
Dolomitos Filitos/Itabiritos 

670.33 2.83 10.17 19.52

02 Mármores e Filitos Dolomítccos 459.92 2.83 6.41 25.35

 F
ec

ho
s 

03 Xistos, Filitos, 
 Mármores, Itabiritos e Quartzitos 

1462.02 3.02 26.29 17.18

04 Itabiritos 
 

Not possible 3.91 0.0 *

05 Itabiritos 
 

Not possible 3.91 0.0 *

06 Itabiritos e 
 Quartzitos 

9.52 3.24 1.24 2.37

07 Xistos e 
 Filitos 

127.66 3.02 3.99 3.53

08 Xistos, Filitos, 
 Itabiritos e Quartzitos 

42.56 3.02 11.47 3.91C
at

a 
B

ra
nc

a 
Es

pe
ra

nç
a 

09 Xistos, Filitos, 
 Itabiritos e Quartzitos 

175.73 3.02 15.46 3.69

10 Xistos e Filitos  
(Sabará) 

3.71 2.84
 

0.15 8.71

11 Xistos e Filitos 
 (Piracicaba) 

21.44 2.81 0.88 9.84

12 Xistos e Filitos 
 (Piracicaba e Sabará) 

112.01 2.81 4.98 8.01

13 Granitos e 
 Gnaisses 

18.63 2.73 1.15 5.14 M
ar

ac
uj

á 

14 Granitos, Gnaisses, Xistos, 
 Filitos, Mármores e Quartzitos 

228.91 2.73 15.37 5.48

15 Quartzitos 
 

29.50 2.57 3.06 3.75

16 Quartzitos e Diques Máficos 
 

16.90 2.57 4.20 1.57

17 Quartzitos 
 

28.80 2.57 1.90 5.90C
ar

aç
a 

18 Quartzitos e Diques Máficos 67.79 2.57 20.29 1.30

* Calculo impossível (ponto de nascente) 
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Figura 6.08 – Taxas de rebaixamento geoquímico do relevo por litotipos (m/Ma). 

 

No entanto, a comparação teórica entre o total denudado em cada bacia e o total lixiviado de 

cada litotipo que integra esta bacia, multiplicado pela área que este litotipo ocupa no interior da bacia 

(Tabela 5 (tabela 6.06)), demonstra que o litotipo não é a única variável a influenciar no processo 

denudacional geoquímico do Quadrilátero Ferrífero. Por exemplo, nas bacias do Caraça e do 

Maracujá, baseando-se no perfil denudacional de cada litotipo mensurado nas sub-bacias e 

considerando a hipotese de que toda a área dessa bacia que tenha por substrato esse litotipo estará 

sujeita a mesma agressividade em seu processo denudacional, o somatório da denudação dos litotipos 

nas sub-bacias é superior ao que é denudado no exutório das mesmas. Tal fato, conforme já verificado 

em diversos outros trabalhos a exemplo dos de Stallard & Edmond (1983) e Summerfield & Hulton 

(1994), comprova que o litotipo não é o único fator responsável pela denudação geoquímica. O 

tectonismo, a erosão mecânica, a topografia, o relevo, o tipo de solo e a própria estrutura, também são 

variáveis importantes no perfil denudacional de uma região. Sendo assim, um mesmo litotipo, em uma 

mesma região, pode apresentar comportamento denudacional  de intensidade variável. Além disso, 

diversos trabalhos que investigaram os processos denudacionais em bacias hidrográficas (Stallard et 

al., 1991; Milliman & Syvitski, 1992; Anderson et al., 1993; Howard et al., 1994 e Edmond et al., 

1995), comprovaram que estes tendem a ser mais agressivos junto às cabeceiras que nas partes baixas 

dos cursos fluviais. Comprovaram ainda que quanto menor e mais elevada em relação a seu nível de 

base for uma bacia hidrográfica, mais agressivo será o  seu processo denudacional. Logo, os resultados 

obtidos no presente trabalho encontram-se em acordo com estas constatações, visto que as somatórias 

teóricas das taxas de denudação mensuradas nos litotipos nas sub-bacias (áreas mais próximas das 

cabeceiras) tendem a ser superiores ao verificado no exutório da bacia hidrográfica (Tabela 5 (tabela 

6.06)). Fora isso, a diferença existente entre o somatório de denudação nos litotipos com o total 

denudado no ponto final da bacia, pode ser ainda explicado pela possibilidade de que parte do material 
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denudado nas cabeceiras tenha sido retido ao longo do canal fluvial pela biota ou pelos solos e, sendo 

assim, não tenha alcançado o exutório.   

A verificação de que o processo denudacional é mais agressivo junto as cabeceiras de drenagem 

reforça a constatação da existência da denudação diferencial na área investigada. Isto ocorre em 

função de que os quartzitos e itabiritos, apesar de se localizarem nas superfícies mais elevadas, 

justamente onde o processo denudacional deveria ser mais agressivo, constituem as litologias menos 

denudadas no Quadrilátero Ferrífero (Tabela 2 (tabela 6.03); Figura 7 (fig. 6.08)). 

Quanto à Bacia de Fechos, esta apresenta  um comportamento contrário: a somatória do total 

denudado em cada litotipo é muito inferior ao que realmente está sendo denudado no exutório da bacia 

(Tabela 5 (tabela 6.06)). Isto ocorre em razão de que essa bacia é rica em rochas carbonáticas e se 

encontra muito falhada, favorecendo assim um intenso fluxo subsuperficial. Este fluxo subsuperficial 

possui águas que lixiviaram as rochas carbonáticas mas ressurgiram também em áreas de xistos. 

Sendo assim, no exutório da bacia, estas águas foram computadas como águas que intemperizaram 

apenas xistos, quando na verdade elas ressurgem nos xistos já enriquecidas por elementos 

provenientes das rochas carbonáticas. Tal fato explica que no  exutório tenha sido mensurada uma 

denudação extremamente elevada em relação àquela que se poderia esperar com relação à área de 

superfície que cada litotipo ocupa no interior da bacia (Tabela 5 (tabela 6.06)). 

Na Bacia Esperança/Cata Branca, o somatório das taxas de denudação por litotipo é quase igual 

ao denudado no exutório da bacia (95%). Como os itabiritos e quartzitos, que se encontram na 

cabeceira desta bacia, possuem taxas de denudação pouco significativas, tal fato pode ser explicado 

em razão de que este cálculo, nesta bacia, é feito, para suas demais rochas, a partir de pontos de 

monitoramento próximos ao  exutório (Figura 3 (fig. 6.04)). Logo, é feito a partir de pontos que não 

apresentam significativas diferenças de área e distância das cabeceiras com relação àqueles 

encontrados no ponto final da bacia. 

Por fim, a explicação para que rochas relativamente susceptíveis à denudação geoquímica ainda 

se encontrem em superfícies elevadas, a exemplo de rochas carbonáticas, xistos e filitos, pode estar 

relacionada às observações de Tricart (1961) e Barbosa & Rodrigues (1967), de que esses litotipos não 

teriam sido tão resistentes à denudação, mas são sustentados em superfícies elevadas graças à 

existência de cinturões de quartzitos e itabiritos, que constituem as bordas de sinclinais e anticlinas 

invertidos topográficamente. Além disso, existe a possibilidade de um tectonismo recente ter 

soerguido algumas porções do Quadrilátero Ferrífero  (Lipski, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 

 81



TABELA 6.06 – Relação entre a denudação total nas bacias hidrográficas com as médias de denudação de cada 
litotipo. 

Bacia Geologia  Area do 
Litotipo na 

Bacia 
(km2) 

Média de 
denudação do 

litotipo 
(t/ km2) 

Total de 
denudação do 

litotipo 
(Ton) 

Soma das taxas 
de denudação por 

litotipos em 
relação ao total 
denudado no 

exutório da Bacia 
Gandarela: Rochas Carbonáticas 6.082 71.75 436.4 

Cauê: Itabiritos e hematitas 9.235 7.53 69.5 
Batatal: Filitos 2.453 22.51 55.2 

Moeda: Quartzitos 1.271 4.03 5.1 
Nova Lima: Xistos e Filitos  7.248 10.65 77.2  F

ec
ho

s 

Total da Bacia 
 

26.288 55.68 1463.7 

44% 
 

Capeamento Limonitico 0.627 7.53 4.7 

Cauê: Itabiritos e hematitas 1.179 7.53 8.9 
Batatal: Filitos 0.529 22.51 11.9 

Moeda: Quartzitos 1.365 4.03 5.5 
Moeda: Filitos 0.854 22.51 19.2 

Nova Lima: Xistos e Filitos 10.908 10.65 116.2 C
at

a 
B

ra
nc

a 
/ 

E
sp

er
an

ça
 

Total da Bacia 
 

15.462 11.37 175.8 

95% 

 

Sabará: Xistos e Filitos 0.684 24.77 16.9 
Piracicaba: Xistos, Filitos e Quartzitos 

ferruginosos 
9.154 27.64 253.0 

Gandarela: Rochas Carbonáticas 0.559 71.75 40.1 
Cauê: Itabiritos e hematitas 0.089 7.53 0.7 

Caraça: Quartzito-Xisto e Filitos 0.073 4.03 0.3 
Caraça: Xistos e Filitos 0.066 22.51 1.5 

Embasamento: Granitos  e Gnaisses 4.150 14.04 58.3 

M
ar

ac
uj

á 

Total da Bacia 
 

15.368 14.90 229.0 

 
 

162% 

Moeda: Quartzitos 19.211 4.03 77.4 
Diques de rochas Máficas 1.082 4.03 4.4 

C
ar

aç
a 

Total da Bacia 
 

20.293 3.34 67.8 121% 

 
 
 

Conclusões  

O presente trabalho verifica que a diferença de altitude em relação ao nível de base, bem como a 

área da bacia hidrográfica são variáveis que influem na intensidade da denudação geoquímica no 

Quadrilátero Ferrífero. Além disso, demonstra quantitativamente a existência de uma denudação 

geoquímica diferencial onde: os quartzitos e Itabiritos constituem as rochas mais resistentes, os xistos, 

filitos e granito-gnaisses as de resistência mediana e os mármores e dolomitos as de menor resistência. 

Este fato prova, quantitativamente, que as análises qualitativas presentes nos diversos estudos 

geomorfológicos já realizados no Quadrilátero Ferrífero, estavam corretas em atestar que o modelado 

regional possui em sua genêse processos relacionados à erosão diferencial. Por fim, o presente artigo 

comprova ainda que as águas regionais são capazes de marcar a assinatura geoquímica das litologias 

que drenam. 
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6.4- DENUDATION RATES IN THE SERRA DO CARAÇA, QUADRILÁTERO 

FERRÍFERO, MINAS GERAIS, BRAZIL 

(Artigo submetido a South America Earth Science. Autores: André Augusto Rodrigues Salgado; Régis 

Braucher; Fabrice Colin; Hermínio Arias Nalini Jr.; Angélica Fortes Drummond Chicarino Varajão; 

César Augusto Chicarino Varajão). 

 

Abstract 

This paper investigates the denudation rates in the Serra do Caraça (Quadrilátero Ferrífero, 

Minas Gerais State (Brazil)), a natural park with low anthropogenic perturbations. The aim is to 

discuss the denudation process in this area by comparison of short term chemical denudation rates 

from measurements of solute fluxes in rivers and long-term mean denudation rates deduced from in 

situ-produced cosmogenic 10Be  concentrations measured in fluvial sediments. The results show that 

the denudation rates in this area are low and that the Serra do Caraça substrate – quartzites - is very 

resistant. The results show also that short term chemical denudation tends to be more intense close to 

the more distant headwaters and the long-term physical and total denudation are more intense in the 

lower basin. 

 

Key Words: denudation; 10Be cosmogenic nuclides; Serra do Caraça. 

 

Resumo 

Este trabalho investiga as taxas de denudação do Parque Natural da Serra do Caraça 

(Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais/Brasil), área esta com baixa interferência antrópica. O objetivo é 

discutir os processos denudacionais desta área através da comparação das taxas atuais de denudação 

geoquímica, quantificadas através da mensuração da carga dissolvida nos cursos fluviais, com taxas de 

denudação total a longo termo mensuradas através da quantficação da produção in situ do isótopo 10Be 

em sedimentos fluviais. Os resultados mostram que as taxas de denudação da área investigada são 

baixas e que o substrato da Serra do Caraça – quartzitos – é extremamente resistente. Mostram ainda 

que a atual denudação geoquímica tende a ser mais intensa próximo as cabeceiras de drenagem, 

enquanto a denudação total e mecânica a longo termo são mais intensas na baixa bacia. 
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 Palavras chave: denudação; isótopo cosmogênico 10Be; Serra do Caraça. 

 

1. Introduction 

The quantification of denudation processes in hydrographic basins constitutes an essential 

element to understand the evolution of the continental relief. In principle, such quantification is made 

possible by measuring the dissolved and sedimentary loads transported by fluvial channels. Although 

widely used (Milliman & Meade, 1983; Pinet & Soriau, 1988; Milliman & Syvitski, 1992; Howard et 

al., 1994; Edmond et al., 1995), one disadvantage of the method is that the results obtained quantify 

the present denudation, and it is not possible, except by extrapolation of such results, to verify the 

long-term denudation behavior of a hydrographic basin. This limitation has been overcome by new 

methods based on cosmogenic elements, which have made the quantification of total long-term (up to 

1.5 Ma) denudation rates of hydrographic basins possible (Brown et al., 1995; Von Blanckenbourg, 

2005). 

The method to calculate erosion and denudation rates using cosmogenic 10Be is based on the 

measurement of the 10Be production in quartz veins, soils, rocks and sediments. 10Be is produced in the 

Earth’s atmosphere as the result of the interaction between cosmic-rays primary (α particles and 

protons) and secondary particles (neutrons, slow and fast muons) with atmospheric 14N and 16O nuclei 

(Siame et al., 2000). Traces of beryllium are also produced inside lithospheric materials (sediments, 

rocks, soil, etc.) at the crust’s shallower depths (Brown et al.; 1995; Braucher et al., 1998). These 

traces are formed by interaction between cosmic rays and 16O, 27Al, 28Si and 56Fe (Siame et al., 2000) 

present in these materials. The intensity of such production varies according to the intensity of the 

cosmic radiation that affected the lithospheric material. This intensity varies as a function of altitude, 

latitude, depth, amount of shade produced by the relief and the exposure time. Thus, knowing the first 

four variables and measuring the 10Be production, it is possible to calculate the exposure intensity of 

the lithospheric material to the cosmic radiation. The erosion rate of a surface (soils, rocks and veins) 

or the denudation rate of a hydrographic basin (fluvial sediments) is calculated by means of the 

exposure intensity. Thus, the in situ-produced 10Be method applied to fluvial sediments records the 

average denudation rate of the hydrographic basin upstream the point where these sediments were 

collected (Brown et al., 1995; Granger et al., 1996; Blanckenburg, 2005). 

In this paper both short term chemical and total long-term denudation processes have been 

quantified by combining physical-chemical analyses in water and cosmogenic nuclides measurements 

in sediment, in the pristine Serra do Caraça (Minas Gerais, Brazil) area. The aim of this work is to 

better understand the denudation processes in Serra do Caraça. These processes (the long-term 

influence of erosion and denudation processes on the Serra do Caraça landscape) have been the objects 

of several qualitative geomorphologic studies in the past (Hader & Chamberlin, 1915; James, 1933; 
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Ruellan, 1950; King, 1956; Tricart, 1961; Barbosa & Rodrigues, 1967; Maxwell, 1972; Lichte, 1979). 

Although these studies lack quantitative data, they attest that the Serra do Caraça has a quartzitic 

substratum, extremely resistant to denudation processes, that the Serra do Caraça (Caraça Mountains) 

to beat the highest position in the landscape. 

 

2. The Study Area 

The Serra do Caraça (112.3 km2) is located in the highlands of Quadrilátero Ferrífero region, 

State of Minas Gerais (Brazil). This region is located on border of the São Francisco Craton and its 

geology is described as follows (Alkmim & Marshak, 1998): (i) the Crystalline Complex, composed of 

Archean granites, gneisses and migmatites; (ii) the Rio das Velhas Supergroup, composed of 

quartzites (Serra do Caraça), schists and phyllites that constitute an Archean greenstone belt sequence; 

(iii) the Minas Supergroup, constituted by a Proterozoic metasedimentary sequence, and (iv) the 

Itacolomi Group, constituted by Proterozoic quartzites (Figura 6.9). 

Today, the Serra do Caraça is a natural park. Its perimeter coincides with the Caraça Ridge: up 

to 400m-high scarps that separate quartzitic rocks from the surrounding rocks – schists, phyllites, 

granites, gneisses and lateritic crusts. The highest parts of the Serra do Caraça are characterized by 

small quartzitic erosion surfaces – between 1,200 and 1,300 m of altitude - crosscut by metabasic 

dikes. Above these surfaces there is a domain of quartzitic scarps that reach up to 2,100 m in height, 

which is the top of the Caraça Ridge. 

The local climate can be described as tropical, semi-humid, with dry winters and wet summers. 

Thin, sandy soils occur on the quartzites, and are more developed on outcrops of metabasic rocks. The 

vegetation varies with altitude, from grass to savanna (“cerrado”) in the highest parts, and 

semideciduous forest (soil on mafic dikes) in the lowest areas (Behling & Lichte, 1997). The main 

watercourse is the Caraça River (Ribeirão Caraça). It is characterized by a sequence of small 

waterfalls that mark local base levels (surfaces between 1,200 and 1,300 m). The exception is 

Cascatona, an 80m-high waterfall located at the point where the Caraça River crosses the scarps that 

separate the Serra do Caraça and its surroundings. Cascatona constitutes the base level for the highest 

areas of the park. 
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Figura 6.9 – Quadrilátero Ferrífero Geology by (Alkmin & Marshak, 1998) 

 

3. Methods 

 3.1/ Water samples. 

To measure the actual chemical denudation in the Serra do Caraça, three water control points 

(checkpoints) were established in the upper Caraça River (20.29 km2) (Figuras 6.10, 6.11), which 

corresponds to the portion of the Caraça River basin located ca. 6 km upstream Cascatona. Control 

points W1 to W3 were chosen in order to sample differences in the basin substratum. One control 

point is located close to the headwaters mainly composed of quartzite (W1); the two last control points 
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are located in the mid-basin (W2) and close to the outlet (W3) where mafic dikes cut the quartzite 

(Figure 2). The river discharge was measured and water samples were collected from the middle of the 

channel in the summer (humid period) and the winter (dry period) of 2003. Total dissolved solids 

(TDS) and pH were measured in situ with a multi-parameter Myron equipment. The water samples for 

chemical analysis (Mn, Fe, Mg, Al, Si, Ca, Na and K) were collected in 250-ml polyethylene bottles 

after distillation in 0.45-µm filters. To store the samples after filtration, two HNO3 acid drops were 

added to each sample. Chemical analyses were performed on a ICP-AES Spectrometer Cirrus CCD at 

the UFOP Geology Department using the international NIST reference for water (Standard Reference 

Material NIST 1643d for Trace Elements in Water). 

The mean annual weathering rate is calculated using the equation 
TD

DS x A   where TD is the total 

TDS denudation (humid + dry periods), DS, the rock density and A the Area of the Basin determined 

using Digital Elevation Models obtained with the MicroStation software. For each type of surficial 

rocks, densities were determined using Joly balance method. 

 

 3.2/ In situ produced 10Be 

Samples for in situ produced 10Be measurements of total long-term denudation rates were 

collected in river sediments (sands and pebbles (S1 to S6)) located in the same control points of water 

samples (W1 to W3) (Figure 2). Quartz was isolated from crushed and sieved (250-1000 µm) sediment 

samples by dissolving all other minerals with mixtures of HCl and H2SiF6. Atmospheric 10Be was then 

eliminated by successive HF sequential dissolutions. The purified quartz was finally dissolved in 

Suprapur HF and the resulting solution was spiked with 0.3 mg of 9Be carrier (Merck Titrisol). 

Beryllium was separated by successive solvent extractions and precipitations. All 10Be measurements 

were performed by accelerator mass spectrometry at the Tandétron AMS facility, Gif-sur-Yvette. 

Measured 10Be /9Be ratios were calibrated directly against the National Institute of Standards and 

Technology (NIST) standard reference material SRM 4325 using its certified 10Be/9Be ratio of 

(26.8±1.4)x10-12. 10Be uncertainties (1σ) include a 3% contribution conservatively estimated from 

observed standard variations during the runs, a 1� statistical error in the number of 10Be events 

counted, uncertainty on the blank correction, and a 6% uncertainty on in situ 10Be production rate 

within quartz (Stone, 2000). 

To determine the long-term denudation rate, the following equation was used: 

 

. ..( ; ) .exp( ) .exp( ) .exp( )o µs o µfo n

n µs

n µs µf

P p P pP p

µf

x x xC x t ε ε ελ λ λ
= − + − + −

Λ Λ+ + +
Λ Λ Λ

Λ
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where P0 is the production rate; pn, pµs, pµf refer to the neutron, slow and fast muons contributions, 

(these are 97.85, 1.5 and 0.65%, respectively, in quartz) Λn, Λµs, Λµf are the neutron, slow and fast 

muons attenuation lengths, that are 150, 1500 and 5300 g/cm2 (Braucher et al., 2003) respectively; λ is 

the radioactive decay constant, and λ the erosion rate. 

 

Figura 6.10 – Upper Caraça River Basin geology by Maxwell (1972) 
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Figura 6.11 – Upper Caraça River Basin in 3D 

 

4. Results and discussion 

Tabela 6.7 - pH, Ca, Na, K, Mg, Mn, Fe, Al, Si and total dissolved solid (TDS) concentration rates by season. 
Basin Geology Season Discharge 

(m3/s) 
pH Ca 

(mg/l) 
Na 
(mg/l) 

K 
(mg/l) 

Fe 
(mg/l) 

Mg 
(mg/l) 

Al 
(mg/l) 

Mn 
(mg/l) 

Si 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Humid 0.155 4.41 0.071 <0.015 0.099 0.055 0.022 0.087 0.002 0.490 10.77W1 –Quartzites 
 Dry 0.031 5.24 0.198 0.194 0.125 0.020 0.096 0.027 0.008 1.379 6.45

Humid 0.275 5.13 0.056 <0.015 0.108 0.055 0.016 0.058 0.002 1.150 3.52W2 – Quartzites and 
Mafic Dikes Dry 0.040 5.75 0.112 0.130 0.121 0.031 0.054 0.018 0.005 1.707 2.58

Humid 0.718 5.02 0.085 <0.015 0.098 0.128 0.032 0.077 0.002 1.034 4.40W3 –Quartzites and 
Mafic Dikes Dry 0.392 5.81 0.185 0.145 0.123 0.067 0.095 0.021 0.005 1.583 2.90
 

Tabela 6.8 – Ca, Na, K, Mg, Mn, Fe, Al, Si and total dissolved solid (TDS) total denudation rates by season. 
Basin Geology Season Ca 

(ton) 
Na 

(ton) 
K 

(ton) 
Fe 

(ton) 
Mg 

(ton) 
Al 

(ton) 
Mn 

(ton) 
Si 

(ton) 
TDS 
(ton) 

Humid 0.174 <0.144 0.242 0.135 0.054 0.213 0.005 1.198 26.341W1 –Quartzites 
Dry 0.097 0.095 0.061 0.010 0.047 0.013 0.004 0.675 3.155

Humid 0.243 <0.238 0.469 0.239 0.069 0.252 0.009 4.990 15.274W2 – Quartzites and 
Mafic Dikes Dry 0.071 0.082 0.076 0.020 0.035 0.011 0.003 1.077 1.628

Humid 0.963 <0.624 1.110 1.450 0.363 0.872 0.023 11.715 49.849W3 –Quartzites and Mafic 
Dikes Dry 1.144 0.897 0.761 0.414 0.588 0.130 0.031 9.791 17.938
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Tabela 6.9 –  Annual Denudation rates of Ca, Na, K, Mg, Mn, Fe, Al, Si and total dissolved solid (TDS) in ton 
yr-1per km2. 

Basin Geology Area 
(km2) 

Ca 
(ton) 

Na 
(ton) 

K 
(ton) 

Fe 
(ton) 

Mg 
(ton) 

Al 
(ton) 

Mn 
(ton) 

Si 
(ton) 

TDS 
(ton) 

W1 –Quartzites 3.06 0.089 0.078 0.099 0.047 0.033 0.074 0.003 0.612 9.647
W2 – Quartzites and Mafic Dikes 4.20 0.075 0.076 0.130 0.062 0.025 0.063 0.003 1.446 4.026
W3 –Quartzites and Mafic Dikes 20.29 0.104 0.075 0.092 0.092 0.047 0.049 0.003 1.061 3.343
 
Tabela 6.10 –   Geochemical and 10Be erosion and denudation rates in m Myr-1. 

Geology Position  
in the basin 

10Be  Production rate 
(at.g-1.yr-1 ) 

Chemical 
weathering 
(m.Myr-1) 

Sediment Type 10Be  
denudation rate  

(m.Myr-1) 
9.01 S1 –Pebbles 1.20 ± 0.41 Quartzites Headwater 

(1281m) 9.01 
3,75 

S2 –Sand 0.95 ± 0.09 
9.01 S3 –Sand 1.98 ± 0.53 Quartzites and Mafic 

Dikes 
Tributary 
(1280m) 9.01 

1,57 
S4 –Pebbles 2.52 ± 0.22 

8.89 S5 –Sand 3.62 ± 0.66 Quartzites and Mafic 
Dikes 

Outlet 
(1254m) 8.89 

1,30 
S6 –Pebbles 2.75 ± 0.23 

 

Regarding the seasonality of the geochemical weathering process, Si, Ca, K, Na, Mg and Mn 

concentrate more during winter (Tabela 6.7). On the other hand, Fe and Al concentrate more during 

summer when the regional water pH is closer to 5.0 (Tabela 6.7), which favors the leaching of both 

elements (Tricart, 1970). However, all the elements monitored, including those that concentrate during 

winter, tend to be more leached during summer (Tabela 6.8). This is explained by the fact that the flow 

of water is higher in the summer, and consequently the denudation capacity is also higher (Tabela 6.8). 

Based on these measurements, geochemical denudation rates are calculated; they are low, 

ranging between 1.30 and 3.75 m Myr--1 (Tabelas 6.7, 6.8, 6.9, 6.10). These denudation rates tend to 

be higher close to the headwaters than in the lower part of the basin. 

Total denudation rates measured using in situ-produced cosmogenic 10Be are also low, ranging 

between 0.95 and 3.62 m Myr-1 (Tabela 6.10). The lowest value corresponds to sand sediment located 

on a high basin. The other rates for the fluvial sediments vary from 1.98 and 2.52 m Myr-1 in the 

tributary basin to 2.75 and 3.62 m Myr-1 in the lower basin. Because the in situ-produced 10Be method 

applied to fluvial sediments records the average denudation rate of the hydrographic basin upstream 

the point where these sediments were collected (Brown et al., 1995; Granger et al., 1996; 

Blanckenburg, 2005), it is possible to suppose that the lowers parts of High Caraça basin are more 

denuded than the upper basin. This shows that the total long-term denudation (10Be) behaves contrarily 

to the short term chemical denudation. Because the total denudation is chemical and physical 

denudation, it is possible conclude that in this area the physical denudation is also more intense in the 

lower basin. Probably the adjustment of local base levels constitutes the controlling factor of the 

physical denudation. 
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5. Conclusion 

This study points out that both short term chemical weathering rates deduced from 

measurements of solute fluxes in rivers and long-term mean denudation rates deduced from in situ-

produced cosmogenic 10Be are low and roughly equal. Considering the hypotheses of the present 

climatic conditions represent those predominant in the region along the last million years, this implies 

that the Serra do Caraça denudation processes, during the Quaternary, are mostly governed by 

geochemical. The results show also that short term chemical denudation tends to be more intense close 

to the more distant headwaters and the long-term total denudation is more intense in the lower basin. 

This behaves suggests that the physical denudation is more intense in the lower basin, probably by 

consequence of local base levels adjustment. 
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6.5- STUDY OF THE EROSIVE AND DENUDATIONAL PROCESSES IN THE 

UPPER CÓRREGO MARACUJÁ BASIN (QUADRILÁTERO FERRÍFERO/MG – 

BRAZIL) BY THE IN SITU-PRODUCED COSMOGENIC 10BE METHOD  

(Artigo submetido à Earth Surface Landforms Process. Autores: André Augusto Rodrigues Salgado; 

Régis Braucher; Fabrice Colin; Hermínio Arias Nalini Jr.; Angélica Fortes Drummond Chicarino 

Varajão; César Augusto Chicarino Varajão). 

 

Abstract 

The present work quantifies the erosive and denudational processes in the two main substrates 

(schists-phyllites and granites-gneisses) of the upper Córrego Maracujá Basin in the Quadrilátero 

Ferrífero/MG – Brazil, region of semi-humid tropical climate. Two measuring methods of 

concentration were used: (i) in situ-produced 10Be in quartz veins (erosion rates), and (ii) 10Be in 

fluvial sediments (denudation rates). The results illustrate the new possibilities of using this method to 

measure denudation and erosion rates. They also indicate that schists-phyllites are more resistant to 

erosion and denudation than granites-gneisses. They confirm that:  (i) denudation tends to be more 

aggressive close to the headwaters than in the lower parts of the basin; (ii) colluvium covered the local 

slopes during most part of the Quaternary, and that (iii) the region is evolving mainly by dissection. 

Keywords: 
10Be cosmogenic nuclides, Quadrilátero Ferrífero - Brazil, denudation and erosion rates 
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Introduction 

The Quadrilátero Ferrífero/MG, located on the southern border of the São Francisco Craton, 

with tropical semi-humid climate and an area of 7200 km2, is one of the most important Brazilian 

mineral provinces. The geology of this region is described as follows (Alkmim & Marshak, 1998) 

(Fig. 6.12): (i) the Crystalline Complex (Bação Complex), composed of Archean granites, gneisses 

and migmatites; (ii) the Rio das Velhas Supergroup, which constitutes an Archean greenstone belt 

sequence and is composed of quartzites, schists and phyllites; (iii) the Minas Supergroup, constituted 

by a Proterozoic metasedimentary sequence, and (iv) the Itacolomi Group, constituted by Proterozoic 

quartzites. 

 

 

Figura 6.12– Quadrilátero Ferrífero Geology by Alkmin & Marshak (1998) 
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Its landforms have been object of several studies since Hader & Chamberlin (1915), who 

concluded that the regional relief results from structure and differential erosion, quartzites and 

itabirites constituting the highland, the schists-phyllites the medium-high land, and granites-gneisses 

the lowland substrates. Spatially, the highlands constitute a group of crests with a roughly 

quadrangular shape (Fig. 6.12), forming the perimeter Quadrilátero Ferrífero, surrounded by lowlands 

of the crystalline complex. 

Similar considerations on the role played by differential erosion in regional land shaping were 

presented in following works (Ruellan, 1950; King, 1956; Barbosa & Rodrigues, 1965, 1967; Dorr, 

1969; Maxwell, 1972; Lichte, 1979; Varajão, 1991). Tricart (1961), however, affirms that the schists-

phyllites and the granites-gneisses are similarly resistant to the erosion processes. To Tricart (1961), 

the schists-phyllites are topographically higher in relation to the crystalline basement because 

quartzites and itabirites, which are more resistant rocks, are usually found between them. Quartzites 

and itabirites, as well as a relief shaped on an inverted syncline, would prevent schists-phyllites from 

being completely eroded (Barbosa, 1980). Therefore, the method to measure long-term (1.5 Ma) 

erosion and denudation rates based on cosmogenic 10Be production could constitute an useful tool to 

quantify the effect of such processes on different types of rocks. 

The method to calculate erosion and denudation rates using cosmogenic 10Be is based on the 

measurement of the 10Be production in quartz veins, soils, rocks and sediments. 10Be is produced in the 

Earth’s atmosphere as the result of the interaction between cosmic-rays primary (α particles and 

protons) and secondary particles (neutrons, slow and fast muons) with atmospheric 14N and 16O nuclei 

(Siame et al., 2000). Traces of beryllium are also produced inside lithospheric materials (sediments, 

rocks, soil, etc.) at the crust’s shallower depths (Brown et al.; 1995; Braucher et al., 1998). These 

traces are formed thanks to the interaction between cosmic rays and 16O, 27Al, 28Si and 56Fe (Siame et 

al., 2000) present in these materials. The intensity of such production varies according to the intensity 

of the cosmic radiation that affected the lithospheric material. This intensity varies as a function of 

altitude, latitude, depth, amount of shade produced by the relief and the exposure time. Thus, knowing 

the first four variables and measuring the 10Be production, it is possible to calculate the exposure 

intensity of the lithospheric material to the cosmic radiation. The erosion rate of a surface (soils, rocks 

and veins) or the denudation rate of a hydrographic basin (fluvial sediments) is calculated by means of 

the exposure intensity. 

In fluvial sediments, this method measures denudation rates because the sediments have been 

exposed to the cosmic radiation not only during the whole erosion process, but also during the 

transport process. Thus, the in situ-produced 10Be method applied to fluvial sediments records the 

average denudation rate of the hydrographic basin upstream the point where these sediments were 

collected (Brown et al., 1995; Granger et al., 1996; Blanckenburg, 2005). 
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The upper Córrego Maracujá Basin 

The upper Córrego Maracujá Basin, with an area of 15,368 km2, is located in the Quadrilátero 

Ferrífero, south of the Bação Complex depression, where the granitic-gneissic-migmatitic basement 

crops out (Fig. 6.12). The crystalline basement is the substrate downstream, whereas upstream the 

Córrego Maracujá flows on phyllites that compose the Piracicaba Group - Minas Supergroup (Fig. 

6.13). Between these two compartments quartzite and itabirite scarps occur. These scarps mark not 

only differences in altitude but also landforms. Savanna vegetation predominates in both 

compartments, and is used as pasture for extensive bovine cattle breeding. 

The landscape of the downstream compartment (granites-gneisses) is composed of half orange 

shaped hills. During the Quaternary their slopes were covered by colluvium coming from the 

interfluves (Valadão & Silveira, 1992). These slopes, including the colluvial areas, are covered by 

latosols. In medium and low slopes, the C horizon crops out, which demonstrates that the latosols and 

the colluvial covers were eroded while the drainage net was evolving (Figueiredo et al., 2004). One 

significant characteristic of the Bação Complex landscape is the large quantity of gullies. The gullies 

are previous to anthropic interference (Bacellar et al., 2005) and can reach expressive sizes, of the 

order of 400 to 500 m of length, 150 m of width and 50 m of depth. 

The compartment upstream is composed of elongated hills that present dissected slopes where 

schists-phyllites crop out. Lenticular quartzite and itabirite intercalations are common, and gullies do 

not occur in this compartment. 

 

 Methods 

The samples collected for the calculation of the erosion rates are from quartz veins found on the 

top of two hills, one vein crosscutting schists-phyllites and the other, granites-gneisses. Quartz veins 

were chosen because quartz is easily purified and dissolved for 10Be extraction in the laboratory, and 

its structure is such that contamination of in situ-produced 10Be by atmospheric 10Be and 10Be loss to 

the atmosphere are minimized (Braucher, 1998; Brown et al., 2003). The samples were collected on 

the top of the hills in order to avoid a possible interference by colluvium, which would affect the 

cosmic radiation incidence on the sample. 

In the Corrégo Maracujá basin, no quartz veins were found crosscutting the granite-gneissic 

substrate on the top of the hills. Therefore, a quartz vein sample was collected on the top of a hill 

located some 6 km from the Corrégo Maracujá outlet, inside the Bação Complex, and in an area with 

similar rock, geomorphology, climate, vegetation and soil use. The fluvial sediments sampled for the 

calculation of the denudation rates were collected at four points in the upper Córrego Maracujá Basin 

(fig. 6.12). 
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Figura 6.13 – High Maracujá Basin geology by Johnson (1962). 
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Quartz was isolated from crushed and sieved (250-1000µm) sediment samples by dissolving all 

other minerals with mixtures of HCl and H2SiF6. Atmospheric 10Be was then eliminated by successive 

HF sequential dissolutions. The purified quartz was finally dissolved in Suprapur HF and the resulting 

solution was spiked with 0.3 mg of 9Be carrier (Merck Titrisol). Beryllium was separated by 

successive solvent extractions and precipitations. All 10Be measurements were performed by 

accelerator mass spectrometry at the Tandétron AMS facility, Gif-sur-Yvette. Measured 10Be /9Be 

ratios were calibrated directly against the National Institute of Standards and Technology (NIST) 

standard reference material SRM 4325 using its certified 10Be/9Be ratio of (26.8±1.4)x10-12. 10Be 

uncertainties (1σ) include a 3% contribution conservatively estimated from observed standard 

variations during the runs, a 1% statistical error in the number of 10Be events counted, uncertainty on 

the blank correction, and a 6% uncertainty on in situ 10Be production rate within quartz (Stone, 2000). 

To determine the long term denudation rate, the following equation was used: 

 

. ..( ; ) .exp( ) .exp( ) .exp( )o µs o µfo n

n µs

n µs µf

P p P pP p

µf

x x xC x t ε ε ελ λ λ
= − + − + −

Λ Λ+ + +
Λ Λ Λ

Λ
  

 

where P0 is the production rate; pn, pµs, pµf refer to the neutron, slow and fast muons 

contributions, (these are 97.85, 1.5 and 0.65%, respectively, in quartz) Λn, Λµs, Λµf are the neutron, 

slow and fast muons attenuation lengths, that are 150, 1500 and 5300 g/cm2 (Braucher et al., 2003) 

respectively; λ is the radioactive decay constant, and ε the erosion rate. 

 

Results and Discussion 

The total long-term granite-gneiss erosion rate is lower (0.16 m/My in 1.5 m deep) than the 

schist-phyllite surface erosion rate (4.32 m/My in surface) (Tabela 6.11; Fig. 6.13). These values are 

close to the total long-term erosion rates of other cratonic regions of the globe (Braucher et al.; 1998). 

 
Tabela 6.11 – Erosion rates in the hill slopes. 

Point Geology (1) Rock density Depth 
(m) 

10Be 
(at/g) 

10Be Erosion rate 
(m/My) 

Br5A P 2.81 0.0 1172615 ± 169523 4.32 ± 0.68 
Br5B P 2.81 0.6 530754 ± 114272 3.93 ± 0.88 
Br5C P 2.81 1.8 168229 ±   24557 4.92 ± 0.78 
Br5D P 2.81 2.1 74957 ±   10836 14.45 ± 2.26 
Br5E P 2.81 3.0 78392 ±   14056 10.71 ± 2.03 
Br6A Gr and Gn 2.73 1.5 906160 ± 274567 0.16 ± 0.05 
Br6B Gr and Gn 2.73 2.5 305688 ± 34032 0.30 ± 0.04 
Br6C Gr and Gn 2.73 4.0 189481 ± 33975 0.39 ± 0.07 
(1) Gr, Gn, S, P refers to Granite, Gneiss, Schiste and Phyllite. 
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The difference between the total long-term denudation rates obtained for fluvial sediments from 

sub-basins installed on schistes-phyllites (9.21 and 13.65 m/My) and on granite-gneiss substrates 

(14.91 m/My) is not significant (Tabela 6.12). The results show that the smaller the sub-basin and the 

closer the sample is to the headwaters, the more intense the denudation process tends to be (Fig. 6.13, 

Tabela 6.12). The basin outlet yields denudation rates (4.31m/My) that are much lower than those 

corresponding to the tributary sub-basins or than that corresponding to the main sub-basin, in a region 

closer to the headwaters (values varying between 9.21 and 14.91 m/My) (Tabela 6.12). The results 

obtained in other works (Stallard et al., 1991; Milliman & Syvitski, 1992; Howard et al., 1994; 

Edmond et al., 1995) are then confirmed: the erosive and denudational processes are more aggressive 

in the portions located more upstream in the hydrographic basins. 

 
Tabela 6.12 – Denudation rates in the studied basins. 

Point Geology (1) Rock 
density 

Position  
In the relief 

Basin Area 
(km2) 

10Be 
(at/g) 

10Be Denudation rate 
(m/My) 

Br1 P, S 2.81 Tributary 
(1146m) 

0.88 578200 ± 130448 9.21 ± 2.15 

Br2 P, S 2.81 Middle 
(1146m) 

4.98 402996 ± 152797 13.65 ± 5.24 

Br3 Gr and Gn 2.73 Tributary 
(1072m) 

1.15 371289 ±   52203  14.91 ± 2.28 

Br4 Gr, Gn, I, S, P, M, 
D and Q 

2.73 Outlet  
(1072m) 

15.37 1139204 ± 404217 4.31 ± 1.55 

(1) M, D, Q, Gr, Gn, S, P, I, MD refers to Marbles, Dolomitic Phyllite, Quartzite, Granite, Gneiss, Schiste, Phyllite, Itabirite and Mafic Dikes 
respectively. 

 

 

The comparison between erosion and denudation rates indicates that in the study area the 

transport of sediments took a significant amount of time. This is based on the fact that the erosion 

rates are much lower than the denudation rates in the respective substrates (Tabelas 6.11, 6.12). As the 

denudation rate includes erosion and transport, this difference is a consequence of the eroded material 

having been transported for a long time. The long time spent in the transport of sediments suggests 

that Silveira & Valadão (1992) and Bacellar (2000) were correct regarding the granites-gneisses. The 

authors state that the medium and low slopes of the study area were covered by colluvium most of the 

Quaternary. For the schists-phyllites, although no studies have been carried out on colluvium 

formation, the results also suggest the presence of colluvium. 

The difference between erosion and denudation rates also suggests that the relief of the Córrego 

Maracujá basin is now being dissected, because the tops of the slopes are being eroded more slowly 

than the average denudation rate of the basin. The dissection of the regional relief is confirmed by 

Bacellar (2000) and Bacellar et al. (2005). 

Finely, regarding the possibility of differential erosion between schists-phyllites and granites-

gneisses, the data suggest that the areas molded on the basement, despite located in a depression, are 

less resistant because their denudation rates are similar to those of the schists-phyllites that are closer 

to the headwaters, where the erosion and denudation process are more intense (Stallard et al., 1991; 
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Milliman & Syvitski, 1992; Howard et al., 1994; Edmond et al., 1995). Such affirmation does not rule 

out Tricart’s (1961) and Barbosa’s (1980) observations that the schists-phyllites are protected from 

more intense erosive and denudational processes by the itabirite and quartzite layers. It confirms the 

studies that attest that the granites-gneisses (Bação Complex) constitute the substrate of a depression 

because these are, in this area, more fragile rock types. 

 

Conclusion 

This research shows that the cosmogenic 10Be method of measuring erosion and denudation 

rates would constitute a wide range of application. To our knowledge, this is the first work that proves 

that this method can be used to investigate the existence of dissection processes and colluvium in 

cratonic areas. Moreover, it opens new perspectives for the use of cosmogenic nuclides in 

geomorphologic studies. 

 

Regarding the regional evolution of the relief, the following conclusions can be drawn: 

1) The denudation rates in the upper Córrego Maracujá basin are controlled by 

the areas of the respective sub-basins, once the closer these are to the headwaters, the more 

intense the denudation rate tends to be. 

2) The schists-phyllites are more resistant to the erosive and denudational 

processes than the granites-gneisses. 

3) The results confirm that the relief of the upper Córrego Maracujá Basin is now 

being dissected. 

4) The data obtained also confirm that the slopes were covered by Quaternary 

colluvium. 
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6.6- STUDY OF THE EVOLUTION OF THE QUADRILÁTERO FERRÍFERO LANDSCAPE 

(MG – BRAZIL) BY MEASURING THE LONG-TERM DENUDATION RATES 

(COSMOGENIC 10BE NUCLEI) AND THE PRESENT CHEMICAL DENUDATION RATES 

(LOAD DISSOLVED IN RIVERS). 

(Artigo a ser submetido a Geomorphology. Autores: André Augusto Rodrigues Salgado; Régis 

Braucher; Fabrice Colin; Hermínio Arias Nalini Jr.; Angélica Fortes Drummond Chicarino Varajão; 

César Augusto Chicarino Varajão). 

 

Abstract 

The present work investigates the evolution of the Quadrilátero Ferrífero landscape (Minas 

Gerais – Brazil) by quantifying the denudation processes that operated on the main rock types. Two 

methods were used: (i) quantification of the present geochemical denudation - total dissolved solids 

(TDS) – in river waters and; (ii) measurement of the long-term total denudation deduced from in situ-

produced cosmogenic 10Be concentrations in fluvial sediments. The results indicate that the landscape 

modeling is controlled by the litho-structure: the most resistant areas correspond to those developed on 

itabirites and quartzites; the intermediate, to schists and phyllites, and the more fragile, to granite-

gneiss substrates. The results also show that the study region is presently being dissected. 

 

Keywords: 

Erosion and denudation process, 10Be cosmogenic nuclides, landscape evolution, Quadrilátero 

Ferrífero-Brazil. 

 

Introduction 

The quantification of denudation processes in hydrographic basins constitutes an essential 

element to understand the evolution of the continental landscape. In principle, such quantification is 

made possible by measuring the dissolved and sedimentary loads transported by fluvial channels. 

Although widely used (Milliman & Meade, 1983; Pinet & Soriau, 1988; Milliman & Syvitski, 1992; 

Howard et al., 1994; Edmond et al., 1995), one disadvantage of the method is that the results quantify 

the present denudation, and it is not possible, except by extrapolation of such results, to check the 

long-term denudation behavior of a hydrographic basin. 

The quantification of the long-term erosion and denudation rates is possible by means of the 

measurement of 10Be concentrations. The cosmogenic 10Be nucleus constitutes a radioactive isotope 

whose half life is 1.5 My and it is produced inside superficial rocks and sediments as a result of the 

interaction between these materials and cosmic radiation (Brown et al., 1995; Blanckenbourg, 2005). 
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The modern method of measuring the production of 10Be in rocks and sediments makes possible the 

quantification of the intensity of exposition of these materials to cosmic radiation. As this exposition 

occurs only close to the surface, this method quantifies long-term (up to 1.5 My) erosion (rocks) and 

denudation (fluvial sediments) rates in hydrographic basins. 

The distinction between erosion and denudation rates is necessary, once the samples from rocks 

and erosion surfaces record only erosion, that is, the process of removal of lithospheric material from 

their original surfaces. On the other hand, samples from fluvial sediments represent a mixture of 

particles coming from varied points upstream. The sediments suffer the impact of cosmic radiation not 

only during the erosion process that displace these particles from their original surface, but also during 

the whole transport process to the outlet (Brown et al.; 1995; 1998). Therefore, when sampling 

sediments, we are measuring the hydrographic basin denudation rate (the rate at which the 

hydrographic basin loses material). 

In this paper, both short-term chemical and total long-term denudation processes have been 

quantified by combining physical-chemical analyses in water (total dissolved solids in the rivers) and 
10Be cosmogenic nuclides measurements in sediments (denudation rates) and in quartz veins and 

outcropping rocks (erosion rates). The area chosen for the research was the Quadrilátero Ferrífero 

(Brazil) because the modeling of its landscape, in qualitative analyses, has been interpreted as 

resulting from differential erosion processes (Hader & Chamberlin, 1915; James, 1933; Ruellan, 1950; 

King, 1956; Tricart, 1961; Barbosa & Rodrigues, 1965, 1967, 1980; Dorr, 1969; Maxwell, 1972; 

Lichte, 1979; Varajão, 1991). 

 

 Regional Setting 

The Quadrilátero Ferrífero extends for 7200 km2 in the southern border of the São Francisco 

Craton, State of Minas Gerais, central-southern Brazil. The regional climate is semi-humid tropical, 

with rainy summers and dry winters. The geology is described as follows (Alkmim & Marshak, 1998) 

(Figura 6.14): (i) the Crystalline Complex, composed of Archean granites, gneisses and migmatites; 

(ii) the Rio das Velhas Supergroup, which constitutes an Archean greenstone belt sequence and is 

composed of quartzites, schists and phyllites; (iii) the Minas Supergroup, constituted by a Proterozoic 

metasedimentary sequence, and (iv) the Itacolomi Group, constituted by Proterozoic quartzites. 
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Figura 6.14– Geology (Alkmin & Marshak, 1998) and basins studied of Quadrilátero Ferrífero 

 

Regarding the general configuration of the Quadrilátero Ferrífero landscape, its landforms have 

been object of several studies since Hader & Chamberlin (1915), who concluded that the regional 
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landscape results from structure and differential erosion, with quartzites and itabirites constituting the 

highland, the schists-phyllites the intermediate-high land, and granites-gneisses the lowland substrates. 

Spatially, the highlands constitute a group of crests with a roughly quadrangular shape (Fig. 6.14), 

forming the perimeter of the Quadrilátero Ferrífero, surrounded by lowlands of the crystalline 

complex. The landscape of the compartment downstream (granites-gneisses) is composed of rounded 

hills. During the Quaternary their slopes were covered by colluvium coming from the interfluves 

(Valadão & Silveira, 1992; Bacellar, 2000). 

Other qualitative analyses (James, 1933; Ruellan, 1950; King, 1956; Barbosa & Rodrigues, 

1965, 1967; Dorr, 1969; Maxwell, 1972; Lichte, 1979; Varajão, 1991) also contributed to the 

understanding of the evolution of the Quadrilátero Ferrífero landscape. These studies present 

considerations similar to those of Hader & Chamberlin (1915), when it comes to the importance of the 

differential erosion in the landscape development. Tricart (1961), however, affirms that the schists-

phyllites and the granites-gneisses are similarly resistant to the erosion processes. According to Tricart 

(1961), the schists-phyllites are topographically higher in relation to the crystalline basement because 

quartzites and itabirites, which are more resistant rocks, are usually found between them. Quartzites 

and itabirites, as well as a landscape shaped on an inverted syncline, would prevent schists-phyllites 

from being completely eroded (Barbosa, 1980). 

Also the types of soils and vegetation vary according to the substrate in the Quadrilátero 

Ferrífero (Barbosa & Rodrigues, 1967; Behling & Lichte, 1997). Shallow soils and herbaceous fields 

occur in the highlands (quartzites and itabirites). Deeper and evolved soils bear savannas and woods 

and are located in areas underlain by schists, phyllites, limestones, dolomites, granites and gneisses. 

The regional drainage net is organized so that the watercourses flow into a depression located in 

the center of the Quadrilátero Ferrífero. These watercourses will directly or indirectly discharge in the 

Rio das Velhas. The Rio das Velhas runs through the central region of the Quadrilátero Ferrífero from 

SE to N and is the only river that crosses the hills surrounding the region. This can be seen in the 

proximity of Sabará (Fig. 6.14), where the Rio das Velhas opens a canyon in the northern border of the 

Quadrilátero Ferrífero in the Serra do Curral. The Serra do Curral at this point, named Fecho Sabará, is 

being uplifted (Magalhães Jr. & Saadi, 1994). This favored a faster dissection and lowering of the 

drainage net upstream. 

 

Materials and methods 

 The choice of sampling points 

The samples of fluvial waters (present geochemical denudation) and sediments (long-term total 

denudation) used in this work come from four hydrographic basins whose substrate is represented by 

the four main rock types found in the Quadrilátero Ferrífero: (i) quartzites; (ii) itabirites; (iii) schists-

phyllites, and (iv) granites-gneisses. To guarantee a representative sampling of the litho-structural 
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diversity, the fluvial water and sediment samples were collected in four hydrographic basins where the 

human interference is low (Fig. 6.14): (i) upper Córrego Maracujá basin; (ii) upper Ribeirão Caraça 

basin; (iii) upper Córrego Cata Branca basin, and (iv) upper Córrego de Fechos basin. 

In the methodology of water and sediment sampling, the sampled points represent the outlet of 

the basins or sub-basins whose substrate is one of the main rock types in the region. Thus, the outlet of 

the upper Córrego Maracujá basin (Fig. 6.15) is represented by one sampled point on granites-gneisses 

and three sampled points on schists and phyllites. In the upper Ribeirão Caraça basin (Fig. 6.16), three 

samples were collected in quartzites, one in the outlet and another in an area where intrusions of 

metabasic rocks occur. In the Córrego Cata Branca basin, (Fig. 6.17), the points sampled were the 

outlet, one point on schists and phyllites, another on schists and phyllites that also receive waters 

coming from quartzitic and itabiritic areas, and one point on quartzites. In the upper Córrego de 

Fechos basin (Fig 6.18), besides the outlet, a sample on schists-phyllites and another on marbles and 

dolomites were collected. Only one point on granites-gneisses was sampled because the other areas 

with that substrate have been strongly modified by human activity. 
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Figura 6.15 – Geology and check points of High Basin Córrego Maracujá (Johnson, 1962) 
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Figura 6.16 – Geology and check points of High Basin Ribeirão do Caraça (Maxwell, 1972) 
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Figura 6.17 – Geology and check points of Basin Córrego Cata Branca (Wallace, 1965). 
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Figura 6.18 – Geology and check points of High Basin Córrego Fechos (Pomerene, 1964) 
 

 Quantification of the present geochemical denudation 

To quantify the chemical denudation in the study area, the rivers discharges were measured in 

the middle of the channels in the summer (humid period) and the winter (dry period) of 2003, and 

water samples were collected, also in the middle of the stream, in 250 ml polyethylene bottles after 

being filtered at 0.45-µm. Chemical analyses (Mn, Fe, Mg, Al, Si, Ca, Na and K) were carried out in 

the Geochemical Laboratory of Geology Department (UFOP), with an ICP-AES Spectro Cirus CCD. 
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Analyses were calibrated directly against the National Institute of Standards and Technology (NIST) 

standard reference (1643d Trace Elements in Water). The annual chemical denudation was calculated 

using the equation 
×

TD
DS A

 where TD is the total denudation (Mn, Fe, Mg, Al, Si, Ca, Na and K) 

(humid period + dry period), DS, the rock density - determined using Joly method - and A the Basin’s 

Area, determined using a Digital Elevation Model obtained with  MicroStation software. 

 

 Quantification of the long-term total denudation and erosion 

To quantify the long-term total denudation and erosion rates, quartz was isolated from crushed 

and sieved (250-1000 µm) samples by dissolving all other minerals with mixtures of HCl and H2SiF6. 

Atmospheric 10Be was then eliminated by successive HF sequential dissolutions. The purified quartz 

was finally dissolved in superpure HF and the resulting solution was spiked with 0.3 mg of 9Be carrier 

(Merck Titrisol). Beryllium was separated by successive solvent extractions and precipitations. All 
10Be measurements were performed by accelerator mass spectrometry at the Tandétron AMS facility 

located at, Gif-sur-Yvette (France). Measured 10Be /9Be ratios were calibrated directly against the 

National Institute of Standards and Technology (NIST) standard reference material SRM 4325 using 

its certified 10Be/9Be ratio of (26.8±1.4)x10-12. 10Be uncertainties (1σ) include a 3% contribution 

conservatively estimated from observed standard variations during the runs, a 1% statistical error in 

the number of 10Be events counted, uncertainty on the blank correction, and a 6% uncertainty on in 

situ 10Be production rate within quartz (Stone, 2000). 

To determine the long-term denudation rate, the following equation was used: 

 

. ..( ; ) .exp( ) .exp( ) .exp( )o µs o µfo n

n µs

n µs µf

P p P pP p
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where P0 is the production rate; pn, pµs, pµf refer to the neutron, slow and fast muons contributions, 

(these are 97.85, 1.5 and 0.65%, respectively, in quartz) Λn, Λµs, Λµf are the neutron, slow and fast 

muons attenuation lengths, that are 150, 1500 and 5300 g/cm2 (Braucher et al., 2003) respectively; λ is 

the radioactive decay constant, and ε the erosion rate. 
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Results 

Present geochemical denudation 

The results (Tabela 6.13) shows that the geochemical denudation is low in hydrographic basins 

that drain quartzites and itabirites – between 1.1 and 2.0 ton/y/km2 – when compared with those that 

drain granites-gneisses, schists and phyllites – between 1.7 and 13.9 ton/y/km2. These values reach 

24.8 ton/y/km2 in the Fechos Basin, where the dolomites and marbles are fragile in face of the 

geochemical weathering. Tabla 6.13 also shows the influence of the seasons. The total of leached 

elements (concentration of the element times the flow in the season) in summer (humid season) is 

almost always larger than in the winter (dry season). Although the elements tend to concentrate more 

in the winter, it is in the summer that, thanks to a higher flow of the watercourses, the chemical 

denudation is more intense (Tabela 6.13). 

The calculation of the geochemical lowering of the landscape (Tabela 6.14) shows that, should 

the present environmental conditions persist during the next million years, the areas on quartzites and 

itabirites will lower 4 m less than those whose substrates are schists and phyllites. 

 

Long-term total denudation rates 

Similarly to the results for the present geochemical denudation, the long-term total denudation is 

less aggressive in the basins whose substrates are quartzites and itabirites – rates from 1.77 to 3.19 

m/My – than that corresponding to schist and phyllite substrates – rates from 9.21 to 13.65 m/My - 

and granites-gneisses – rates of 14.91 m/My (Tabela 6.15). 

 

 Present geochemical denudation Vs Long-term total denudation rates 

The present geochemical denudation is low in proportion with long term total denudation in 

hydrographic basins that drain quartzites and itabirites – exception point 9, fewer than 35.5%.  Middle 

in granites-gneisses, schists and phyllites – between 26.2 and 48.7% - and high in the hydrographic 

basins that drain marbles and dolomites – 72.5% (Tabela 6.15). 
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Tabela 6.13 – Geochemical denudation. 
Basin Points and 

its position in 
the Basin 

Geology (1) Season TDS 
concentration 

(mg/l) 

River Discharge 
(m3/s) 

Area 
(km2) 

Total 
denudation  
(ton/year/ 

km2) 

Summer 9.1 0.007 01 
Headwater 
(1146m) 

SP 

Winter 12.3 0.001 

 
0.15 8.0

Summer 13.1 0.021 02 
Tributary 
(1146m) 

SP 

Winter 16.7 0.014 

 
0.88 

 
9.1

Summer 12.9 0.319 03 
Middle 

(1146m) 

SP 

Winter 9.5 0.027 

 
4.98 13.9

Summer 12.6 0.041 04 
Tributary 
(1072m) 

G 

Winter 12.4 0.021 

 
1.15 

 
10.7

Summer 8.2 0.529 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maracujá 

05 
Outlet 

(1072m) 

G, SP, M and 
Q 

Winter 11.5 0.112 

 
15.37 5.8

Summer 1.0 0.155 06 
Headwater 
(1281m) 

Q 
 

Winter 2.0 0.031 

 
3.06 

 
1.1

Summer 1.6 0.275 07 
Tributary 
(1280m) 

Q and MD 
 

Winter 2.1 0.040 

 
4.20 2.0

Summer 1.5 0.718 

 
 
 
 

Caraça 

08 
Outlet 

(1254m) 

Q and MD 

Winter 2.3 0.392 

 
20.29 1.5

Summer 5.2 0.047 09 
Headwater 
(1307m) 

I and Q 

Winter 6.0 0.016 

 
1.24 4.3

Summer 
 2.9 0.341 10 

Low 
(866m) 

SP 

Winter 
 7.5 0.320 

 
3.99 

 
13.4

Summer 
 5.4 0.099 11 

Low 
(866m) 

SP, I and Q 

Winter 
 7.5 0.092 

 
11.47 1.7

Summer 
 6.4 0.441 

 
 
 

Cata 
Branca 

12 
Outlet 
(850m) 

SP, I and Q 

Winter 
 6.3 0.413 

 
15.46 5.5

Summer 
 20.8 0.350 13 

High 
(1300m) 

I, M and D 
 

Winter 
 20.4 0.336 

 
10.17 21.9

Summer 
 20.2 0.250 14 

Middle 
(1200m) 

I, M and D 

Winter 
 20.1 0.250 

 
6.41 24.8

Summer 10.8 1.382 

 
 

Fechos 

15 
Outlet 
(958m) 

SP, M, I and Q 

Winter 
12.3 1.283 

 
26.29 18.4

(1) M, D, Q, G, SP, I, MD refers to Marbles, Dolomite, Quartzite, Granite-Gneiss, Schiste-Phyllite, Itabirite and Mafic Dikes respectively. 
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Tabela 6.14 – Relief downwearing by geochemical denudation. 
Basin Points and its position in the 

Basin 
Geology (1) Total denudation  

(ton/year/ km2) 
Density rock 

surface 
Chemical 

downwearing 
(m/My) 

01 – Headwater 
(1146m) 

SP 
8.0

2.84 
2.8

02 – Tributary 
(1146m) 

SP 
9.1

2.81 
3.3

03 – Middle 
(1146m) 

SP 
13.9

2.81 
 4.9

04 – Tributary 
(1072m) 

G 
10.7

2.73 
 3.9

 
 
 
 
 
 

Maracujá 

05 – Outlet 
(1072m) 

G, SP, M and Q 
5.8

2.73 
 2.1

06 – Headwater 
(1281m) 

Q 
 1.1

2.57 
 0.4

07 – Tributary 
(1280m) 

Q and MD 
 2.0

2.57 
 0.8

 
 
 
 

Caraça 

08 – Outlet 
(1254m) 

Q and MD 
1.5

2.57 
 0.6

09 – Headwater 
(1307m) 

I and Q 
4.3

3.24 
1.3

10 – Low 
(866m) 

SP 
13.4

3.02 
4.4

11 – Low 
(866m) 

SP, I and Q 
1.7

3.02 
0.6

 
 
 
 
 

Cata Branca 

12 – Outlet 
(850m) 

SP, I and Q 
5.5

3.02 
1.8

13 – High 
(1300m) 

I, M and D 
 21.9

2.83 
 7.8

14 – Middle 
(1200m) 

I, M and D 
24.8

2.83 
 8.8

 
 
 
 

Fechos 

15- Outlet 
(958m) 

SP, M, I and Q 
18.4

3.02 
 6.1

 (1) M, D, Q, G, S, P, I, MD refers to Marbles, Dolomite, Quartzite, Granite-Gneiss, Schiste-Phyllite, Itabirite and Mafic Dikes respectively. 
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Tabela 6.15 – Comparison between geochemical and total long term denudation (10Be). 
Basin Points and its position in the 

Basin 
Geology (1) 10Be denudation 

rate 
(m.Myr-1) 

Chemical 
downwearing 

(m/My) 

 

01 - Headwater 
(1146m) 

SP 
(2) 

 
2.8 

 
(2) 

02 - Tributary 
(1146m) 

SP 
9.21 ± 2.15

 
3.3 

 
35.8% 

03 – Middle 
(1146m) 

SP 
13.65 ± 5.24

 
4.9 

 
35.9% 

04 - Tributary 
(1072m) 

G 
14.91 ± 2.28

 
3.9 

 
26.2% 

 
 
 
 
 
 

Maracujá 

05 – Outlet 
(1072m) 

G, SP, M and Q 
4.31 ± 1.55

 
2.1 

 
48.7% 

06 - Headwater 
(1281m) 

Q 
 1.77 ± 0.49

 
0.4 

 
22.6% 

07 - Tributary 
(1280m) 

Q and MD 
 2.25 ± 0.38

 
0.8 

 
35.5% 

 
 
 
 

Caraça 

08 – Outlet 
(1254m) 

Q and MD 
3.19 ± 0.45

 
0.6 

 
18.8% 

09 - Headwater 
(1307m) 

I and Q 
2.76 ± 0.37

 
1.3 

 
47.7% 

10 – Low 
(866m) 

SP  
(2) 

 
4.4 

 
(2) 

11 – Low 
(866m) 

SP, I and Q  
(2) 

 
0.6 

 
(2) 

 
 
 
 
 

Cata Branca 

12 – Outlet 
(850m) 

SP, I and Q  
(2) 

 
1.8 

 
(2) 

13 – High 
(1300m) 

I, M and D 
 

 
(2) 

 
7.8 

 
(2) 

14 – Middle 
(1200m) 

I, M and D  
(2) 

 
8.8 

 
(2) 

 
 
 
 

Fechos 

15- Outlet 
(958m) 

SP, M, I and Q 
8.41 ± 1.33

 
6.1 

 
72.5% 

(1) M, D, Q, G, S, P, I, MD refers to Marbles, Dolomite, Quartzite, Granite-Gneiss, Schiste-Phyllite, Itabirite and Mafic Dikes 
respectively. 

(2) No results. 
 
 

Discussion 

Present geochemical denudation 

The analysis of Tables 1 and 2 (Tabelas 6.13 e 6.14) shows quantitatively that the present 

differential denudation is one of the processes that control the evolution of the Quadrilátero Ferrífero 

landscape: The itabirites and quartzites suffer little geochemical denudation, whereas the denudation 

of schists-phyllites and granites-gneisses is of intermediate intensity, and on marbles and dolomites it 

is very intense. 

Declivity, water table level and soils structure, among others, are parameters that also interfere 

in the denudation process of an area (Summerfield, 1991). Moreover, several works that investigated 

denudation processes in hydrographic basins (Stallard et al., 1991; Milliman & Syvitski, 1992; 
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Anderson et al., 1993; Howard et al., 1994 and Edmond et al., 1995), proved that these tend to be 

more aggressive close to the headwaters than in the lower parts of the watercourses. These works also 

state that the smaller and the higher a hydrographic basin is in relation to its base level, the more 

aggressive the denudation process will be. In this context, the results obtained in this work are in 

agreement with these considerations: excepting the limestone-rich upper Córrego dos Fechos Basin, 

the average chemical denudation rates are higher in the sub-basins that are closer to the headwaters. 

This attests for the presence of differential denudation in the study area. It results from the fact that 

quartzites and itabirites, despite corresponding to higher surfaces where the denudation process should 

be more aggressive, are the least denudated rock types of the Quadrilátero Ferrífero (Tabelas 6.13 e 

6.14). 

 

 Long-term total denudation rates 

Basins that drain quartzites and itabirites suffer less intense denudation than those that drain 

schists-phyllites and/or granites-gneisses (Tabela 6.15). This confirms, in terms of total denudation, 

the role played by the differential erosion in the evolution of the regional landscape. 

Regarding the possibility of differential erosion between schists-phyllites and granites-gneisses, 

the data suggest that the areas that were modeled on basement rocks, despite occupying a depression, 

are less resistant because their denudation rates are similar to those of the schists-phyllites  that are 

closer to the headwaters, where the erosion and denudation processes are more intense (Tabela 6.15). 

Such affirmation does not rule out Tricart’s (1961) and Barbosa’s (1980) observations that the schists-

phyllites are protected from more intense erosion and denudation processes by the itabirite and 

quartzite layers. It confirms the studies that attest that the granites-gneisses constitute the substrate of a 

depression because these are, in this area, more fragile rock types. 

For the high Maracujá Basin the results show that closer to the headwaters, the denudation 

process tends to be more intense (Fig. 6.14, Tabela 6.15). The basin outlet yields denudation rates 

(4.31 m/My) that are much lower than those corresponding to the tributary sub-basins or than that 

corresponding to the main sub-basin, in a region closer to the headwaters (values varying between 

9.21 and 14.91 m/My) (Tabela 6.15). However, in the upper Ribeirão Caraça Basin, the lowest value 

occurs closer to the headwaters (0.95 m/My (Fig. 6.15, Tabela 6.15). This shows that, in this basin, the 

total long-term denudation (10Be) behaves contrarily to the chemical denudation (Tabela 6.15). Such 

behavior can be explained because, contrary to the geochemical denudation, where the leached 

elements are quickly transported, the time of sediment transport can be extremely variable. The time 

spent in sediment transport in the upper basin, where the watercourses are less voluminous and 

competent, is considerably longer than that in the lower basin. 
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Landscape Evolution 

Based on the present geochemical denudation and long-term total denudation rates, the results 

obtained in this work show that the erosion and denudation processes tend to be controlled by the 

litho-structure and tend to be more intense in areas closer to the headwaters. 

The results indicate that the transport of sediments took a significant amount of time in the study 

area. This is based on the fact that the denudation rates in Maracujá Basin are, in the outlet, much 

lower than the denudation rates in other controls points of the same basin (Tabela 6.15). As the 

denudation rate includes erosion and transport, this difference is a consequence of the eroded material 

having been transported for a long time. The long time spent in the transport of sediments suggests 

that the intermediate and low slopes of the study area were covered by colluvium most of the 

Quaternary. This confirms Silveira & Valadão’s (1992) and Bacellar’s (2000) analyses that attested 

that, during the Quaternary, the rounded slopes of the granitic-gneissic area of the Quadrilátero 

Ferrífero were covered by colluvia. These colluvia were partially removed thanks to the energy input 

coming from the adjustment of the hydrographic net resultant from the Serra do Curral uplift 

(Magalhães Junior & Saadi, 1994). 

 

Conclusion 

The methodology used in this work to evaluate the chemical denudation (by measuring the 

dissolved load in water samples), coupled with the calculation of denudation and erosion process (by 

10Be cosmogenic nuclides), is an interesting tool to understand the landscape evolution. However, it 

must be taken into account that the 10Be method yields values in the long-term (1.5 My), whereas the 

chemical denudation method gives the actual values. 

 

Regarding the evolution of the Quadrilátero Ferrífero landscape, the main conclusions are: 

1) The denudation is more intense close to the headwaters. 

2) The regional landscape is being dissected. 

3) Differential erosion (denudation) is proved: The itabirites and quartzites constitute the most 

resistant rocks to the erosion processes, whereas marbles and dolomites are the least resistant. 

Schists-phyllites are slightly more resistant than the granites-gneisses.  
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CAPÍTULO 7 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final dos trabalhos foi possível traçar as seguintes considerações finais: 

1) A metodologia utilizada neste trabalho, combinação da mensuração dos processos 

geoquímicos através de análises físico-químicas das águas superficiais regionais, com a 

quantificação da taxas de denudação e erosão totais se mostrou uma ferramenta 

extremamente interessante para análises geomorfológicas. De fato, apesar dos dois 

métodos mensurarem processos diferentes (denudação geoquímica e denudação total) 

em escalas de tempo  igualmente diferentes (processos atuais com processos na escala 

de milhão de anos), os resultados quando comparados se completam. Fora isso, não 

contradizem os estudos qualitativos já realizados na região, bem como permitem uma 

melhor compreensão da evolução do modelado. 

2) O transporte de sedimentos na região do Bação foi lento. Tal fato, é confirmado graças 

as grandes diferenças nas taxas de denudação total entre os exutórios das bacias e os 

pontos localizados mais à montante. Esta conclusão confirma os resultados dos 

trabalhos que atestaram que as vertentes do Quadrilátero Ferrífero estiveram recobertas 

por colúvios durante boa parte do Quaternário. A remoção parcial destes colúvios 

parece estar associada ao encaixamento da rede de drenagem que dissecou o relevo 

regional. Este processo, por sua vez, é comprovado graças ao fato de que, na área 

investigada, os topos de vertente são erodidos em uma intensidade inferior que os 

fundos de vale. 

3) A evolução do relevo do Quadrilátero Ferrífero é fruto de uma denudação diferencial 

onde: os quartzitos e itabiritos constituem as rochas mais resistentes; os xistos, filitos 

de resistência mediana; granito-gnaisses de resitência baixa; e os mármores-dolomitos 

as de menor resistência. Esta denudação diferencial é verificada em termos de 

processos físicos e químicos. Porém, a diferença de altitude em relação ao nível de 

base, bem como a área da bacia hidrográfica são variáveis que também influem na 

intensidade da denudação no Quadrilátero Ferrífero. Neste sentido, quanto mais 

próximo das cabeceiras de drenagem mais intenso será o processo denudacional. Logo, 

é possível concluir que a diferença entre taxas de erosão e denudação total deve-se a 

distribuição dos litotipos na paisagem e ao atual processo de dissecação do relevo. 
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Abstract

This paper investigates the denudation rates in the Quadrilátero Ferrı́fero, Minas Gerais State (Brazil). The aim is to compare

chemical weathering rates from measurements of solute fluxes in rivers and long-term mean erosion rates deduced from in situ-

produced cosmogenic 10Be concentrations measured in fluvial sediments. Both water samples and sediments were collected in

fifteen stations (checkpoints) located in four hydrographic basins with low anthropogenic perturbations.

Depending of the type of substratum, three degrees of chemical denudation rates from water samples are observed: (i) high rates

in marbles; (ii) medium rates in schists, phyllites, granites, gneisses and migmatites; (iii) low rates in quartzites and itabirites.

Preliminary results of long-term erosion rates deduced from in situ-produced 10Be are comparable with those of chemical rates.

D 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction and site description

Weathering has been a key subject to the under-

standing of landscape and soil formation in tropical

zones. In the Quadrilátero Ferrı́fero, one of the most
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important Brazilian mineral provinces, a semi-humid

tropical climate predominates over an area of ca. 7200

km2. This area is constituted of four geological groups

(Alkmim and Marshak, 1998): (i) the Crystalline Com-

plex, composed of Archean granites, gneisses and mig-

matites; (ii) the Rio das Velhas Supergroup, composed

of quartzites, schists and phyllites which constitute an

Archean greenstone belt sequence; (iii) the Minas Su-

pergroup, a Proterozoic metasedimentary sequence; and

(iv) the Itacolomi Group formed by Proterozoic quart-

zites (Fig. 1).

Soils in the Quadrilátero Ferrı́fero vary according to

the type of substratum. Soils are thin on quartzites and
ation 88 (2006) 313–317



Fig. 1. Localization of the studied basins and geology of Quadrilátero Ferrı́fero by Alkmim and Marshak (1998).
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itabirites (bedrock is usually exposed), whereas on

other rock types soils are very thick. The regional

vegetation varies with the altitude and with the rock

substratum: from grass, in the highest parts, to savanna

(bcerradoQ) to semideciduous forest in the lowest areas

(Behling and Lichte, 1997).

The landscape of the Quadrilátero Ferrı́fero has

been interpreted as the result of differential erosion

processes where quartzites and itabirites are encoun-

tered in the high lands; schists and phyllites in the half-
altitude lands, whereas granites, gneisses and migma-

tites constitute the substratum low lands (Hader and

Chamberlin, 1915; King, 1956; Tricart, 1961; Barbosa

and Rodrigues, 1967; Varajão, 1991). These studies are

only based on field observations and are not supported

by quantitative data. In this study, we intend to quan-

tify both chemical weathering rates from measurements

of solute fluxes in rivers and long-term mean erosion

rates deduced from in situ-produced cosmogenic 10Be

concentrations measured in fluvial sediments for dif-
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ferent types of rocks that compose the investigated

area.

2. Methods

2.1. Water samples

To determine the chemical denudation rates in the

Quadrilátero Ferrı́fero, fifteen checkpoints (three in

river basins affected by a low anthropogenic activity

(High Fechos; Cata Branca/Esperança and High Mar-

acuja), and one pristine environment (Caraça river

basin)) were used to collect both water samples

and fluvial sediments for cosmogenic analyses (Fig.

1). To perform chemical analyses (Mn, Fe, Mg, Al,

Si, Ca, Na and K), water samples were collected, in

the middle of the stream in 250-ml polyethylene

bottles after being filtered at 0.45 Am. Sampling

was done in summer 2003 (humid period) and in

winter 2003 (dry period). At the same time, river’s

discharge was monitored and total dissolved solids

(TDS) were measured with a Myron multi-parameter

equipment. Chemical analyses were carried out in the

Geochemical Laboratory of Geology Department

(UFOP), with an ICP–AES Spectro Cirus CCD.

Analyses were calibrated directly against the National

Institute of Standards and Technology (NIST) stan-

dard reference (1643d Trace Elements in Water). The

annual chemical denudation was calculated using the

equation TD /DS�A where TD is the total TDS

denudation (humid period+dry period), DS, the

rock density and A the Basin’s Area, determined
Table 1

Chemical weathering and long-term erosion rates

Basin Geologya Position in the basin TDS

(ton year�1

Fechos M and D Middle (1300 m) 65.76

M and D Tributary (1200 m) 71.75

S, P, M, I, Q Outlet (958 m) 55.69

Cata Branca I, Q Headwater (1307 m) 7.68

S, P Tributary (866 m) 10.65

S, P, I and Q Middle (866 m) 12.26

S, P, I and Q Outlet (850 m) 11.37

Maracuja S, P Headwater (1332 m) 24.77

S, P Tributary (1175 m) 27.64

S, P Middle (1146 m) 22.51

Gr and Gn Tributary (1072 m) 14.04

Gr, Gn, I, S, P Outlet (1072 m) 14.90

Caraça Q Headwater (1281 m) 9.65

Q and MD Tributary (1280 m) 4.03

Q and M D Outlet (1254 m) 3.34

**=not yet available.
a M, D, Q, Gr, Gn, S, P, I, MD refers to marbles, dolomite, quartzite, gr
using a digital elevation model obtained with Micro-

Station software.

2.2. Fluvial sediments

Long-term mean denudation rates were quantified

by measurements of in situ-produced 10Be in fluvial

sediments. It has been established that cosmogenic 10Be

in river-borne quartz sand records a time-integrated

erosion rate representative of an entire drainage basin

(Brown et al., 1995, 1998).

Quartz was isolated from crushed and sieved sedi-

ment samples by dissolving all other minerals with

mixtures of HCl and H2SiF6. Atmospheric 10Be was

then eliminated by successive HF sequential dissolu-

tions. This purified quartz was dissolved in Suprapur

HF and the resulting solution was spiked with 0.3 mg of
9Be carrier. Beryllium was separated from these solu-

tions by successive solvent extractions and precipita-

tions. All 10Be measurements were performed by

accelerator mass spectrometry at the Tandétron AMS

facility, Gif-sur-Yvette. Measured 10Be/9Be ratios were

calibrated directly against the National Institute of Stan-

dards and Technology (NIST) standard reference mate-

rial SRM 4325 using its certified 10Be/9Be ratio of

(26.8F1.4)�10�12. 10Be uncertainties (1r) include
a 3% contribution conservatively estimated from ob-

served standard variations during the runs, a 1r statis-

tical error in the number of 10Be events counted,

uncertainty on the blank correction, and a 6% uncer-

tainty on in situ 10Be production rate within quartz

(Stone, 2000).
km�2)

Area

(km2)

Chemical weathering

(m Myr�1)

10Be erosion rate

(quartz) (m Myr�1)

10.17 19.52F5.85 **

6.41 25.35F7.60 **

26.29 17.18F5.15 **

1.24 2.37F0.71 **

3.99 3.53F1.06 **

11.47 3.91F1.17 **

15.46 3.69F1.11 **

0.15 8.71F2.61 **

0.88 9.84F2.95 10.01F2.46

4.98 8.01F2.40 14.70F5.48

1.15 5.14F1.54 15.41F2.33

15.37 5.48F1.64 4.32F1.53

3.06 3.75F1.12 1.07F0.13

4.20 1.57F0.47 2.23F0.17

20.29 1.3F0.39 3.18F0.31

anite, gneiss, schiste, phyllite, itabirite and mafic dikes, respectively.
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3. Results and discussion

From Table 1, one can observe that, from the solute

fluxes in river waters, marbles, granites, gneisses,

schistes and phyllites constitute the most fragile rocks

when exposed to denudation, whereas quartzites and

itabirites are the most resistant. However, marbles,

granites, gneisses, schistes and phyllites are also pres-

ent in the highest parts of the studied area. This can be

explained by Cenozoic uplifts (Lipski, 2002), as well

as by the Precambrian framework, today represented

by itabirite and quartzite crests that protect the most

fragile rocks from complete denudation, sustaining

them in the higher parts of the landscape (Tricart,

1961; Barbosa and Rodrigues, 1967). The most intense

chemical denudation takes place in small basins, and

the denudation processes tend to be more intense close

to the headwaters than in the regional base levels

(Summerfield, 1991). A similar high intensity of the

denudation processes in tributary basins has been ob-

served in other areas of the globe (Leeder, 1991;

Stallard et al., 1991; Milliman and Syvitski, 1992;

Edmond et al., 1995).

In Table 1, the long-term erosion rates inferred by in

situ-produced 10Be are similar to those of previous

studies performed on cratonic environments (Braucher

et al., 1998). When compared to the chemical weather-

ing rates deduced from the water samples, and because

the Caraça basin, a state natural park, and the Maracuja

basin are preserved from anthropogenic activities, one

can observe that these long-term denudation rates are in

good agreement. This may suggest that denudation is

mainly due to chemical weathering. However, one sam-

ple from the tributary of the Maracuja basin shows a

long-term erosion rate (15.41F2.33 m/My) significant-

ly higher than that given by the water river (5.14F1.54

m/My). This may be explained by an ancient defores-

tation that took place to allow an agricultural activity

(extensive cow breeding). In that case, physical erosion

is more intense and does not permit to a surficial

disturbed quartz to accumulate as much 10Be as an

undisturbed bedrock sample.

4. Conclusion

This preliminary study is, to our knowledge, the first

that intends to compare chemical weathering rates eval-

uated in river waters and long-term erosion rates cal-

culated from cosmogenic analyses.

Both approaches demonstrate differential denudation

processes controlled by (i) the substrate and (ii) the size

of the basin.
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Cláudio Lana, who helped collecting the water samples;

to the Geochemical Laboratory of the Geology Depart-

ment (UFOP); and special thanks to Janice Cardoso

Pereira and Adriana Trópia Guimarães, for the water

analyses.

References

Alkmim, F.F., Marshak, S., 1998. Transamazonian Orogeny in the

Southern São Francisco Craton Region, Minas Gerais, Brazil:

evidence for Peleoproterozoic collision and collapse in the Quad-
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1998. Brazilian laterite dynamics using in situ-produced 10Be.

Earth and Planetary Science Letters 163, 197–205.

Brown, E.T., Stallard, R.F., Larsen, M.C., Raisbeck, G.M., Yiou,

F., 1995. Denudation rates determined from the accumulation

of in situ-produced 10Be in the Luquillo Experimental For-

est. Puerto Rico Earth and Planetary Science Letters (193),

193–202.

Brown, E.T., Stallard, R.F., Larsen, M.C., Bourlès, D.L., Raisbeck,

G.M., Yiou, F., 1998. Determination of predevelopment denuda-

tion rates of an agricultural watershed (Cayaguás River, Puerto

Rico) using in-situ-produced 10Be in river-borne quartz. Earth and

Planetary Science Letters 160 (3–4), 723–728.

Edmond, J.M., Palmer, M.R., Measures, C.I., Grant, B., Stallard, R.F.,

1995. The fluvial geochemistry and denudation rate of the

Guayana Shield in Venezuela, Colombia and Brazil. Geochimica

et Cosmochimica Acta 59 (16), 3.301–3.325.

Hader, E.C.R., Chamberlin, T., 1915. The geology of central Minas

Gerais. Journal of Geology 23 (445), 341–424.

King, C.L., 1956. A geomorfologia do Brasil Oriental. Revista Bra-

sileira de Geociências 18 (2), 147–265.

Leeder, M.R., 1991. Denudation, vertical crust movements and sed-

imentary basin infill. Geologische Rundschau 80 (2), 441–458.

Lipski, M., 2002. Tectonismo cenozóico no Quadrilátero Ferrı́fero,
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TABELA 6.2 – Taxas pH, Ca, Na, K, Mg, Mn, Fe, Al, Si e Carga total dissolvida (TDS) por estação climática. 

Bacia Geologia da Bacia Estação
Descaraga

Fluvial 
(m3/s) 

pH Ca 
(mg/l) 

Na 
(mg/l) 

K 
(mg/l) 

Fe 
(mg/l) 

Mg 
(mg/l) 

Al 
(mg/l) 

Mn 
(mg/l) 

Si 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Úmido            0.350 8.05 9.430 <0.055 0.092 0.001 6.860 0.009 *< DL 4.327 62.0601 –Mármores e Dolomitos 
Filitos/Itabiritos Seco            0.336 8.21 9.760 <0.028 0.095 <0.002 6.270 <0.001 *< DL 4.217 61.79

Úmido            0.250 8.25 11.220 <0.055 0.062 0.001 4.598 0.004 *< DL 4.197 57.8602 – Mármores e Filitos 
Dolomíticos Seco            0.250 8.47 11.620 <0.028 0.079 <0.002 4.348 <0.001 *< DL 4.010 58.73

Úmido            1.382 7.60 4.892 0.446 0.405 0.020 2.231 0.020 0.020 2.651 33.80Fe
ch

os
 

03 – Xistos, Filitos, Mármores, 
Itabiritos e Quartzitos Seco            1.283 7.77 5.380 0.086 0.130 0.015 3.482 0.003 0.006 3.234 35.81

Úmido            0.003 6.50 0.932 <0.055 0.108 0.001 0.399 0.004 *< DL 3.412 6.4004-Itabiritos 
 Seco            0.002 5.82 0.973 0.051 0.113 <0.002 0.376 <0.001 *< DL 3.257 6.60

Úmido            0.027 6.60 0.267 <0.055 0.109 0.203 0.147 0.013 0.016 1.015 3.4305-Itabiritos 
 Seco            0.012 5.90 1.769 0.043 0.061 0.697 1.140 0.007 0.009 2.798 12.07

Úmido            0.047 6.83 1.332 <0.055 0.111 0.131 0.804 0.004 0.028 2.932 9.3006-Itabiritos e Quartzitos 
 Seco            0.016 6.79 1.558 0.046 0.116 0.054 0.858 0.001 0.011 3.186 10.38

Úmido            0.341 7.26 0.163 0.197 0.152 0.024 1.572 <0.001 0.006 0.797 11.4607- Xistos e Filitos 
 Seco            0.320 7.62 1.292 0.365 0.103 0.144 1.648 <0.001 0.006 3.895 13.07

Úmido            0.099 7.10 0.977 0.550 0.217 0.021 0.076 <0.001 0.014 3.536 14.5208- Xistos, Filitos, Itabiritos e 
Quartzitos Seco            0.092 7.39 1.007 0.597 0.304 0.043 1.642 <0.001 0.007 3.967 13.69

Úmido            0.441 7.29 1.097 0.342 0.203 0.084 1.414 0.006 0.034 3.312 12.04

C
at

a 
B

ra
nc

a 
Es

pe
ra

nç
a 

09 – Xistos, Filitos, Itabiritos e 
Quartzitos Seco            0.413 7.38 1.274 0.212 0.124 0.029 1.343 <0.001 0.006 3.348 14.11

Úmido            0.007 7.32 4.325 0.239 0.104 0.018 2.756 0.007 0.013 1.660 27.9710 – Xistos e Filitos 
(Sabará) Seco            0.001 7.98 6.310 0.169 0.125 0.010 3.683 0.001 0.012 2.035 39.54

Úmido            0.021 7.35 6.640 0.375 0.350 0.280 2.293 0.005 0.860 2.157 37.3211 – Xistos e Filitos 
(Piracicaba) Seco            0.014 7.80 7.820 0.293 3.336 0.273 2.723 0.004 0.244 2.114 41.08

Úmido            0.319 7.60 2.742 0.281 0.276 0.046 1.328 0.009 1.178 2.008 20.0712- Xistos and Filitos 
(Piracicaba e Sabará) Seco            0.027 7.72 3.940 0.160 0.366 0.009 2.201 0.015 0.288 2.453 25.80

Úmido            0.041 7.43 1.599 2.168 1.050 1.222 0.711 0.023 0.489 5.260 20.1813-Granitos e 
Gnaisses Seco            0.021 7.45 1.028 2.718 1.186 0.474 0.409 0.016 0.263 6.360 16.81

Úmido            0.529 7.14 2.324 0.836 0.544 0.153 1.245 0.051 0.019 3.046 21.97

M
ar

ac
uj

á 

14- Granitos, Gnaisses, Xistos. 
Filitos, Mármores e Quartzitos Seco            0.112 7.16 2.332 1.421 0.690 0.069 1.367 0.005 2.117 3.531 25.76

Úmido            0.155 4.41 0.071 <0.055 0.099 0.055 0.022 0.087 0.002 0.490 10.7715 –Quartzitos 
 Seco            0.031 5.24 0.198 0.194 0.125 0.020 0.096 0.027 0.008 1.379 6.45

Úmido            0.275 5.13 0.056 <0.055 0.108 0.055 0.016 0.058 0.002 1.150 3.5216 – Quartzitos e Diques Máficos 
 Seco            0.040 5.75 0.112 0.130 0.121 0.031 0.054 0.018 0.005 1.707 2.58

Úmido            0.253 7.00 0.135 <0.055 <0.001 0.102 0.117 0.044 *< DL 1.247 5.4017- Quartzitos 
 Seco            0.164 6.70 0.115 <0.055 0.061 0.074 0.074 0.028 *< DL 1.723 2.80

Úmido            0.718 5.02 0.085 <0.055 0.098 0.128 0.032 0.077 0.002 1.034 4.40

C
ar

aç
a 

18 –Quartzitos e Diques Máficos 
 Seco            0.392 5.81 0.185 0.145 0.123 0.067 0.095 0.021 0.005 1.583 2.90

*< DL = abaixo do limite de detecção. 
 
 
 
 
 



 
TABELA  6.3– Taxas anuais de denudação química (toneladas/ano/km2) para Ca, Na, K, Mg, Mn, Fe, Al, Si e TDS. 
Bacia Geologia Ca 

(t/y/ km2) 
Na 

(t/y/ km2) 
K 

(t/y/ km2) 
Fe 

(t/y/ km2) 
Mg 

(t/y/ km2) 
Al 

(t/y/ km2) 
Mn 

(t/y/ km2) 
Si 

(t/y/ km2) 
TDS 

(t/y/ km2) 
01 –Mármores e Dolomitos 

Filitos/Itabiritos 
10.216 <0.044 0.100 <0.001 6.994 <0.005 *<DL 4.538 65.764 

02 – Mármores e 
 Filitos Dolomíticos 

14.056 <0.025 0.086 <0.001   5.505 <0.003 *< DL 5.051 71.749

Fe
ch

os
 

03 – Xistos, Filitos, Mármores, 
Itabiritos e Quartzitos 

8.211 0.436 0.436 0.028  4.539 0.019 0.021 4.695 55.678

04-Itabiritos 
 

Not possible Not possible Not possible Not possible Not possible Not possible Not possible Not possible Not possible 

05-Itabiritos 
 

Not possible Not possible Not possible Not possible Not possible Not possible Not possible Not possible Not possible 

06-Itabiritos e Quartzitos 
 

1.115 <0.043 0.090 0.090  0.657 0.002 0.019 2.404 7.677

07- Xistos e Filitos 
 

0.617 0.242 0.112 0.071   1.400 *< DL 0.005 1.998 10.647

08- Xistos, Filitos, Itabiritos e 
Quartzitos 

0.861 0.497 0.225 0.027   0.721 *< DL 0.009 3.251 12.263C
at

a 
B

ra
nc

a 
Es

pe
ra

nç
a 

09 – Xistos, Filitos, Itabiritos e 
Quartzitos 

1.031 0.243 0.144 0.050  1.203 <0.003 0.018 2.901 11.367

10 – Xistos e Filitos 
(Sabará) 

3.853 0.193 0.753 *< DL 2.420 *< DL *< DL 1.440 24.773 

11 – Xistos e Filitos  
(Piracicaba) 

5.061 0.243 1.100 0.197  1.755 0.003 0.436 1.524 27.636

12- Xistos e Filitos 
(Piracicaba and Sabará) 

3.110 0.298 0.310 0.047  1.532 0.010 1.216 2.241 22.506

13-Granitos e 
Gnaisses 

1.026 1.772 0.821 0.694  0.442 0.015 0.298 4.232 14.044M
ar

ac
uj

á 

14- Granitos, Gnaisses, Xistos, 
Filitos, Mármores e Quartzitos 

1.661 0.618 0.375 0.091  0.834 0.028 0.254 2.062 14.903

15 –Quartzitos 
 

0.089 <0.075 0.099 0.047  0.033 0.074 0.003 0.612 9.647

16 – Quartzitos e Diques Máficos  
 

0.075 <0.076 0.130 0.062  0.025 0.063 0.003 1.446 4.026

17- Quartzitos 
 

0.441 <0.053 <0.084 0.315   0.347 0.131 *< DL 4.868 15.158

C
ar

aç
a 

18 –Quartzitos e Diques Máficos  
 

0.104 <0.075 0.092 0.092  0.047 0.049 0.003 1.061 3.343

*< DL = abaixo do limite de detecção. 
 
 
 
 
 
 



TABELA 6.4 – Taxas totais de denudação química por estação climática (em toneladas): Ca, Na, K, Mg, Mn, Fe, Al, Si e TDS. 
Bacia Geologia da Bacia Estação Ca 

(t/estação) 
Na 

(t/estação) 
K 

(t/estação)
Fe 

(t/estação) 
Mg 

(t/estação) 
Al 

(t/estação)
Mn 

(t/estação) 
Si 

(t/estação)
TDS 

(t/estação) 
Úmido 52.078 <0.304 0.508 0.006 37.885 0.050 *< DL 23.896 342.731*01 –Mármores e Dolomitos 

Filitos/Itabiritos Seco   51.744 <0.149 0.504 <0.011 33.242 <0.005 *< DL 22.357 327.591
Úmido   44.260 <0.217 0.245 0.004 18.138 0.016 *< DL 16.556 228.24002 – Mármores e Filitos Dolomítccos 
Seco   45.837 <0.111 0.312 <0.008 17.152 <0.004 *< DL 15.818 231.672
Úmido  106.676 9.726 8.832 0.436 48.650 0.436 0.436 57.809 737.053Fe

ch
os

 

03 – Xistos, Filitos, Mármores, 
Itabiritos e Quartzitos Seco  108.914 1.741 2.632 0.304 70.490 0.061 0.122 65.470 724.945

Úmido 0.044 <0.003 0.005 *< DL 0.019 *< DL *< DL 0.162 0.30304-Itabiritos 
 Seco 0.031 0.002 0.004 *< DL 0.012 *< DL *< DL 0.103 0.208

Úmido  0.114 <0.043 0.046 0.087 0.063 0.006 0.007 0.432 1.46105-Itabiritos 
 Seco  0.335 0.008 0.012 0.132 0.216 0.001 0.002 0.530 2.285

Úmido  0.988 <0.041 0.082 0.097 0.596 0.003 0.021 2.174 6.89706-Itabiritos e Quartzitos 
 Seco   0.393 0.012 0.029 0.014 0.217 *< DL 0.003 0.804 2.621

Úmido  0.877 1.060 0.818 0.129 8.458 <0.005 0.032 4.288 61.62207- Xistos e Filitos 
 Seco  6.524 1.843 0.520 0.727 8.321 <0.005 0.030 19.667 65.994

Úmido  1.526 0.859 0.339 0.033 0.119 <0.002 0.022 5.524 22.68208- Xistos, Filitos, Itabiritos e 
Quartzitos Seco  1.462 0.867 0.441 0.062 2.384 <0.002 0.010 5.759 19.837

Úmido  7.633 2.380 1.413 0.585 9.839 0.042 0.237 23.046 83.780

C
at

a 
B

ra
nc

a 
Es

pe
ra

nç
a 

09 – Xistos, Filitos, Itabiritos e 
Quartzitos Seco  8.302 1.382 0.808 0.189 8.752 <0.007 0.039 21.818 91.950

Úmido  0.478 0.026 0.012 0.002 0.304 0.001 0.001 0.183 3.08910 – Xistos e Filitos 
(Sabará) Seco 0.100 0.003 0.002 *< DL 0.058 *< DL *< DL 0.032 0.624

Úmido  2.200 0.124 0.116 0.093 0.760 0.002 0.285 0.715 12.36611 – Xistos e Filitos 
(Piracicaba) Seco  1.728 0.065 0.737 0.060 0.602 0.001 0.054 0.467 9.075

Úmido  13.802 1.414 1.389 0.232 6.685 0.045 5.930 10.107 101.02212- Xistos e Filitos 
(Piracicaba e Sabará) Seco  1.679 0.068 0.156 0.004 0.938 0.006 0.123 1.045 10.992

Úmido  1.035 1.403 0.679 0.791 0.460 0.015 0.316 3.403 13.05513-Granitos e 
Gnaisses Seco  0.341 0.901 0.393 0.157 0.136 0.005 0.087 2.107 5.570

Úmido  19.399 6.978 4.541 1.277 10.392 0.426 0.159 25.425 183.386

M
ar

ac
uj

á 

14- Granitos, Gnaisses, Xistos. 
Filitos, Mármores e Quartzitos Seco  4.121 2.511 1.219 0.122 2.416 0.009 3.741 6.240 45.524

Úmido  0.174 <0.144 0.242 0.135 0.054 0.213 0.005 1.198 26.34115 –Quartzitos 
 Seco  0.097 0.095 0.061 0.010 0.047 0.013 0.004 0.675 3.155

Úmido  0.243 <0.238 0.469 0.239 0.069 0.252 0.009 4.990 15.27416 – Quartzitos e Diques Máficos 
 Seco  0.071 0.082 0.076 0.020 0.035 0.011 0.003 1.077 1.628

Úmido   0.539 <0.220 <0.004 0.407 0.467 0.176 *< DL 4.978 21.55717- Quartzitos 
 Seco   0.298 <0.142 0.158 0.192 0.192 0.073 *< DL 4.459 7.246

Úmido  0.963 <0.624 1.110 1.450 0.363 0.872 0.023 11.715 49.849

C
ar

aç
a 

18 –Quartzitos e Diques Máficos 
 Seco  1.144 0.897 0.761 0.414 0.588 0.130 0.031 9.791 17.938

*< DL = abaixo do limite de detecção. 
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