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Resumo  

 

O estudo sobre gênese de lagos tem grande relevância em pesquisas geomorfológicas e geológicas, pois 

pode revelar quais são os agentes que imperam na construção desta paisagem, podendo ser os de natureza 

endógena, resultantes da evolução de deformações crustais, ou de âmbito exógeno, ligados principalmente 

à processos superficiais atmosféricos e hidrológicos. Este trabalho tem por objetivo a caracterização de 

aspectos morfoestruturais, sedimentológicos, hidroquímicos e micropaleontológicos, visando o 

reconhecimento de parâmetros que permitam discutir a influência do substrato litológico, de reativações 

tectônicas e do clima na gênese deste sistema lacustre. A análise de propriedades das morfoestruturas por 

meio da morfometria de lagos, assimetria de bacias, densidade e anomalias de drenagem pode revelar 

informações importantes sobre o contexto tectônico, que possivelmente exerce influência na origem e 

dinâmica de sistemas lacustres. Características hidroquímicas e sedimentológicas podem revelar a interação 

dos lagos com o clima e a litologia, nos quais estão inseridas. O comportamento sazonal das lagoas pode 

ser revelado pelo processamento digital de imagens a partir de cenas registradas em períodos de estiagem e 

de chuvas. Os sedimentos ainda podem fornecer, por meio de conteúdo microfossilífero, como presença de 

espículas silicosas, mineralógico e granulométrico dados proxy para a interpretação paleoambiental e 

paleoclimática desses sistemas. Estes diferentes tipos de métodos foram utilizados nesta pesquisa, pois são 

particularmente relevantes em estudos tais como o do sistema lacustre do médio rio Grande, inserido no 

noroeste do Cráton do São Francisco, ligado a um relevo muito plano e coberto por materiais inconsolidados 

que podem mascarar a influência do contexto tectônico regional na morfodinâmica local. Os resultados 

obtidos por meio da análise de produtos de sensoriamento remoto, revelaram uma série de feições relevantes 

a este tipo de estudo, como bacias fortemente assimétricas atreladas a valores irregulares de densidade de 

drenagem, presença de anomalias de drenagem em ângulos elevados quase ortogonais, coincidentes com 

variações na forma, dimensão e comprimento máximo dos lagos. Adicionalmente foi registrado o 

predomínio de lineamento da drenagem e das lagoas com direções NW-SE, NE-SW, e, subordinadamente 

E-W, concordantes com orientações principais de falhas dos contextos tectônicos regionais já reconhecidas 

na área de estudo. Este padrão de lineamentos permitiu a divisão de dois domínios morfoestruturais com 

comportamento diferenciado do sistema lacustre, sendo o Domínio I localizado na porção norte, com 

predomínio de direções NW-SE, menor número de lagoas e superioridade de lagoas alongadas em relação 

ao Domínio II. Este por usa vez, localiza-se na porção sul do sistema lacustre possui lineamentos 

predominantes de direção NE-SW, e, subordinadamente E-W, maior quantidade de lagoas de menor 

diâmetro e circulares. Os parâmetros hidroquímicos revelaram duas tendências, um grupo de lagoas 

mostraram-se sódicas e básicas e outro grupo cálcicas e ácidas. Estes dois grupos apresentaram também 

diferenças em suas características sedimentológicas. Sendo registrados seixos arredondados, maior 

porcentagem de areia e presença de mica em uma das lagoas. Contrastando com a textura lamosa com 

predomínio de quartzo e caulinita da outra lagoa. Estes resultados permitiram a proposição de dois modelos 

evolutivos para as lagoas. Um dos modelos é representado por lagoas que se desenvolveram a partir de 

rochas metapelíticas, pouco permeáveis, porém mais fraturadas favorecendo a expansão em área das lagoas 

e maior permanência de água, com conexões recentes da rede fluvial. No outro modelo proposto as lagoas 

evoluíram a partir de rochas carbonáticas, permeáveis, menos fraturadas, com rápida infiltração hídrica 

vertical e menor residência de água, refletindo maior influência atmosférica que litológica em suas 

características geoquímicas. A classificação de imagens de satélite e tabulação de dados de precipitação 

para os períodos de estiagem e de chuvas entre 2014 e 2015 revelaram um comportamento diferenciado 

entre as lagoas pertencentes as bacias hidrográficas dos rios Preto e Grande, no que tange à presença de 

lâmina d'água, vegetação, umidade e homogeneidade no total precipitado, com melhor distribuição das 

chuvas na bacia do rio Grande, indicando que tais variações podem ser mais bem explicadas pela 

permeabilidade do substrato do que por questões relacionadas ao clima regional. Já as condições 

paleoclimáticas e dinâmicas do sistema lacustre revelaram que a idade das amostras dos sedimentos de duas 

lagoas, localizados em cada uma dessas bacias, variou entre 3.929 a 8.410 cal. AP.  Foram encontradas 

espículas das esponjas Dosilia pydanieli, Heterorotula fistula, Metania spinata, Oncoslera sp, 

Radiospongilla inesi e Tubella variabilis. As análises sugerem que as duas lagoas tiveram situações 

climáticas com alternância entre fases mais secas e mais úmidas em relação ao clima atual. No entanto, as 
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duas lagoas diferem no que tange à taxa de sedimentação e conteúdo microfossilífero. Para a lagoa da porção 

norte os resultados evidenciaram alternância de fases lênticas e lóticas, indicando uma paleodrenagem no 

início do Holoceno Superior, enquanto as evidências da lagoa ao sul do sistema lacustre indicam apenas 

fases lênticas. Tais evidências sugerem que outros fatores fisiográficos, além do clima, influenciaram a 

dinâmica dessas lagoas, como características estruturais, tectônicas e litológicas do substrato das lagoas. 

Deste modo, considera-se que a reativação de falhas pré-existentes e as características litológicas são os 

fatores mais importantes para a gênese e dinâmica dos lagos do médio rio Grande.  
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Abstract  

 

The study about genesis of lakes is very relevant in terms of geomorphological and geological researches, 

once it reveals the agents inserted in the construction of this kind of landscape. These agents could be 

endogenous, which result from the evolution of crustal deformations, or exogenous, for being connected to 

the superficial, atmospheric and hydrological processes. The objective of this study is the characterization 

of the morphostructural, sedimentary, hydrochemical and micropaleontological aspects, in order to 

recognize the parameters that allow discussing the influences of the lithological substrate, the tectonic 

reactivations, and the climate in the genesis of this lacustrine system. The analysis of morphostructures, by 

means of the lakes morphometry, the basins asymmetry, the drainage’s density and anomalies, may reveal 

important information about the tectonic context. Such analysis possibly influences the origin and dynamics 

of the lacustrine systems. Hydrochemical and sedimentary characteristics can reveal the interaction between 

the lakes and the climate, and also the lithology in which they are inserted. The seasonal behavior of the 

lakes can be revealed by the digital processing of images got from scenes registered during dry and rainy 

seasons. By means of mineralogical, granulometric and micropaleontological contents, as the presence of 

siliceous spicules, the sediments can also provide proxy data for the paleoenvironmental and paleoclimatic 

interpretation of these systems. Such different types of methods have been used in this research. They are 

particularly relevant to studies such as the ones of the middle Rio Grande lacustrine system, which is 

inserted on a very flat relief in northwestern São Francisco Craton. Such relief is also covered by 

unconsolidated materials that can mask the influence of the regional tectonic context in the local 

morphodynamics. The results obtained from the analysis of remote sensing products revealed a series of 

features relevant to this kind of study such as: the strongly asymmetric basins attached to irregular values 

of drainage density, and the presence of drainage anomalies in almost orthogonal elevated angles, which 

coincides with variations in form, dimension and maximum length of the lakes. Additionally, it has been 

registered the predominance of the lineament of the drainage and the lineament of the lakes with the NW-

SE, NE-SW, and subordinately, E-W directions. This is concordant with the main orientations of failures of 

the regional tectonic contexts already recognized in the area of study. This lineament pattern allowed the 

division of two morphostructural domains with different behaviors of the lacustrine system. The Domain I 

is located at north with the predominance of NW-SE directions, fewer number of lakes and more elongated 

lakes in relation to the Domain II. This one, by the way, is located in the southern lacustrine system, it has 

predominant lineaments of NE-SW, and subordinately E-W directions, and more circular lakes with smaller 

diameters. The hydrochemical parameters revealed two tendencies: one group of lakes is sodic and basic 

and the other one is calcic and acidic. These both groups also presented differences in their sedimentary 

characteristics. One of the lakes registered rounded pebbles, more percentage of sand and presence of mica, 

contrasting then with the muddy texture with predominance of quartz and kaolinite of the other lake. Such 

results allowed the proposition of two different evolutionary models for the lakes. One of these models is 

represented by lakes that evolved from metapelitic, low permeability but more fractured rocks. This favors 

the expansion in the lakes area and more retention of water with recent connections to the fluvial network. 

In the other proposed model, the lakes evolved from carbonate, permeable, and less fractured rocks, with 

fast vertical water infiltration and less water retention, what reflects more atmospheric than lithological 

influence in their geochemical characteristics. The classification of satellite images and tabulation of 

precipitation data for the dry and rainy seasons between 2014 and 2015 revealed a different behavior among 

the lakes belonging to the basins of the rivers Grande and Preto. They differ in terms of presence of water’s 

blade, vegetation, humidity and homogeneity in total precipitation with better distribution of rains in the Rio 

Grande basin. These aspects indicate that such variations can be better explained by the substrate 

permeability than by issues related to the regional climate. On the other hand, the paleoclimatic and dynamic 

conditions of the lacustrine system showed that the age of the sediment samples of two lakes located in each 

one of those basins varied between 3.929 and 8.410 yrs cal BP. It has been found spicules of the sponges 

Dosilia pydanieli, Heterorotula fistula, Metania spinata, Oncoslera sp, Radiospongilla inesi and Tubella 

variabilis. The analyses suggest that the two lakes had climatic situations alternated between wetter and 

drier phases in relation to the present climate. However, the two lakes are different in terms of sedimentation 

rate and micropaleontological content. For the northern lake, the results showed alternation between the 
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lentic and lotic phases. That indicates a paleodrainage in the beginning of the upper Holocene, while the 

evidences suggest that other physiographic factors, besides the climate, have influenced the dynamics of 

those lakes. Thus, it is taken into consideration that the reactivation of pre-existent failures and the 

lithological characteristics are the most important factors for the genesis and dynamics of the lakes of middle 

Rio Grande. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 – APRESENTAÇÃO DO TEMA E DA PAISAGEM DO SISTEMA LACUSTRE DO MÉDIO 

SÃO FRANCISCO  

 Abordar a temática sobre "origem de sistemas lacustres" é uma empreitada complexa e desafiadora, 

pois um sistema no âmbito das geociências, pode ser considerado como a expressão física de um arranjo de 

elementos ambientais que se interagem de forma dinâmica e com intensidade variável no tempo e no espaço, 

enquanto que a paisagem exprime heranças das sucessivas relações destes elementos. Os processos 

químicos, físicos e biológicos que regem um sistema lacustre estão associados às características das bacias 

hidrográficas, as quais pertencem, possuindo uma relação direta com as condições estruturais, litológicas, 

geomorfológicas, hidrológicas e climáticas.  

 Diante disso, os sistemas lacustres são objetos de estudos de diversos ramos das ciências. No Brasil, 

a Geologia e a Geografia abordam principalmente questões paleoambientais, paleogeográficas e 

geomorfológicas. Estas questões estão diretamente relacionadas a fenômenos endógenos, aqueles 

originários do interior da crosta terrestre, e sua interação com os fenômenos exógenos da atmosfera e da 

hidrosfera.  No Brasil os estudos relacionados a lagos de origem fluvial são mais comuns, destacando-se 

aqueles formados por barragem natural de tributários ou por processos da dinâmica de planícies de 

inundação, que resultam no isolamento de corpos d'água dando origem aos lagos fluviais. Destacam-se os 

estudos sobre lagos na Região Amazônica (Souza Filho et al. 1999, Hayakawa & Rossetti 2012) e na bacia 

do Rio Doce (Meis 1977, Meis & Monteiro 1979, Barbosa & Kohler 1981, Meis & Tundisi 1986, Mello 

1997, Perônico & Castro 2009, Fonseca-Silva et al. 2015). 

 Estudos de lagos de conexão periódica ou desconexos de planícies fluviais são mais restritos, 

podendo se destacar aqueles relacionados a depressões resultantes da dissolução de rochas carbonáticas 

encobertas ou não, associadas a estruturas tectônicas. Alguns exemplos são as "Ipucas" na Depressão do 

Médio Araguaia (Nascimento & Morais 2012, Morais & Pereira 2012); nas cidades de Jaíba e João Pinheiro 

nas regiões norte e noroeste de Minas Gerais (Silva 1984; Oliveira 2001; Almeida 2009); e na Bacia 

Sedimentar do Paraná nas cidades de Ponta Grossa-PR e Jardim-MS (Sallun Filho & Karmann 2007). 

Processos de dissolução também ocorrem em rochas vulcânicas como na região limítrofe dos estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Maciel Filho et al. 2013), bem como da dissolução de crostas lateríticas, 

sendo os mais conhecidos na região de Carajás e também no sul do estado de Tocantins (Costa et al. 2005, 

Noronha 2009). 
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Assim, lagoas não associados à planícies fluviais podem ser originadas por processos de deflação, 

ou seja, a ação eólica forma depressões no relevo, que ao serem preenchidas por água originam lagos, como 

os lagos na região nordeste de Roraima, que tiveram sua origem explicada a partir da identificação de dunas 

parabólicas formadas no Holoceno (Latrubesse & Nelson 2001). Bem próximo desta área ocorre outro grupo 

de lagos, conhecidos como “lavrado”, não relacionados a campo de dunas, e sim à flutuações do lençol 

freático conectados sazonalmente a canais fluviais (Meneses et al. 2007). Já os lagos do Pantanal Mato-

grossense, na Nhecolândia chamam atenção pela sua grandiosidade com mais de 10.000 lagos divididos 

entre os lagos de água doce (“baías”) que periodicamente (durante as cheias) se conectam com os rios, e 

lagos de água salobra (“salinas”), que se encontram isolados. Inúmeras pesquisas têm sido realizadas a 

respeito da origem destas lagoas desde a década de 1980, e a maioria aponta para a origem eólica. No entanto 

esta não é uma hipótese consensual (Klammer 1982, Tricart 1982, Soares et al. 2003, Assine 2003, Almeida 

et al. 2003, 2006, Assine 2010). 

 Nota-se que investigações e interpretações sobre a origem de sistemas lacustres no Brasil estão 

distantes de se extenuarem, o que justifica esforços da comunidade científica para desvendar as nuances 

destes ambientes sob uma perspectiva da evolução geomorfológica, pois estes sistemas podem ser 

considerados como fonte importante de inspiração para muitas pesquisas, já que possuem indícios para o 

entendimento de uma sucessão de eventos, principalmente na história geológica e evolução climática 

recente. 

 Este trabalho propõe uma investigação sobre a origem do sistema lacustre localizado na bacia do 

rio Grande, região do médio São Francisco no oeste do estado da Bahia, que reúne singularidades do ponto 

de vista geológico, por estar próxima a importantes unidades morfoestruturais, como a Bacia do São 

Francisco, o Aulacógeno do Paramirim, a Faixa Móvel Rio Preto, sendo todas relacionadas ao Cráton do 

São Francisco, uma importante unidade geotectônica, ligada a diversos episódios da história evolutiva da 

Plataforma Sul-Americana (Alkmim 2004). 

 Além disso, possui características climáticas de passagem do clima subúmido para o semiárido, que 

refletem em uma ampla área de transição dos biomas do Cerrado para a Caatinga e de vasta rede de 

drenagem intermitente (Figura 1.1). Em meio a esta rede de drenagem existem dois rios perenes, o rio 

Grande e seu principal afluente, o rio Preto (Figuras 1.2 e 1.3).  Ambos possuem suas nascentes no Chapadão 

do Urucuia à oeste do sistema lacustre, onde as precipitações são mais elevadas e garantem a perenidade 

dos dois rios. 
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Figura 1.1 - Canal intermitente na área do sistema lacustre. 

 

 

Figura 1.2 - Trecho do rio Grande na área do sistema lacustre. 
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                            Figura 1.3 - Trecho do rio Preto na área do sistema lacustre. 

O sistema lacustre do médio São Francisco ocupa uma área de aproximadamente 8.000 km2 com 

mais de 2.000 lagoas (Figura 1.4), ainda pouco estudado sob o ponto de vista geológico e geomorfológico, 

o que justifica os esforços desta pesquisa, que visa ampliar conhecimentos sobre este ambiente a fim de 

complementar as pesquisas interpretativas de trabalhos anteriores e incitar trabalhos futuros sob a ótica das 

geociências. 

  

Figura 1.4 - Exemplos de lagoas na região do médio São Francisco. 

 Para o sistema lacustre do médio São Francisco podem-se destacar os trabalhos de Caxito (2010) 

Carvalho Júnior et al. (2014) e Alves (2011). Os dois primeiros fazem referência às lagoas como feições de 

abatimento circulares, interpretadas como feições cársticas (dolinas) sobre fina cobertura sedimentar 

quaternária da planície do São Francisco, tendo como base os calcários fraturados do Grupo Bambuí, 

influenciadas pela da evolução estrutural da Faixa Móvel Rio Preto durante a Orogênese Brasiliana (~600 

Ma). No entanto, a origem do sistema lacustre não era foco de suas pesquisas, Caxito (2010) abordou a 

evolução tectônica da Faixa Rio Preto e Carvalho Júnior et al. (2014) focaram na identificação automática 

de depressões em um setor do sistema lacustre, utilizando produtos de sensoriamento remoto. Alves (2011) 

abordou as condições climáticas para explicar a origem destas lagoas, apontando que eventos eólicos de 
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deflação relacionados à clima seco por volta de 3,9 ka AP (±0,6) e 3,7 ka AP (±0,28) teriam sido 

responsáveis pela formação de depressões no terreno dando origem às lagoas. 

 Esta pesquisa trata o tema por meio de uma visão integradora, ou seja, “o sistema lacustre” é visto 

como um conjunto de feições geomorfológicas (depressões) resultantes de conexões entre os elementos da 

superfície terrestre e o clima, além disso os sedimentos e a água contidos nestas depressões resultam das 

interações biogeoquímicas. De acordo com Huggett (2011) estas interconexões ilustram as tendências atuais 

de pesquisas geomorfológicas, que têm como foco uma perspectiva histórica que investiga as causas e 

efeitos das mudanças de regimes e processos durante o Quaternário, tomando como base estudos sobre 

tectônica, estimativa de precipitação e cobertura vegetal que em longo prazo revelam a interação entre o 

relevo e o clima. 

 Outra característica importante da geomorfologia adotada neste trabalho foi a busca por uma 

variedade de ferramentas metodológicas capazes de fornecer importantes informações sobre a evolução da 

paisagem. Segundo Jain et al. (2012), os avanços tecnológicos das últimas décadas têm influenciado 

consideravelmente a pesquisa geomorfológica, principalmente em aplicações do sensoriamento remoto e 

geoprocessamento, que permitem a análise da paisagem em maiores escalas e o grande impulso fornecido 

por avanços nos métodos cronológicos em termos de datações para determinação das taxas e processos de 

deposição. Huggett (2011) salienta que a percepção escalar na análise geomorfológica aponta para a 

importância no cruzamento de escalas, onde a alta resolução, em estudos baseados em processos de pequena 

escala podem ser usados para explicar o padrão da paisagem. Dentro deste contexto, esta pesquisa lançou 

mão de dados mineralógicos, sedimentológicos e biogênicos dos sedimentos lacustres como dados proxy 

para compreender a evolução da paisagem.  

 Os dados resultantes desta análise multiescalar forneceram significativas evidências sobre o clima, 

litologia e tectônica, permitindo definir o padrão da evolução das depressões que formam as lagoas da bacia 

do rio Grande na região do médio São Francisco e balizaram a proposta de dois modelos de evolução 

geomorfológica para explicar a história da paisagem durante o Holoceno. 

 

1.2 – HIPÓTESE E OBJETIVOS 

 A hipótese adotada neste trabalho é a de que as características litoestruturais subjacentes à cobertura 

arenosa inconsolidada da Depressão do São Francisco sejam as principais condicionantes da evolução do 

sistema lacustre aqui investigado. A partir desta condicionante principal, as demais variáveis fisiográficas, 

seriam resultantes de processos de reajustamento, uma vez que formariam uma interação regular e conectada 

ao sistema, onde as propriedades sedimentológicas, hidrológicas e hidroquímicas e morfométricas dos lagos 

são respostas às alterações causadas pela interação entre a base litológica e os fatores climáticos. 
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O objetivo principal desta tese é a caracterização e interpretação das variáveis envolvidas na 

evolução e dinâmica do sistema lacustre da região do médio São Francisco. Os objetivos específicos da 

pesquisa são: 

 Investigar os principais elementos geomorfológicos (rede drenagem, bacias hidrográficas, 

orientação do eixo longitudinal e morfometria das lagoas, lineamentos regionais) associados ao 

sistema lacustre que permitam a interpretação de possíveis controles morfoestruturais e 

morfotectônicos, dentro do contexto regional do Cráton do São Francisco; 

 Identificar as variações sazonais atuais do sistema lacustre do médio São Francisco, utilizando 

imagens de satélite e dados de precipitação deste sistema em um período determinado; 

 Analisar a composição química de amostras de água, com intuito de obter informações sobre as 

relações de troca entre lagoas e as variáveis litológicas, e registrar possíveis mudanças sazonais 

nesta composição; 

 Caracterizar os sedimentos depositados nas lagoas quanto à: organização de fácies deposicionais; 

mineralogia; presença de microfósseis de espículas silicosas; e datá-los para que se possa inferir a 

origem dos depósitos e as condições paleoambientais de formação das lagoas. 

 

1.3 – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 A área estudada no presente trabalho está situada na região oeste do estado da Bahia, abrangendo 

parte dos municípios de Angical, Mansidão, Riachão das Neves, Vanderley, Santa Rita de Cássia e Cotegipe. 

Os dois útimos municípios abarcam a maioria dos lagos, e as coletas de amostras e tratamentos de imagens 

foram feitas apenas em Santa Rita de Cássia e em Cotegipe, em seu distrito de Taguá. Estes dois municípios 

estão limitados a norte pelo estado do Piauí, a oeste pelo estado de Tocantins, a sul os municípios baianos 

limítrofes são Barreiras, Angical e Vanderley, e a leste o município de Barra, também na Bahia. Estes 

municípios distam da capital Salvador cerca de 900 km.  

 A capital mais próxima destes locais é Brasília, o acesso à Santa Rita de Cássia a partir da capital 

federal é feito pela BR020 até a cidade de Barreiras, segue-se pela BR135 até a cidade de Riachão das 

Neves, deste ponto em diante o trecho é feito pelas rodovias estaduais BA451 e BA225, do núcleo urbano 

de Santa Rita de Cássia até as lagoas o trajeto é feito por estradas não pavimentadas muito arenosas e de 

difícil acesso. O acesso a Taguá coincide com o anterior até a cidade de Riachão das Neves, a partir daí 

segue-se pela BR020 em seu trecho não pavimentado e arenoso até a área das lagoas (Figura 1.5).
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Figura 1.5 – Localização da área de estudo. 
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O município de Santa Rita de Cássia (Figura 1.6) possui uma população de 26.250 habitantes e uma 

densidade demográfica de 4,39 hab/km², de acordo com o censo do IBGE de 2010. A economia deste 

município gira em torno de atividades de comércio e serviços (80,6%), seguidos de atividades agropecuárias, 

extração vegetal, caça e pesca (16,4%) (SEI 2016).  A figura 1.7 ilustra uma das estradas não pavimentadas 

que dá acesso as lagoas em Santa Rita de Cássia, no período de estiagem, o que revela também a vegetação 

com aspecto seco da Área de Tensão Ecológica. Pode-se observar a mata fechada com espécies da caatinga 

arbustiva espinhosa e uma espécie arbórea do cerrado, além disso a mata fechada e espinhosa dificulta o 

acesso às lagoas. 

 

 Figura 1.6 – Núcleo urbano de Santa Rita de Cássia. 

 

 

Figura 1.7 – Estrada de acesso às lagoas no município de Santa Rita de Cássia. 
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O município de Cotegipe possui 13.636 habitantes e uma densidade demográfica de 3,25 hab/km² 

(IBGE 2010). A economia deste município gira em torno de atividades de comércio e serviços (62,0%), 

seguidos de atividades agropecuárias, extração vegetal, caça e pesca (34,4%) (SEI 2016). Neste município 

as atividades do agronegócio já estão se expandindo para áreas nas proximidades do sistema lacustre, e os 

pivôs de irrigação são elementos presentes na paisagem, o que não ocorre em Santa Rita de Cássia. O distrito 

de Taguá possui apenas 1.441 habitantes e é o núcleo populacional mais próximo das lagoas ao sul do 

sistema lacustre (Figura 1.8). O acesso às lagoas de Taguá são mais difíceis do que em Santa Rita de Cássia, 

pois a BR020 possui trechos não pavimentados e muito arenosos (Figura 1.9), portanto o acesso às lagoas é 

condicionado pelo uso de veículos com modelos adequados.  

 

Figura 1.8 – Núcleo populacional de Taguá. 

 

 

Figura 1.9 – Estrada de acesso às lagoas no distrito de Taguá, município de Cotegige. 
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1.4 – ESTRUTURA DA TESE 

A tese está estruturada em oito capítulos. O capítulo 1 apresenta um panorama geral sobre trabalhos 

no Brasil que abordam diferentes sistemas lacustres, bem como uma apresentação sucinta da paisagem do 

sistema lacustre do médio São Francisco, sua localização e vias de acesso. Ainda neste capítulo apresenta-

se a hipótese norteadora do trabalho e o delineamento dos objetivos propostos.  O capítulo 2 traz o estado 

da arte sobre características gerais de lagos, classificação e processos de origens de lagos e por fim versa 

sobre o ambiente de sedimentação lacustre. O capítulo 3 situa a área num contexto fisiográfico regional que 

inclui unidades geológicas, contexto geotectônico, compartimentação geomorfológica, hidrológica e 

vegetacional. O capítulo 4 apresenta de forma detalhada a descrição dos materiais e métodos analíticos e de 

amostragem.   

Os resultados obtidos são apresentados em forma de três artigos submetidos em periódicos e um 

artigo publicado em um evento, que estão ordenados nos capítulos 5, 6 e 7. O capítulo 5 é divido em duas 

partes, a primeira apresenta resultados obtidos a partir da análise da drenagem e do sistema lacustre por 

meio de produtos de sensoriamento remoto. Por meio destas análises foi possível interpretar os controles 

morfoestruturais e morfotectônicos, dentro do contexto regional do Cráton do São Francisco. A segunda 

parte deste capítulo apresenta o resultado da análise da classificação de imagens de satélite e tabulação de 

dados de precipitação em lagoas selecionadas na bacia dos rios Preto e Grande. 

O capítulo 6 é resultado de uma investigação faciológica e mineralógica dos depósitos sedimentares. 

Os sedimentos foram descritos empregando-se análises texturais, mineralógicas por difratometria de raios 

X.  A composição mineralógica dos depósitos lacustres contribui para o entendimento da dinâmica externa 

e interna do lago, pois permite a interpretação de possíveis áreas fonte dos sedimentos, bem como de 

alterações e precipitações de minerais dentro do lago. Além disso, foi realizada análise geoquímica da água, 

capaz de revelar informações valiosas sobre a caracterização morfológica e origem do sistema lacustre. 

O capítulo 7 apresenta um estudo no âmbito da sedimentologia, por meio da caracterização do 

conteúdo de matéria orgânica e presença de diatomáceas, além da identificação e quantificação de espículas 

de esponjas detectadas nos sedimentos, que foram datados por 14C. 

No capítulo 8, apresentam-se as considerações finais da tese, com algumas recomendações 

pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CAPÍTULO 2 

SISTEMAS LACUSTRES 

2.1 - Características Gerais 

Os lagos e os depósitos lacustres são importantes para o entendimento e predições sobre recursos 

econômicos, mudanças climáticas e paleoclimáticas, e fonte sobre a biodiversidade. Estudos sobre depósitos 

lacustres revelam uma grande complexidade de processos, interações e realimentações na formação destes 

ambientes, incluindo a influência tectônica na associação de fácies (Carrol & Bohacs 1999). 

Os processos químicos, físicos e biológicos que regem um sistema lacustre estão associados às 

características das bacias hidrográficas, as quais pertencem, possuindo uma relação direta com as condições 

estruturais, litológicas, hidrológicas, climáticas e biológicas. Schäfer (1985) afirma que as lagoas podem ser 

classificadas de acordo com sua gênese, que é explicada de forma geral, pelos processos atuantes, que podem 

ser tectônicos, erosivos e pelo acúmulo de substância, formando diques, sendo os dois primeiros 

considerados destrutivos e o último obstrutivo. 

Os lagos são formados por acúmulo de água em áreas topograficamente baixas do relevo e são 

alimentados, principalmente pelos rios, pelo lençol freático e também pela precipitação direta. O nível da 

água, bem como sua química são controlados pelo equilíbrio entre o fluxo de entrada e saída de água. Em 

condições de fluxo constante de água no lago, este atinge seu ponto de transbordamento e permanece úmido. 

Baixa entrada de água no sistema ocasiona altas taxas de evaporação o que resulta na concentração de íons 

dissolvidos. Estes últimos podem ser precipitados formando evaporitos em lagos salinos perenes ou quando 

a água de um lago efêmero evaporar. Tais características tornam os sistemas lacustres extremamente 

sensíveis ao clima e às mudanças climáticas, bem como ao uso antrópico que podem resultar em alterações 

hidrológicas (Nichols 2009). 

As propriedades físicas e químicas de um lago dependem de muitos fatores, como a forma da 

depressão que contém o lago, o clima da região, a natureza da água que flui para o lago (por exemplo, se é 

rica ou pobre em nutrientes), bem como sua idade. Cada lago, portanto, acumula biomassa e sedimentos que 

tem sua estratigrafia própria e fornecem evidências sobre as condições ambientais passadas No entanto, 

existem características que são comuns, como processos físicos de temperatura e estratificação de densidade 

que são singulares em ambientes lacustres. 

Neste sentido, Day (2006) e Slaymaker et al. (2009) destacam a intensificação de pesquisas 

realizadas por geomorfólogos e limninólogos com intuito de identificarem mudanças espaciais em uma 

média escala de tempo, visto que os sistemas lacustres em sua maioria registram mudanças dos últimos 

20.000 anos, período em que as paisagens foram perturbadas por glaciações em escala continental no 
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hemisfério norte, e em que as variações hidroclimáticas são relativamente bem conhecidas. Além disso, 

neste período, a influência das atividades humanas sobre a paisagem foi intensificada. 

Para entender a dinâmica dos sistemas lacustres e suas alterações ao longo do tempo é preciso 

identificar suas características hidrológicas, químicas e deposicionais. Do ponto de vista hidrológico os 

lagos podem ser classificados como abertos e fechados (Figura 2.1). Os lagos abertos são caracterizados por 

sua perenidade e equilíbrio entre input e output de água, que por sua vez possuem baixa concentração de 

sais dissolvidos, e, consequentemente, baixa salinidade. Já os lagos fechados são aqueles onde a taxa de 

evaporação excede ou equilibra a taxa de fornecimento de água. Se o fornecimento de íons dissolvidos é 

baixo, a evaporação terá pouco efeito sobre a concentração de íons na água do lago, mas geralmente os íons 

dissolvidos concentram-se por evaporação tornando as águas salinas. Caso a evaporação e a concentração 

sejam elevados, minerais evaporíticos podem precipitar, e em condições de baixo suprimento de água e 

elevada taxa de evaporação, o lago pode secar completamente. 

 
Figura 2.1 - Regimes hidrológicos dos lagos. Adaptado de Nichols (2009). 

 

De acordo com o teor de sais, três tipos de lagos podem ser considerados, independentemente do 

seu modo de formação ou hidrologia. Lagos de água doce têm águas com baixa salinidade e são 

hidrologicamente abertos, ou estão hidrologicamente fechados com uma baixa oferta de íons dissolvidos. 
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Lagos salinos são hidrologicamente fechados e são corpos d'água perenes na qual os íons dissolvidos 

tornaram-se concentrados. E, por fim, lagos salinos efêmeros ocorrem principalmente em ambientes 

climáticos áridos e são corpos temporários de água que existem por alguns meses ou anos após período de 

chuva na bacia hidrográfica, secando posteriormente (Nichols 2009). 

De acordo com Neumann et al. (2008), os lagos de água doce podem possuir características 

particulares de estratificação da água, havendo  contraste na temperatura, na densidade e na composição 

química das águas na porção superior e inferior do lago. Próximo à superfície a temperatura é constante, 

variando apenas sazonalmente, pois é aquecida pelo sol. Em profundidade devido à falta de circulação da 

água a temperatura também permanece constante, porém mais baixa que o extrato superior. Estas duas 

divisões da água do lago são conhecidas como epilímnion, que é a zona superficial mais quente e oxigenada; 

e o hipolímnion, a parte inferior e mais fria, de pouca circulação e geralmente anóxica; o metalimnion, que 

é a zona intermediária e de transição; que são separadas por uma superfície através da qual ocorre as 

alterações bruscas da temperatura, a termoclina (Figura 2.2). 

A diferença de densidade é reflexo da variação de temperatura dos extratos, pois a primeira diminui 

com o aumento da segunda, portanto no epilímnion a densidade é menor e também possui maior oxigenação 

devida ao contato direto com a atmosfera. Já o hipolímnion possui maior densidade, devido à sua baixa 

temperatura, bem como o oxigênio é rapidamente utilizado por atividade bacteriana, configurando um 

ambiente anaeróbico, e com alto teor de matéria orgânica. 

 
Figura 2.2 - Estratificação termal de lagos. Fonte: Neumann et al. (2008). 

 

 Outra característica na dinâmica dos lagos é o seu sistema deposicional, com destaque para os 

seguintes depósitos, delta lacustre, areia fina e silte acumulados na margem, depósitos palustres e depósitos 

profundos (Figura 2.3). As fácies lacustres são semelhantes às fácies sedimentares depositadas em ambiente 

marinho, em condições existentes em enseadas e baías. Entretanto, podem ser diferenciadas pelo conteúdo 

biológico/paleobiológico devido à existência de organismos dulciaquícolas, extensão areal e associação com 

outras fácies continentais como fluviais. 
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Figura 2.3 - Distribuição de fácies em um lago de água doce com deposição predominantemente clástica. Modificado 

de Nichols (2009). 

 

Os deltas lacustres se assemelham aos deltas marinhos, eles são formados a partir da entrada de 

sedimentos que chegam por um canal fluvial e retrabalhados por ondas na superfícies do lago que acumulam 

areia fina e silte nas bordas dos mesmos, como as ondas do mar retrabalham os deltas, mas com menor 

intensidade. Os depósitos palustres foram interpretados por Sánchez Benavides et al. (1988) como a 

sedimentação rica em matéria orgânica ocorrida em áreas muito rasas marginais do lago em gradiente 

topográfico muito baixo, que foram expostos periodicamente a oscilações do nível da água, em ambiente 

pedogenético e colonizados pela vegetação. Os depósitos do fundo dos lagos são compostos por fácies 

lamosa muito fina e laminada a partir da decantação de material em suspensão. Quando o ambiente de fundo 

é anóxico, não há abundância de organismos viventes em ambientes profundos, o que causa a laminação 

fina preservada e não perturbada pela atividade biogênica (Roehler 1992). 

A precipitação química direta de minerais de carbonato ocorre em lagos com salinidade elevada, 

mas em lagos de água doce a formação de carbonatos de cálcio é predominantemente associada à atividade 

biológica. A figura 2.4 ilustra a distribuição das fácies em um lago de água doce rico em carbonatos. 
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Figura 2.4 - Arranjo de fácies em um lago de água doce com deposição de carbonato. Modificado de (Nichols 2009). 

 

Do ponto de vista sedimentológico, lagos de água salobra são semelhantes aos lagos de água doce, 

mas as altas concentrações de íons dissolvidos fornecidos pelos rios que, provenientes das rochas e 

combinados a um ambiente climático onde há taxas relativamente altas de evaporação, fornecem o seu 

carácter distintivo. Os principais íons presentes nas águas de lagos modernos salinos são cátions de sódio, 

cálcio e magnésio, o carbonato, o cloreto e ânions sulfatados (Day 2006). Organismos em lagos salinos são 

muito restritos em variedade, mas grandes quantidades de algas verde-azuladas e bactérias podem florescer 

em condições quentes, e quando a produtividade orgânica é alta o suficiente, resulta em sucessões 

sedimentares que contêm minerais evaporíticos e escuros, ricos em folhelhos orgânicos. 

Os lagos efêmeros são comuns em climas semiáridos e áridos, onde a precipitação é baixa e a taxa 

de evaporação é alta. Apresentam depósitos que se caracterizam por partículas lamosas e, a partir da 

evaporação da água diminui a área do lago e consequentemente formam-se gretas de contração nas margens. 

Prosseguindo a evaporação, a concentração de íons aumenta ocasionando a precipitação de sais, que formam 

os evaporitos (Lowenstein & Hardie 1985).  

Carrol & Bohacs (1999) elucidam que dada à dependência dos lagos pelo equilíbrio hidrológico, 

parece intuitivo esperar que química da água, bem como seus depósitos correlacionem-se com a umidade, 

consequentemente com o clima. No entanto existem inúmeros lagos no mesmo contexto climático, com 

características de profundidade, com teor de sais distintos, o que indica que existem outros fatores que 

influenciam a origem e dinâmica dos lagos, como a tectônica e a litologia da base dos lagos. Diante disso, 

é geralmente aceito que os depósitos de um lago possuem significativa influência da bacia de drenagem e 

das características geológicas regionais (Kelts 1988). 

Portanto, essa classificação geral aqui apresentanda não se aplica em todos os sistemas lacustres, 

torna-se importante investigar estes sistemas enfatizando sua relação com os aspectos ambientais regionais, 
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que levam à compreensão da sua origem e das modificações ocorridas durante a sua existência. Esta 

sistematização de conceitos, de um modo geral se aplicam a lagos de regiões temperadas, pois a maioria dos 

modelos conhecidos provém dessas regiões, embora possam ocorrer em situações particulares em clima 

tropical, a depender de outros fatores, como profundidade, por exemplo. Em síntese, para elucidar a origem 

de um sistema lacustre, faz-se necessária uma investigação sobre uma gama de elementos que os compõem, 

como condições climáticas de evaporação e precipitação, dimensões, formas, profundidade, morfoestrutura, 

geoquímica e conteúdo sedimentar dos lagos.  

 

2.1.2. Classificação e Processos de Formação de Lagos  

 Day (2006) explicita que cientistas desenvolveram formas de classificação de lagos e suas 

características intrínsecas. Os geólogos, por exemplo, descrevem mais de cem tipos diferentes de lagos com 

base em suas condições de formação. O referido autor salienta que, atualmente, a ênfase dos estudos 

descritivos deu lugar às investigações dos processos atuantes na formação de dinâmica dos lagos. Quanto à 

gênese de lagos destacam-se àqueles de origem glacial e periglacial, fluvial, vulcânico, tectônico, costeiro, 

cárstico ou de dissolução, eólico e de barramento. Dadas às condições climáticas e geológicas reinantes 

durante o Neógeno no Brasil, serão descritos aqui, os tipos de lagos cuja existência é recorrente no país. 

Lagos de origem tectônica 

 Os lagos de origem tectônica foram divididos em dois tipos por Tundisi & Tundisi (2008), sendo 

um primeiro grupo originado por depressões resultantes de processos epirogenéticos positivos ou negativos 

e um segundo grupo resultante de falhas decorrentes de descontinuidades da crosta terrestre.  

 Sternberge (1950) apresenta os lagos Manacupuru, Anamã, Badajós, Piorini e Miuá na Planície 

Amazônica, como sendo originários de processos de ajustes isostáticos epirognéticos. Onde a sobrecarga 

sedimentar deflagrou o neotectonismo em faixas de fraqueza preexistentes na crosta terrestre, sob as 

camadas sedimentares mais novas que atualmente nivelam a planície amazônica. Formando assim vales 

tectônicos, que foram aprofundados por erosão e alagados formando os lagos (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 - Lagos de Origem Tectônica na Planície Amazônica. Fonte: (Sternberge 1950). 

 

 Na Planície Amazônica Costa et al. (2010) relatam a existência de inúmeros lagos piscosos, de 

grandes dimensões formados por barramentos tectônicos, resultantes de falhamentos.  Costa et al. (1996) 

afirmam que a variação de altitudes de norte para sul, na região do Monte Roraima, sugere que falhas 

transcorrentes foram importantes componentes de rejeito de mergulho, resultando em vales suspensos e 

lagos decorrentes de drenagens bloqueadas pelas falhas. Hayakawa & Rossetti (2012) identificaram o 

mesmo processo de formação de lagos no médio e baixo curso do rio Madeira, ao estudarem a rede de 

drenagem por meio de produtos de sensoriamento remoto (Figura 2.6). 

 Na região sudeste do Brasil, na bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, emergem discussões valiosas 

quanto à origem do sistema lacustre local. De acordo com Castro (2001) podem ser agrupadas em duas 

grandes correntes interpretativas, a primeira afirma que a origem dos lagos estaria associada ao 

entulhamento das drenagens afluentes do rio Doce, em função de mudanças climáticas ocorridas desde o 

Pleistoceno, identificadas a partir de análises nos depósitos coluvionares e sua relação com depósitos 
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lacustres (Meis 1977, Meis & Monteiro 1979, Meis & Tundisi 1986), estes autores advogam que a origem 

dos lagos estaria associada ao barramento provocado pelos depósitos coluvionares. E a segunda, de que a 

origem dos lagos estaria associada a movimentos tectônicos na região.  Barbosa & Kohler (1981) utilizando-

se de fotografias aéreas e imagens de radar, identificaram um forte controle tectônico na orientação dos 

lagos e na orientação dos barramentos. Mello (1997) utilizando de dados neotectônicos e de seções sísmicas 

realizadas nos lagos do Rio Doce comprova de maneira irrefutável, a influência da tectônica na evolução 

dos lagos (Figura 2.7).  

 Saadi (2005) ao estudar os terraços fluviais e rampas coluviais identificou evidências 

morfotectônicas que são compatíveis com o basculamento de blocos, que controlam a rede fluvial e lacustre 

na bacia do Rio Doce, corroborando os estudos aventados acima, como ilustra a figura 2.8. 

 

Figura 2.6. - (a) Tributários próximos do baixo e médio curso do rio Madeira, que tiveram seus vales afogados; (b) 

Reativação de falhas relacionadas ao Lineamento Tupinambara determinante no abandono da drenagem e formação 

de rias. Fonte: Hayakawa & Rossetti (2012). 

 

 

Figura 2.7 - Seção sísmica no lago Dom Helvécio na bacia do Rio Doce, os refletores mostram o basculamento dos 

sedimentos para SW causados por falhamento. Fonte: Mello (1997). 
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Figura 2.8 - Modelo Morfotectônico da bacia do Rio Doce-MG e sismicidade associada. Fonte: (Saadi 2005). 

 

 Neste tipo de processo tectônico ocorre um ajuste da drenagem na zona de falha, promovendo 

mudanças no gradiente topográfico dos rios, o que provoca o afogamento de canais tributários em suas 

desembocaduras e formação de lagos e também abandono de canais, resultantes de processos de avulsão e 

formação de paleocanais e entulhamento de lagos. 

 

Lagos de origem antrópica 

 Os lagos de origem antrópica podem ser originários de escavações artificiais, superficiais ou 

subterrâneas, que são posteriormente preenchidas por água, ou provenientes do barramento artificial de 

cursos d'água (Sperling 1999). 

 Os estudos sobre lagos resultantes de cava de mineração têm se tornado mais frequentes a partir da 

década de 1990. Diversos interesses permeiam a formação destes lagos, como estudos de impactos 

ambientais, morfológicos, qualidade da água, hidrológicos, biológicos e turístico.  
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 Morfologicamente são lagos geralmente estreitos e profundos, circundados por paredes rochosas 

íngremes e não favorecem a circulação vertical completa da coluna d’água (Figura 2.9). Hidrologicamente, 

ocorre interferência no lençol freático com uso de bombas de sucção para rebaixamento do nível de água e 

a consequente possibilidade de extração do minério. Ao cessar a retirada do minério cessa também a retirada 

de água, o que causa a formação de um lago na cava da mina (Castendyk & Eary 2009). 

 Esta dinâmica também interfere nos processos geomorfológicos como na estabilidade dos taludes 

da mina, bem como no sistema de escoamento da drenagem pluvial e fluvial das vertentes próximas à cava. 

No que tange à qualidade da água Zhao et al. (2009) agruparam os lagos em quatro tipos: os lagos ácidos, 

os salinos, os neutros e os de água com ótima qualidade físico-química e bacteriológica. De acordo com 

Gammons et al. (2009) os lagos de mineração de carvão mineral e de ouro em rochas sulfetadas, tendem a 

serem ácidos, causando graves consequências ambientais. 

 

 

Figura 2.9 - Evolução do enchimento da cava da Mina de Águas Claras - MG e formação do Lago de Mineração, de 

dezembro de 1999 a maio de 2002. Fonte: Grandchamp & Velásquez (2002). 

 

 Os lagos formados a partir de barragens apresentam geralmente grande porte, formato alongado que 

seguem o formato original do vale do rio que foi barrado artificialmente (Figura 2.10). No Brasil, eles têm 

como principal objetivo a geração de energia elétrica, mas podem também ser utilizados para irrigação, 

abastecimento industrial e doméstico (Sperling 1999). 
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Figura 2.10 - Imagem parcial do Lago de Itaipu em 3D localizado entre Brasil e Paraguai. Fonte: Itaipu Binacional 

2010). 

 A criação de uma represa acarreta a transformação de um ambiente lótico em um ambiente 

semelhante ao lêntico, e este fato emerge uma demanda por estudos e pesquisas no que se refere à formação 

do lago relacionada ao uso e ocupação da área inundada, questões climáticas (principalmente sobre 

evaporação e umidade), propagação de vetores de doenças, dinâmica geomorfológica da drenagem e de 

encostas, abalos associados ao peso da lâmina d'água, sedimentação do lago, eutrofização, questões sobre 

perda genética de fauna e flora. 

 Outro fator presente nos ambientes lacustres, não se excluindo os resultantes de barramentos é a 

eutrofização que de acordo com Tundisi et al. (2006) 

 

consiste no enriquecimento com nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, que 

entram como solutos e se transformam em partículas orgânicas e inorgânicas. O 

crescimento acelerado e a maior abundância de plantas aquáticas causam, frequentemente, 

deterioração da qualidade hídrica e crescimento de grandes volumes de algas, inclusive de 

cianobactérias potencialmente tóxicas, tornando-se um risco à saúde do ecossistema, além 

de implicar em aumento no custo do tratamento da água para abastecimento (Tundisi et 

al. 2006 p.169). 

 

 

Lagos originados por processos eólicos 

 Lagos originados por processos eólicos são também denominados de "Lagos de Deflação" e "Lagos 

de Duna", ou seja, são àqueles formados pela ação do vento. De acordo com Esteves (1998) o deslocamento 

de dunas, principalmente aquelas desprovidas de vegetação, ao se acomodarem em um novo local, podem 

represar os pequenos córregos que buscam o mar, transformando-os em lagos. Christiansen & Hamblin 

(2014) explicam que o processo de deflação ocorre quando partículas soltas de areia e poeira são 
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transportadas pelo vento a partir da superfície e depositadas em outros locais, formando uma bacia de 

deflação, segundo eles este processo ocorre comumente em regiões semiáridas ou costeiras, onde ventos 

são intensos, ou onde a camada de vegetação foi removida pela atividade de seres humanos e animais.  

 Caso ocorram mudanças climáticas, para condições mais úmidas, estas bacias de deflação podem 

ser preenchidas por água formando lagoas perenes ou intermitentes, denominadas pans ou playas (Sperling 

1999). 

 Klammer (1982) e Tricart (1982) sugerem que a origem do complexo Sistema Lacustre da 

Nhecolândia inserida no Megaleque do Taquari, no Pantanal sul mato-grossense, seja originada por 

processos eólico/fluviais, como herança de um paleoclima semiárido. Já Clapperton (1993) contesta esta 

origem pela ausência de dados estratigráficos que permitam a construção cronológica e evolutiva do 

Pantanal sob modelo de bacia de deflação associada à formação de dunas em ciclos alternados (Almeida et 

al. 2003). Soares et al. (2003) afirmam que embora não tenham sido reconhecidas dunas, há feições de 

origem eólica constituídas por areias brancas, finas e bem selecionadas, que podem ser interpretadas como 

registro de um paleoclima árido e frio, contemporâneo ao último evento glacial no Pleistoceno terminal. 

Zani (2008) aponta a correspondência nas direções das lagoas e paleocanais na porção sudoeste do 

Megaleque do Taquari com o lineamento Transbrasiliano com direção SW-NE. Portanto este é um sistema 

lacustre, que ainda carece de muitos estudos para que se chegue a um consenso sobre sua origem (Figura 

2.11). 

 

 
Figura 2.11 - Lagoas da Nhecolândia, porção sul do Megaleque do Taquari. Fonte: Assine (2010) 
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 Latrubesse & Nelson (2001) apresentam uma explicação genética por processos de deflação para o 

sistema lacustre no nordeste do estado de Roraima, no entorno da cidade de Boa Vista, segundo eles o grau 

de preservação no local de formas de duna, características estratigráficas, e a história climática de regiões 

vizinhas na América do Sul tropical, indicam que as lagoas foram formadas por atividade eólica 

provavelmente no Pleistoceno Superior, mais especificamente durante o Último Máximo Glacial e 

atualmente estas depressões são lagoas sazonais ou permanentes devido a chuvas e à oscilação do nível 

freático (Figura 2.12a). Nas proximidades desta área Meneses et al. (2007) determinaram outro tipo de 

sistema lacustre, sugerindo a ocorrência de lagos e brejos em ambiente plano das savanas relacionado ao 

afloramento do lençol freático, que sazonalmente intercepta as depressões do terreno, ou aflora nas áreas 

planas da superfície, na forma de olhos d’água, que ocupam a baixa planície nordeste do estado de Roraima, 

mais conhecida por lavrado (Figura 2.12b). Ao contrário do que atestam Latrubesse & Nelson (2001) nesta 

área não foi registrada a presença de paleodunas, o que demonstra que mesmo estas lagoas estando em áreas 

muito próximas existe a influência de algum fator do meio físico condicionando a gênese distinta entre elas. 

 

 

Figura 2.12 - (a) Paleodunas altamente erodidas encontradas nas proximidades do rio Cauamé associadas à depressões 

circulares interpretadas como lagos de deflação (Latrubesse & Nelson 2001); (b) Lagoas não relacionadas à processos 

de deflação próxima à cidade de Boa Vista (Meneses et al. 2007). 

  

 A formação de bacias de deflação podem estar associada à processos de dissolução em formações 

areníticas que possuem cimentação carbonática. Este cimento carbonático pode ser dissolvido por águas 

subterrâneas, deixando grãos de areia soltos, que são transportados pelo vento mais facilmente, como 

exemplifica a Figura 2.13 (Christiansen & Hamblin 2014). 

 

 

 

 

 

 

 



Santos, G. B., 2016 Origem do sistema lacustre da região do Médio São Francisco: Bacia do Rio Grande - Bahia 

24 

 

 

 
Figura 2.13 - Bacias de Deflação em Planícies no Texas, produzidas por atividade de dissolução da cimentação de 

rochas areníticas. Fonte: Christiansen & Hamblin (2014). 

 

 Pillmore (1976) ao estudar dois lagos profundos, no Novo México, constatou que o processo de 

deflação parecia ser a sua origem mais provável. No entanto, a deflação simples não pode explicar a remoção 

de aproximadamente 1,5 a 3 metros de cascalho, que estão no entorno desses lagos e que deveriam estar 

depositados antes da formação das depressões pela ação do vento. Outros fatores, então, foram aventados 

pelo autor, como mudanças climáticas, seguidas por processos de eluviação. Primeiramente, em condições 

mais áridas os sedimentos mais grosseiros foram acumulados por transporte fluvial, formando uma barreira 

mais elevada em relação ao nível atual dos lagos. Posteriormente, sob clima mais úmido, os arenitos 

arcoseanos, que estavam topograficamente mais baixos, foram intemperizados, o que ocasionou a eluviação 

dos grãos feldspáticos resultando em grãos de areia quartzosa soltos, facilitando a ação do vento para formar 

e aprofundar as bacias. Nas áreas adjacentes aos dois lagos, onde as barreiras de pedimentos não se 

formaram os arenitos arcoseanos foram amplamente decompostos formando canais, onde ocorrem bacias 

de deflação de menor porte que a dos dois lagos, como ilustra a figura 2.14.  

 
Figura 2.14 - (a) Curvas de Nível ilustrando as pequenas e grandes bacias de deflação - Novo México; (b) Imagem de 

uma pequena bacia de deflação no Canyon Poison - Novo México. Fonte: Pillmore (1976). 

  

Pequenos Lagos de Deflação 

Inseridos em canais 

Grandes Lagos 

de Deflação 

(b) (a) 
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 Neste caso, existem evidências de que uma combinação de fatores é responsável pela formação dos 

lagos. A sua formação é resultado do intemperismo mecânico da água e do vento, da formação de barreira 

topográfica, além da dissolução de minerais, lixiviação e deslocamento em profundidade dos minerais, 

disponibilização de areia solta na superfície, além de marcas de estrias de abrasão em rochas e depósitos 

eólicos de areia.  

 

Lagos formados por dissolução de rochas 

 Este tipo de lago é formado pela dissolução de rochas pela ação da água que percola no terreno, o 

que causa depressões no relevo, que ao serem preenchidas por água, formam lagoas (Sperling 1999). Esta 

dissolução ocorre preferencialmente em rochas carbonáticas, pois o carbonato de cálcio é altamente solúvel 

sob ação de água ácida, seja ela proveniente de chuvas ou por ação do lençol subterrâneo.  

 É importante destacar que, para haver o fenômeno de carstificação é necessário que ocorram fraturas 

nas rochas, para que a água acidificada possa percolar e dar origem ao carste, que incluem as depressões no 

terreno. A este tipo de lagoa formada em ambiente cárstico é dado o nome de dolina, elas podem evoluir 

para uvalas, que são coalescências de dolinas, resultantes da evolução superficial mais rápida do que em 

profundidade, tendem a formar elipsoides quando derivam da conjugação de duas dolinas (Figura 2.15). 

 Vale ressaltar que o alinhamento das extensões diametrais das uvalas, normalmente, está associada 

à direção de fraturamento da rocha e indica a direção de circulação preferencial das águas subterrâneas. 

Portanto, outros fatores também necessitam ocorrer combinados à dissolução, como a existência de 

estruturas menores dominadas por fatores tectônicos, estratigráficos, faciológicos e litológicos (Silva 1984). 

 
Figura 2.15 - Alinhamento de dolinas visto em imagens do satélite Landsat, carste do Jaíba - MG. Fonte: Silva (1984). 

 

 No entanto, o processo de dissolução e formação de depressões pode ocorrer também em rochas 

menos solúveis, desde que existam alguns fatores favoráveis a este processo, como um longo tempo de 

exposição aos processos intempéricos, existência de elementos catalisadores desta dissolução, como 
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presença de minerais de ferro, matéria orgânica, ambientes básicos, ou ainda, características climáticas 

(Hardt et al. 2009). 

 Noronha (2009) ao investigar o sistema lacustre existente sobre lateritas em Palmeirópolis, no 

estado do Tocantins, afirma que as depressões que formam lagoas, tiveram origem a partir da dissolução da 

matriz internodular das couraças lateríticas. Formadas por materiais pobres em ferro e vazios de dissolução, 

as depressões topográficas do terreno possuem como base nódulos com comportamento de baixa 

permoporosidade das crostas lateríticas, proporcionando o acúmulo de água e consequente formação dos 

lagos como ilustra a figura 2.16. 

 
Figura 2.16 - (a) Lagoa laterítica na região de Palmeirópolis - TO e (b). Lagoa laterítica no Pará (Fonte: Noronha 

2009, Costa et al. 2005). 

 

 Existem sistemas lacustres formados por dissolução em rochas vulcânicas, como atestam Maciel 

Filho et al. (2013), que caracterizaram depressões na região limítrofe do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

devido à alteração por dissolução do vidro vulcânico, principalmente da sílica, embora produzindo alguma 

argila (alofana), este processo reduz o volume do material rochoso causando subsidência no terreno. É 

importante destacar que em formações de lagoas neste tipo de rocha, os lineamentos estruturais também são 

considerados um gatilho para a percolação da água e, consequentemente, para os processos de dissolução 

(Figura 2.17). 
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Figura 2.17 - Imagem de depressões em rochas vulcânicas evidenciando a correlação com os lineamentos, próxima 

ao rio Pelotas - RS. Fonte: Maciel Filho et al. (2013). 

 

 Processos de dissolução semelhantes a este ocorrem na região da Patagônia argentina, na unidade 

geomorfológica denominada Meseta de Somuncurá, trata-se de um platô basáltico cenozoico com altitude 

que varia de 600 a 1000 m, coberto por depósitos aluvionares e coluvionares recentes. A superfície plana 

das mesetas basálticas, especialmente no sul da Patagônia, é marcada por depressões fechadas quase 

circulares ocupadas por lagoas chamadas "bajos sin salida" (Figura 2.18). O diâmetro dessas depressões 

varia de 10 a até 3000 m, com profundidades rasas (Corbella & Lara 2008).  Este mesmo autor apresenta 

dois fatores como sendo os elementos chaves para a origem destes lagos, o primeiro relacionado à dissolução 

de rochas subjacentes, formando uma cavidade abaixo dos basaltos que, sem apoio mecânico, entra em 

colapso, formando a depressão, e acrescenta o controle tectônico como desencadeador da dissolução.  Neste 

ambiente, a drenagem é pouco desenvolvida com direções principais de nordeste-sudoeste e noroeste-

sudeste, corroborando o controle estrutural na região (HIDROAR 2014). 

 
Figura 2.18 - (a) Imagem Google Earth do Platô de Somuncurá; (b) Lagoa Seca: "bajos sin salida" (HIDROAR 2014). 
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 Já Sallun Filho & Karmann (2007) demonstram que dolinas em arenitos em Ponta Grossa, no Paraná 

e Jardim, no Mato Grosso do Sul, são fenômenos de colapso gerados por processo de piping, ocasionado 

pelo desenvolvimento de um sistema cárstico subjacente, profundo, em ambiente freático, nas rochas 

carbonáticas do embasamento (Figura 2.19). E complementam que o alinhamento de feições de superfície 

relaciona-se com o controle estrutural nos arenitos e expressa direção de condutos cársticos em 

profundidade. Portanto, nestes dois casos não há evidências de dissolução dos arenitos, e sim processos 

cársticos em profundidade que geram colapsos em superfície (Maack 1946 e 1956, Le Bret 1962, Bigarella 

et al.1994). A justificativa para este fato é que as dolinas não estão distribuídas ao longo dos arenitos da 

Bacia do Paraná, mas pelo contrário, são restritas apenas em localidades com rochas carbonáticas no 

embasamento da bacia.  

 
Figura 2.19 - Vista geral da dolina da Lagoa Vermelha em Jardim-MS. Fonte: Sallun Filho & Karmann (2007). 

 
 Neste sentido, Berbert-Born (2002) afirma que no Carste de Lagoa Santa, em Minas Gerais, 

ocorrem as “Superfícies Filíticas” que recobrem boas extensões da área, onde os carbonatos estão recobertos 

por rochas metapelíticas, neste domínio há ocorrências sugestivas de feições cársticas, que podem derivar 

de carstificação ocorrendo em profundidade nos carbonatos. 

Já Hardt (2011) apresenta uma área típica de formação de dolinas em arenito, ou seja, proveniente 

do processo de intemperismo dos arenitos quartzosos, através da dissolução parcial dos grãos de quartzo. 

Segundo este autor, tratam-se de depressões na superfície preenchidas por água na Serra de Itaqueri no 

estado de São Paulo. Estas lagoas se formam em um arenito friável e mal selecionado e afetado por 

lineamentos estruturais. As lagoas são sazonais, formam turfeiras e, além disso, a fina camada de arenito se 

encontra superposta aos basaltos, o que permite o aparecimento de uma camada de argila que ajuda na 

impermeabilização e consequente acúmulo de água, com tendência ao processo de coalescência das lagoas, 

formando uvalas. Portanto o alargamento das lagoas é maior que seu aprofundamento (Figura 2.20).  
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Figura 2.20 - Uvala na Serra de Itaqueri, foto superior no período de seca e foto inferior no período de chuvas. Fonte: 

Hardt (2011). 

 

 Diante dos exemplos citados nota-se que a feição "dolina" e o preenchimento de água que origina 

uma lagoa de dissolução, ocorre em diferentes litologias. Geralmente estas dolinas estão relacionadas à 

lineamentos estruturais que permitem a percolação da água e início do intemperismo químico, ocasionando 

depressões na superfície onde são formadas lagoas. 

 No entanto, depressões fechadas em domínios bauxíticos sem conexão com a rede fluvial foram 

descritas por Mateus et al. (2016) no município mineiro de Espera Feliz próximo à divisa com o estado do 

Espírito Santo. Os autores apontam que a combinação entre processos de movimentação de massa em 

períodos áridos e reativação tectônica foram os elementos mais coerentes para explicar a gênese das 

depressões fechadas naquela região. Destacando que neste caso as depressões não representam zonas de 

aprofundamento do manto de alteração, mas ao contrário, o adelgamento do solo, ou seja, o processo 

geoquímico de ressilicificação ou caolinitização, considerado pedogenético, portanto foi a organização da 

cobertura pedológica quem permitiu considerações sobre a gênese das depressões e não o embasamento 

regional. 

 

Lagos originados por processos fluviais 

 A dinâmica fluvial é responsável pela formação de diferentes tipos de lagos, que estão relacionados 

à sedimentação e à dinâmica da planície de inundação dos rios (Sperling, 1999). Este tipo de formação de 

lagos pode estar diretamente ligado à processos tectônicos e de barramentos, já abordados anteriormente e 

que resultam em mudanças na dinâmica do canal fluvial que foram descritos. Portanto, será dada ênfase aos 

processos de formações de lagos de várzea ou de inundação, provenientes da hidrodinâmica fluvial. Os 
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sistemas lacustres associados à planícies de inundação possuem importante papel ecológico e estreita relação 

entre a dinâmica de cheias e as características geomorfológicas da planície.  

 De acordo com França & Latrubesse (2001) os lagos originados por processos fluviais são os de 

maior representatividade em um país como o Brasil que possui uma enorme rede hidrográfica e onde estão 

localizadas quatro das dez maiores bacias fluviais do planeta (Amazonas, Negro, Madeira e Paraná). Estes 

mesmos autores elencaram vários tipos de lagos de planície de inundação, podendo-se destacar os seguintes: 

lagos de canal abandonado; lagos de canal abandonado encadeado; espiras de meandro; espiras de meandro 

compostas; lagos de acreção lateral; oxbows; oxbows colmatados; oxbows compostos; lagos de vale 

bloqueado; e lagos de diques marginais (Figura 2.21). 

 De acordo com Drago (1976) e França & Latrubesse (2001), estes lagos podem ser entendidos 

como: 

 - lagos de canal abandonado são aqueles em que uma ilha divide o fluxo de um rio e, com a perda 

de energia e aumento da sedimentação de um dos canais, faz com que a ligação entre eles seja colmatada e 

se transforme em um lago. Geralmente apresentam espelhos d’água estreitos e com o desenvolvimento 

longitudinal geralmente sinuoso, podendo incluir longos trechos retos;  

- lagos de canal abandonado encadeado ocorrem quando um canal ativo une vários lagos para 

formar os lagos descritos anteriormente; 

 - lagos de espiras de meandro constituem uma paisagem que integra vários espelhos de água 

estreitos e paralelos dispostos em semicírculo. Estes espelhos de água preenchem as espiras de meandros, 

que são elevações e depressões que se observam nas margens convexas dos meandros originadas pela 

migração lateral do canal acima da margem côncava. Já lagos de espiras de meandro compostas ocorrem 

quando existe apenas um espelho de água unindo os lagos de espiras de meandro; 

 - oxbows; oxbows colmatados e oxbows compostos são resultado do estrangulamento de um 

meandro que evolui para um sistema lacustre, os colmatados são àqueles que possuem alto grau de 

assoreamento e os compostos representam a junção de vários oxbows e se apresentam retilíneos; 

 - lagos de acreção lateral se originam quando parte da água de inundação fica retida nas zonas 

baixas limitadas devido à acumulações de sedimentos de várias extensões e espessuras; 

- lagos de vale bloqueado resultam da acumulação de sedimentos na desembocadura de um 

tributário até evoluir para um sistema lacustre;  

- lagos de dique marginal são lagos formados em áreas mais baixas da planície, laterais ao canal, e 

paralelos aos diques marginais, que são entendidos como feições deposicionais formadas basicamente de 

areia fina, com contribuição de silte e argila, possuem posição mais alta na planície e também vegetação 

arbórea bem desenvolvida. Formam, assim, o conjunto de partes altas da planície de inundação, portanto 

estes diques isolam a água acumulada, formando os lagos. 
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 Morais (2002) afirma que estes tipos de lagos possuem um papel fundamental na dinâmica fluvial 

do sistema principal, pois atuam como um grande amortecedor energético, armazenando água e sedimentos, 

o que os tornam sistemas amplamente frágeis. 

 
Figura 2.21 - Principais tipos de lagos formados por processos fluviais: a) Lagos de Canal Abandonado; b) Lagos de 

Canal Abandonado Encadeado; c) Lagos em Espiras de Meandro; d) Lagos de Acreção Lateral; e) Lagos de Vale 

Bloqueado; f) Lagos em Espiras de Meandro Compostas; g) Lagos Oxbows; h) Lagos Oxbows Colmatados; i) Lagos 

de Oxbows Compostos; j) Lagos de Diques Marginais. Fonte: Modificado de França (2002). 

 

 Nota-se que existe uma diversidade de sistema lacustres no Brasil, desde suas origens à morfologia, 

bem como a processos associados. As pesquisas relacionadas à origem de sistemas lacustres são pouco 

consensuais, pois diferentes sistemas lacustres podem se assemelhar em um dos elementos, como forma, ou 

mesmo geoquímica das águas, porém diferem quanto a litologia, influência tectônica, processos de 

dissolução em diferentes litologias. Existem uma gama variada de métodos investigativos passíveis de serem 

utilizados, bem como de diferentes profissionais das ciências da natureza o que justifica diferentes 

perspectivas para explicar um mesmo ambiente lacustre. As Tabelas 2.1A e B sintetizam importantes 

características de sistemas lacustres brasileiros, quanto aos métodos utilizados na investigação e as propostas 

para a gênese de lagos. 
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Tabela 2.1A - Síntese de Sistemas Lacustres Brasileiros. 
SISTEMA 

LACUSTRE 
LOCALIZAÇÃO ORIGEM 

CONTROLE 

ESTRUTURAL 
LITOLOGIA MÉTODO REFERÊNCIAS 

Ipucas 

 

Depressão do Médio 

Araguaia, Lagoa da 

Confusão- TO 

 

Assemelham às dolinas, típicas 

da paisagem cárstica. 

 

 

Possuem relação com o padrão 

estrutural da geologia da região. 

Coberturas inconsolidadas 

sobre metassedimentos do 

Grupo Tocantins (filitos, 

clorita-xistos e metarcóseos) 

encobrindo o carste. 

 

Análise morfométrica por sensoriamento 

remoto e geofísica. 

 

Nascimento & Morais 

(2012), 

Morais & Pereira 

(2012). 

Jaíba  
Norte do estado Minas 

Gerais 

Processos de carstificação de 

diferentes intensidades. 

 

As fraturas das rochas controlam o 

tamanho e profundidades das lagoas 

de dolinas. 

Sedimentos cenozoicos 

inconsolidados que cobrem 

as rochas carbonáticas e 

pelíticas do Grupo Bambuí. 

Análise morfoestrutural, hidrogeológica 

e hidroquímica. 
Silva (1984) 

João Pinheiro  
Noroeste do estado 

Minas Gerais 

Feições cársticas negativas e 
suas respostas à sobreposição 

de eventos climáticos, podendo 

se associar a fenômenos de 

deflação para a formação das 

bacias; 

 

Depressões cársticas. 
 

Admite coalescência das lagoas por 
influência de linha de falha ou pela 

carstificação de uma zona tectônica; 

 

 

 

As lagoas são indicadoras indiretas 

da direção de fraturas e zonas de 
fraqueza predominantes na massa 

carbonática. 

Sedimentos cenozoicos 

inconsolidados que cobrem 

as rochas carbonáticas e 

pelíticas do Grupo Bambuí. 

Análise de fácies sedimentológicas, 
análises geomorfológicas por meio de 

imagens de satélites e trabalhos de 

campo, caracterização de espículas de 

esponjas silicosas(micropaleontologia), 

datações, geoquímica da água das lagoas; 

 

Sensoriamento Remoto: resposta 
espectral dessas depressões cársticas. 

Almeida (2009) 

 

 

 

 

Oliveira (2001) 

Bacia 

Sedimentar do 

Paraná 

Ponta Grossa-PR e 

Jardim-MS 

A origem das lagoas em 

arenitos da Bacia do Paraná 

está relacionada ao processo de 

piping e colapso nos arenitos 

decorrente do desenvolvimento 

de um sistema cárstico em 

carbonatos subjacentes. 

O alinhamento de feições de 

superfície relaciona-se com o 

controle estrutural nos arenitos e 

expressa direção de condutos 

cársticos em profundidade. 

Arenitos das formações 

Furnas e Aquidauana e 

carste sobrejacente. 

Mapeamento geológico e 

geomorfológico em campo e análise de 

modelos digitais de elevação. 

Sallun Filho & 

Karmann (2007) 

Bacia do Rio 

Pelotas 

Divisa entre os estados 

de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

Lagoas de dissolução 

desenvolvidas sobre rochas 
ígneas. 

As lagoas na maioria das vezes 
encontram-se associadas a fraturas. 

Rochas vulcânicas ácidas da 
Formação Serra Geral. 

Interpretação de fotografias aéreas e, 
análise de feições em campo. 

Maciel Filho et 
al.(2013) 

Palmeirópolis  

 

Palmeirópolis no estado 

do Tocantins. 

Dissolução da matriz 

internodular das couraças 

lateríticas. 

As lagoas apresentam uma estrutura 

linear com direção predominante, 

sugerindo a existência de um controle 

estrutural. 

 

Crostas Lateríticas. 

Técnicas de sensoriamento remoto e 

geoprocessamento para cálculos 

morfométricos, análise pedológica e da 

vegetação. 

Noronha (2009) 

Província 

mineral 

Carajás 

Estado do Pará 
Dissolução de crostas 

lateríticas. 
Não aborda. Crostas Lateríticas. Análise sedimentar e mineralógica Costa et al.(2005) 

Lagos do 

Lavrado 

Nordeste do estado de 

Roraima: entorno da 

cidade de Boa Vista. 

Afloramento do lençol 

Freático conectados 

sazonalmente a canais fluviais. 

 

Não aborda. 

 

Sedimentos cenozoicos da 

Formação Boa Vista. 

Características morfológicas 

dos lagos, realizadas análises 

granulométricas, mineralógicas e 

químicas dos sedimentos encontrados em 

seus substratos e no entorno e os 

parâmetros físico-químicos de suas 
águas. 

Meneses et al.(2007) 

Lagos em Boa 

Vista 

 

Nordeste do estado de 

Roraima: regiões dos 

rios Cauamé, Tacutu e 

na foz do rio Mucajaí. 

Origem eólica a partir da 

identificação de dunas 

parabólicas. 

Não aborda. 
Sedimentos cenozoicos da 

Formação Boa Vista. 

Identificação de dunas em imagens de 

satélite e radar com verificação em 

campo. 

Latrubesse & Nelson 

(2001) 
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Tabela 2.1B - Síntese de Sistemas Lacustres Brasileiros. 

 

SISTEMA 

LACUSTRE 
LOCALIZAÇÃO ORIGEM CONTROLE ESTRUTURAL LITOLOGIA MÉTODO REFERÊNCIAS 

Rio Madeira 

 

Municípios de Humaitá, 

Manicoré, Novo Aripuanã 

e Borba no estado do 

Amazonas. 

Formação de lagos (rias) por 

abandono da drenagem, a partir do 

decréscimo de energia de antigos 

cursos fluviais, barrado por 

reativação de falhas. 

Sistema fluvial é influenciado 

tectonicamente, além dos lagos (rias) 

outros elementos corroboram esta 

hipótese: anomalias de drenagem, 

assimetria de bacias, avulsões, 

lineamentos, capturas de drenagem. 

 

 

Depósitos holocênicos pantanosos 

 

Técnicas de 

sensoriamento remoto. 

 

Hayakawa&Rossetti (2012); 

Souza Filho et al.(1999) 

Planície do 

Rio Araguaia 

Planície Aluvial do Rio 

Araguaia nos estados do 

Mato Grosso e Tocantins. 

Lagos de origem fluvial 

relacionados à sedimentação e à 

dinâmica da planície de inundação. 

Alinhamentos tectônico-estruturais 

influenciam na carga sedimentar e em 

processos de avulsão dos rios 

Larga faixa deposicional contínua 

de sedimentos inconsolidados. 

Análises morfométricas, 
mapeamento 

geomorfológico em campo 

e com produtos de 

sensoriamento remoto. 

França (2002), França & 

Latrubesse (2001). 

Médio Rio 

Doce 

 

 

 

 

Sudoeste do Estado de 
Minas Gerais 

Associada ao entulhamento das 

drenagens afluentes associadas a 

mudanças climáticas (barramentos 

por colúvios); 

 
 

Associada a movimentos 

tectônicos. 

 

 

Não abordam; 

 

 

 
Movimentações ao longo de falhas, 

subsidência, diferentes intensidades de 

fluxos de detritos, causando mudança 

do curso do rio Doce, entulhamento dos 

cursos d’água e a formação dos lagos 

nos vales dos tributários. 

 
 

Biotita gnaisses do Complexo 

Mantiqueira e xistos e gnaisses 

com lentes de quartzito da 

Formação São Tomé. 

Análise nos depósitos 

coluvionares e sua relação 

com depósitos lacustres; 

 

 
Análise de fotografias 

aéreas e imagens de Radar; 

dados neotectônicos e de 

seções sísmicas; 

Métodos palinológicos. 

Meis (1977), Meis & 

Monteiro (1979). Meis & 

Tundisi (1986); 

 

 
Barbosa & Kohler (1981), 

Mello (1997), Perônico & 

Castro (2009); Fonseca-

Silva et al.(2015). 

Nhecolândia 

 

 

 
Pantanal mato-grossense, 

localizado no extremo 

centro-oeste do Brasil 

 

 

 

Heranças de um paleoclima 

semiárido (deflação); 

 
 

 

 

Explicam parte da evolução deste 

conjunto de lagoas por processos 

geoquímicos. Dividem as lagoas 

em dois grupo: alcalinas e não 

alcalinas. 
*Não existe consenso até o 

presente momento sobre a origem 

deste sistema. 

 

Não abordam; 

 
 

 

 

 

Nhecolândia alçada em relação às 

planícies vizinhas por influência do 

Lineamento Transbrasiliano. 

 

 

 
 

Cobertura arenosa inconsolidadas, 

sobre rochas metamórficas dos 

grupos Cuiabá e Corumbá e, em 

sua porção oriental, afloram 

rochas sedimentares de unidades 

paleozoicas da Bacia do Paraná 

Análise de fotografias 

aéreas; imagens de radar, 

satélites, datações, análise 
morfológica e 

morfoscópica dos 

sedimentos; 

 

Análise de imagens de 

satélite e características 

físico-químicas dos corpos 

d’água. 

Klammer (1982), Tricart 

(1982); Soares e tal. (2003); 

Assine (2003; 2010). 
 

 

 

 

Almeida et al. (2003; 2006) 

Médio Rio 

Grande  

 

 

 

 

 

Região oeste da Bahia 

Lagoas formadas pela ação eólica 

durante processos de deflação 

relacionados à clima seco por volta 

de 3,9 ka AP (+ 0,6) e 3,7 ka AP 

(+ 0,28); 

 
Feições de abatimento: circulares, 

interpretadas como feições 

cársticas (dolinas) nos calcários do 

Grupo Bambuí, sob a fina 

cobertura sedimentar quaternária 

da planície do São Francisco. 

 

Não aborda; 

 

 

 

 
Influência da evolução estrutural Faixa 

Rio Preto durante a Orogênese 

Brasiliana (~600 Ma), resultando no 

fraturamento das rochas do Grupo 

Bambuí. 

 

 

 

Sedimentos cenozoicos 

inconsolidados que cobrem as 

rochas carbonáticas e pelíticas do 
Grupo Bambuí. 

Análises sedimentológicas 

e de imagens de satélite, 

datações, análise de feições 

em campo; 

 

 
Análise de MDE e, 

mapeamento geológico em 

campo. 

 

Alves (2011) 

 

 

 

 
Caxito (2010) 
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2.1.3. Ambiente de Sedimentação Lacustre 

 Os sedimentos depositados em ambientes lacustres constituem verdadeiros arquivos que fornecem 

informações de natureza física, química e biológica, uma vez que os sedimentos são formados em sucessão 

temporal e de modo sequencial, passíveis de serem interpretadas, possibilitando a reconstituição das 

mudanças relativas ao ambiente de sedimentação, no que tange a taxas e processos (Mozeto 2004).  

 Carrol & Bohacs (1999) afirmam que os registros estratigráficos em lagos são relativamente 

simples, e sugerem três associações de fácies distintas, que possuem ocorrência comum e generalizada, 

sendo (1) fácies flúvio-lacustre, (2) lacustre profunda, e (3) fácies de associações evaporíticas. A fácies 

flúvio-lacustre possui menor teor de matéria orgânica e maior conteúdo fossilífero e siliclástico, que são 

comuns em depósitos de lagos hidrologicamente abertos. A fácies lacustre profunda é constituída por uma 

mistura heterogênea de vários carbonatos, silicatos, querogênio (uma sólida mistura de compostos químicos 

orgânicos), e argilas silicatadas. Por fim, a fácies de associações evaporíticas possui dominantemente 

carbonatos e evaporitos ocasionado por alternância de secas e inundações, além de uma diversidade 

extremamente baixa de flora e fauna, que pode ser explicada pela elevada salinidade. 

 De acordo com Carrol & Bohacs (1999) existem dois principais fatores que controlam a ocorrência, 

distribuição e caráter da arquitetura estratigráfica de um lago: primeiramente a tectônica controlaria o 

potencial de armazenamento das taxas de sedimentação da bacia, e o clima, que teria a função de regular o 

fornecimento do preenchimento de sedimentos e água do sistema, que por sua vez reflete o equilíbrio entre 

os dois fatores. A dinâmica de lagos modernos não consegue ser explicada somente por fatores climáticos 

já que em uma mesma zona climática, podem existir desde lagos de água doce até hipersalinos, com 

precipitação de carbonatos ou puramente siliclásticos e estado trófico variável. As fácies lacustres podem 

ser afetadas pela tectônica, pois a subsidência, soerguimento ou basculamento podem resultar no 

represamento de drenagens. Estes processos tanto interferem na acomodação dos sedimentos do lago, quanto 

preservam seus depósitos da erosão, e influenciam na orientação dos sedimentos. 

 Schnurrenberger et al. (2003) propõem uma classificação de sedimentos lacustres para lagos 

modernos e para depósitos antigos e litificados, enfatizando a estrutura micro e macroscópica dos 

componentes clásticos, químicos e biológicos da matriz sedimentar. Estes componentes são conhecidos 

como dados proxies que são rotineiramente utilizados para interpretações a respeito de paleoclimas e 

neotectônica, principalmente no Quaternário. Visto que, mudanças nos parâmetros de entrada produzem 

alterações bruscas nas características sedimentares destes sistemas, mesmo em intervalos de poucos 

centímetros. 

 Os sedimentos clásticos são compostos por grãos de modo geral alóctones, originados e depositados 

por processos físicos de sedimentação, como transporte eólico e aquático. Os sedimentos químicos são 

compostos por materiais inorgânicos formados dentro do lago (autóctones) por processos químicos 

inorgânicos ou parcialmente biológicos, tais como precipitação de íons em solução, ou recristalização de 
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detritos evaporíticos, silicosos, calcários, e ou detritos biogênicos. Estes últimos são considerados restos 

fósseis de antigos organismos vivos como frústulas de diatomáceas, matéria orgânica amorfa de algas e 

espículas de esponjas (Schnurrenberger et al. 2003). A Tabela 2.2 sintetiza alguns dos tipos mais comuns 

de sedimentos lacustres. 

Tabela 2.2 - Classificação de Sedimentos Lacustres. Fonte: Schnurrenberger et al. (2003). 

Classe do 

Sedimento 
Subclasse Série Principal Nome Principais modificadores 

Sedimentos 

Clásticos 
  

Arenosa 

Areno argilosa 

Areno siltosa 

Siltosa 

Silto argilosa 

Silto arenosa 

Argilosa 

Argilo siltosa 

Argilo arenosa 

Areno-silto-argilosa 

 

Tamanho do grão 

Arredondamento 

Seleção 

 

Fábrica = arranjo dos grãos no sedimento, como 

orientação de clastos(imbricação) e empacotamento 

(predomínio de matriz ou arcabouço) 

Sedimentos 

Químicos 

Evaporitos 

 

 

 

Carbonatos 

 

Gipsita 

Gipso 

 

 

Limonita 

Dolomita 

Lama Carbonática 

Mineralogia 

Tamanho 

Fábrica 

 

Mineralogia 

Tamanho 

Fábrica 

% de Carbonatos 

 

Sedimentos 

Biogênicos 

Carbonosos 

 

 

 

 

Fossilíferos 

Carvão 

 

 

 

 

Sapropel 

Antracito 

Linhito 

Hulha 

Turfa 

 

Sapropel 

 

Ooze 

 

 

Coquina 

 

 

 

 

Táxon da Planta 

Grau de Fragmentação 

 

 

Classe do Organismo (por exemplo, diatomácea/ esponja) 

 

 

Classe do organismo (por exemplo, gastrópode, 

pelecípoda) 

 

 Importantes estudos sobre a dinâmica paleoambiental vêm sendo realizados a partir da investigação 

de sedimentos lacustres, com objetivos comuns de entendimento das últimas mudanças climáticas globais e 

ação da tectônica no Quaternário. Tais trabalhos partem da interpretação de dados geológicos, 

geomorfológicos, datações absolutas e análise de bioindicadores micropaleontológicos (proxy records) 

presentes nos depósitos sedimentares lacustres e aluviais. 

 A partir da análise de características dos sedimentos clásticos, como seu tamanho, grau de 

arredondamento, seleção, mineralogia e cor dos grãos dos depósitos lacustres podem ser inferidas 

informações das características paleoambientais dos depósitos, como área fonte, agente de transporte (ex. 

fluvial, eólico, glacial, etc.), condições climáticas e influência da tectônica.  Harris et al. (2013) afirmam 

que os sedimentos clásticos podem derivar de entrada eólica ou fluvial (correntes de densidade, depósitos 
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deltaicos), mas também podem ser de uma ação coluvial marginal, especialmente durante períodos de 

mudança de nível de água do lago. Diante disto, a caracterização dos sedimentos lacustres pode servir como 

uma evidência de mudanças na paisagem, produzindo sinais sobre as taxas de desnudação da mesma, sobre 

a força dos processos de deflação regional e sobre a dinâmica da vegetação e/ou atividade tectônica. 

 No que se refere a pesquisas baseadas na caracterização de sedimentos clásticos lacustres, no Brasil, 

destacam-se os trabalhos realizados em testemunhos e trincheiras de Bandeira Jr. et al. (1975), Suguio & 

Kohler (1992), Mello (1992), Stevaux (2000), Silva (2001), Meyer et al. (2005), Parolin (2006), Meneses 

et al. (2007), Almeida et al. (2010), Rezende (2010).  

 Já o arranjo dos depósitos sedimentares é muito útil como fonte de informações para análise da 

atuação da tectônica, visto que estudos sismoestratigráficos ou sondagens geoelétricas, em corpos lacustres 

vêm subsidiando estudos acerca da origem e evolução tectônica nestes sistemas, identificando 

basculamentos de blocos e sistemas de falhas (Mitchum Jr. et al. 1977, Hatushika 2005, Hatushika et al. 

2005, Hatushika et al. 2007, Mello 1997, Mello et al. 2005a, 2005b). Estudos geoelétricos vêm sendo 

empregados de forma satisfatória em investigações sobre sistemas lacustres, como forma de relacionar o 

controle geológico com os fluxos subterrâneos, principalmente em sedimentos quaternários no que diz 

respeito à influência do arcabouço tectono-estrutural no contexto hidrogeológico (Lucena et al. 2002, 

Fernandes 2008a, Pereira & Morais 2012).   

 A categoria de sedimentos químicos é definida por sedimentos compostos principalmente de 

minerais alogênicos (termo da geologia que designa os minerais que são originados fora da bacia de 

sedimentação) e autigênicos (minerais que se formam in situ, ou seja na bacia sedimentar) formados por 

precipitação inorgânica na coluna de água após terem sido depositados, e são divididos em sedimentos 

evaporíticos e carbonáticos, sendo estes últimos não-biogênicos e sim resultantes da precipitação química 

devido à  mudanças de pH induzida pela atividade biológica ou alterações físico-químicas das águas de um 

lago  (Schnurrenberger et al. 2003).  

 A coleta e análise química e mineralógica de amostras de sedimentos lacustres possibilita 

dimensionar a capacidade de suporte desses ambientes, além de serem frequentemente utilizadas para a 

identificação da paisagem geoquímica e suas variações, dando suporte a descobertas de jazidas minerais, 

fontes poluidoras e alterações climáticas. Além disso, a geoquímica é capaz de dar suporte ao entendimento 

dos processos superficiais e subsuperficiais dos elementos químicos e mineralógicos, revelando a origem 

das rochas fonte, das condições químicas, intempéricas, climáticas e tectônicas dominantes (Torres et al. 

2005), Costa et al. (2005), Amorim (2006), Irion et al. (2006), Meneses et al. (2007).  

 Os sedimentos biogênicos podem ser compostos de restos de organismos bem preservados a 

altamente degradados (vegetal e/ou animal). Podem ser divididos em sedimentos carbonosos, que são 

compostos por matéria orgânica acumulada e de diferentes graus de alteração (turfa; linhito; hulha; carvão 
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antracito) e sedimentos fossilíferos compostos de restos de organismos preservados endurecidos 

(mineralizados), esqueléticos e microscópicos (Gierlowski-Kordesch & Kelts 1994). 

 Dentre os estudos paleoambientais quaternários baseados em sedimentos biogênicos destacam-se 

pesquisas de palinofácies, que consistem no estudo de grãos de pólen, dos esporos e outras partículas 

microscópicas de origem biológica contidos nos sedimentos. Estes microfósseis são chamados de 

palinomorfos, e são utilizados para a reconstrução de paleovegetação e paleoclima (Salgado-Labouriau 

2007).  De acordo com Tyson (1995) os palinomorfos são divididos em matéria orgânica particulada 

(esporos, grãos de pólen, algas, zoomorfos, acritarcos e quitinozoários), fitoclastos (bioestruturados ou não 

bioestrututados) e matéria orgânica amorfa (MOA). Pesquisas relacionadas à reconstituição paleoambiental 

e paleoclimática, por meio de palinofácies em sistemas lacustres brasileiros têm proporcionado ricas 

interpretações do processo evolutivo do ambiente ao longo do Quaternário (Parizzi 1993, Behling 1995, 

Parolin 2001, Meyer et al. 2005, Parolin et al. 2006, Fernandes 2008b, Nascimento et al. 2005, Perônico & 

Castro 2009, Silva et al. 2010, Barth et al. 2013, Fonseca-Silva et al. 2015). 

 Outro grupo de sedimentos biogênicos que também se destaca em estudos paleoambientais são os 

microfósseis de diatomáceas, fitólitos e espículas de esponjas formados de sílica biogênica. Os depósitos 

ricos em espículas de esponjas são denominadas espongofácies. As espongofácies foram definidas por 

Parolin (2006) como uma sequência sedimentar com predomínio de espículas de esponjas de água doce 

indicadoras de determinadas condições paleoambientais. As espículas de esponja são unidades 

mineralizadas, unidas de maneiras diversas, de modo a formarem fibras mais ou menos rígidas, 

mineralizadas por carbonato de cálcio, na forma de cristais de calcita magnesiana (Classe Calcarea) ou por 

sílica hidratada, não cristalina (amorfa), em forma de opala, (classes Hexactinellida e Demospongiae) 

(Volkmer-Ribeiro & Parolin 2010). 

 As espículas encontradas nos sedimentos são unidades mineralizadas das células que compõem as 

esponjas, que por sua vez são animais invertebrados aquáticos que se originaram nos oceanos e que se 

adaptaram às águas doces, devido às transgressões marinhas na história geológica da Terra. A sua evolução 

deu origem a grupos taxonômicos continentais, bem como grupos de algumas esponjas marinhas que 

também passaram a ocupar águas doces. Cabe ressaltar que as espículas silicosas (Demospongiae) 

obtiveram maior êxito na adaptação continental (Volkmer-Ribeiro 1981). 

 A potencialidade da utilização das espículas de esponjas como dados proxy em estudos 

paleoambientais e paleoclimáticos advém do ciclo de vida das esponjas continentais. Isto porque dependem 

de condições ideais de água (bem oxigenadas e ricas em sílica) para sobreviver, e caso ocorra algum estresse 

hídrico (seca ou congelamento) as esponjas são capazes de mudarem de forma e função, conforme estes 

novos estímulos ambientais.  Além disso, cada espécie necessita de características próprias para viver como 

atestam Parolin et al. (2009), Parolin (2006), Volkmer-Ribeiro et al. (2007), Kuerten et al. (2011), Almeida 

et al. (2009), Guerreiro et al. (2013), Kuerten et al. (2013). 
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 Quando em ambientes estáveis a reprodução das esponjas é sexuada por meio de larvas livre-

natantes, enquanto em ambiente instáveis a reprodução é assexuada por meio de gêmulas (Frost 1991). As 

gêmulas (Figura 2.22b) são estruturas resistentes que abrigam células totipotentes1 protegidas por uma 

camada pneumática, onde se localizam as espículas particulares chamadas de gemoscleras, megascleras 

(Figura 2.22c) e microscleras. São estas unidades que possuem características morfológicas utilizadas para 

a identificação de famílias, gêneros e espécies, seguidas das microscleras, que são menores, ambas com 

dimensões milimétricas. Estas estruturas de dispersão são, portanto, fundamentais para a manutenção destas 

espécies, já que no retorno das condições ideais do ambiente a reprodução assexuada é garantida. A figura 

2.22 ilustra a esponja Oncosclera jewelli em seu habitat natural e suas estruturas microscópicas responsáveis 

pela reprodução assexuada (gêmula, megascleras e microscleras).  

 

Figura 2.22 - (a) Oncosclera jewelli formando crostas em rocha retirada do rio dos Patos formador do rio Ivaí 

(Município de Prudentópolis-PR) Foto: Parolin, M. 2009; (b) Foto ao microscópio eletrônico de varredura de gêmula 

de Oncosclera jewelli (Volkmer 1963); (c) Foto ao microscópio óptico do conjunto de espículas de Oncosclera jewelli. 

Essa esponja tem: uma categoria de megascleras = m e uma de gemoscleras = g. Essa esponja não possui microscleras. 

Foto: Marcotti, T. C. B. Fonte: Parolin et al. (2010). 

 

 A constituição das megascleras, microscleras e gemoscleras de sílica amorfa (opala) são capazes de 

serem preservadas junto aos depósitos de sedimentos lacustres quaternários.  Estes microfósseis são melhor 

preservados em sedimentos não consolidados de granulação fina, até o tamanho silte, podendo ocorrer, por 

vezes, em sedimentos de areia fina (Schnurrenberger et al. 2003, Volkmer-Ribeiro & Motta 1995). 

 No Brasil já foram registrados 20 gêneros e 44 espécies de esponjas continentais, que são divididas 

em três famílias: Spongillidae Gray, 1867; Potamolepidae Brien, 1967; e Metaniidae Volkmer-Ribeiro, 

1986, que fazem parte do Filo Porífera e da Classe Demospongiae (Volkmer-Ribeiro & Almeida 2005). As 

espículas silicosas são revestidas por espongina2, e a quantidade deste revestimento, em cada uma destas 

famílias, é que assegura maior ou menor resistência frente às condições ambientais. As espículas 

pertencentes à família Spongillidae possuem esqueleto com mais espongina do que sílica, portanto são 

                                                           
1Células como a capacidade de regeneração, permitindo que a esponja se estabeleça novamente no ambiente quando 

as condições se tornarem favoráveis (Batista & Pinheiro 2010). 
2 Substância orgânica esquelética, constituída por fibras de proteína (similar ao colágeno) responsáveis pela 

elasticidade e friabilidade da esponja (Lopes 1995). 
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menos resistentes, e preferencialmente encontrados em ambientes lênticos, são frágeis e apresentam-se 

aderidos às porções submersas de macrófitas. Já na família Potamolepidae a quantidade de sílica no 

esqueleto é maior, portanto, mais resistentes, sendo comum ocuparem ambientes lóticos. A família 

Metaniidae também possui bastante resistência e se relaciona principalmente à ambientes estacionais 

(Batista et al. 2003). Estas e outras especificidades dos poríferos continentais nas regiões tropicais têm sido 

aproveitadas para se realizar importantes interpretações sobre paleoambientes do Quaternário.   
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS REGIONAIS 

3.1 – CONTEXTO GEOTECTÔNICO 

 Geotectonicamente, a área estudada situa-se na porção noroeste do Cráton do São Francisco, porção 

da litosfera continental, formada desde o Arqueano, que adquiriu estabilidade ao final do Evento 

Transamazônico. É dotada de grande resistência mecânica, não envolvida na tectogênese brasiliana do final 

do Neoproterozoico (Alkmim 2004). Considera-se neste trabalho a delimitação do Cráton do São Francisco 

as faixas orogenéticas brasilianas Brasília, a sul e oeste, Riacho do Pontal e Sergipana a norte, Araçuaí a 

sudeste, Rio Preto a noroeste (Almeida 1977, 1981) como ilustra a Figura 3.1. Ressalta-se que trabalhos 

posteriores como (Egydio-Silva 1987, Alkmim et al.1993) sugerem algumas modificações nos limites 

originais do cráton. O interior do cráton é, em sua maior parte, coberto por unidades pré-cambrianas e 

fanerozoicas. Em duas áreas, no extremo sul e a leste, o embasamento está exposto. 

 Almeida (1981) aponta que o Cráton passou por pelo menos dois eventos trafogênicos sendo o 

primeiro de idade inicial Estateriana (~1,75 Ga), formando um sistema de riftes intracontinentais 

ramificados, com deposição de espessa sequência vulcanossedimentar, coberta por depósitos de bacias do 

tipo sinéclise durante o Mesoproterozoico, representada pelas rochas do Supergrupo Espinhaço, sendo as 

rochas mais antigas do cráton e que foram retrabalhadas pelas faixas Araçuaí e Brasília. O segundo evento 

tafrogênico, de idade Toniana (~900 Ma), possui sedimentação glaciogênica, provavelmente relacionada à 

glaciação Sturtiana e desenvolvimento de margens passivas (Uhlein et al. 2004). De acordo com Caxito 

(2010) a partir de então ocorre um intenso episódio de transgressão marinha, com a deposição do Grupo 

Bambuí, em grande parte relacionada a um regime flexural devido à sobrecarga das frentes orogênicas que 

começam a se formar, iniciando pela Faixa Brasília (Martins-Neto & Alkmim 2001). E a última 

sedimentação do Grupo Bambuí, é considerada como o produto da erosão das frentes orogênicas e inversão 

da polaridade sedimentar e correspondem à Formação Três Marias/ Riachão das Neves. 

 É importante ressaltar os estudos recentes sobre a Faixa do Rio Preto, por ser uma região limítrofe 

da área aqui investigada. Os trabalhos de Uhlein et al. (2008), Gonçalves-Dias & Mendes (2008), Sanglard 

et al. (2008), e Caxito et al. (2012) apresentam uma nova visão da estratigrafia e evolução geológica da 

Faixa Rio Preto. Segundo Caxito et al. (2012), os litotipos da Faixa do Rio Preto estão associados a outras 

faixas dobradas que circundam o Cráton do São Francisco que são representados pelas rochas da Formação 

Formosa que foram depositadas no Paleoproterozoico (Orosiriano), provavelmente em uma bacia 

relacionada a arco magmático. Portanto, faz parte do embasamento da Faixa Rio Preto juntamente ao
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 Complexo Cristalândia do Piauí (Arqueano/Paleoproterozoico) formado por intercalações de biotita 

gnaisses e anfibolitos, que passaram por deformação e metamorfismo no Ciclo Brasiliano (600-540 Ma). 

Já a Formação Canabravinha representada por sedimentação Neoproterozoica 

(Criogeniano/Ediacarano) também dobrada no Brasiliano, está confinada entre duas grandes estruturas 

disruptivas que marcam o seu cavalgamento sobre a Formação Formosa a norte, e sobre a Formação Serra 

da Mamona (Grupo Bambuí) a sul. A Formação Formosa é composta por (granada) micaxisto, quartzito 

micáceo, metachert ferro-manganesífero, epidoto-actinolita-clorita xisto (xisto verde), e localmente, 

intercalações concordantes de orto-anfibolito. 

 A Serra do Espinhaço Setentrional é o limite leste da área de estudo, interpretada por Schobbenhaus 

(1996) como um rift neoproterozoico (Santo Onofre) superposto ao rift Espinhaço. Trata-se de um 

rifteamento do final do Paleoproterozoico, tendo sido reativada no Neoproterozoico, durante a sedimentação 

do Grupo Santo Onofre, considerada como importante eixo da bacia de sedimentação brasiliana na Serra do 

Espinhaço Setentrional, de direção N15°W. Com o fechamento do rift durante a orogênese brasiliana houve 

deformação que gerou a faixa dobrada. Regionalmente estes dobramentos da Serra do Espinhaço 

Setentrional são representados pelas Serras do Estreito e do Boqueirão, o primeiro fato estrutural que chama 

a atenção é a forma retilínea dessas serras, denotando forte controle tectônico, e o segundo é o contraste dos 

trends estruturais das citadas serras (N-S e NW-SE), com aquele da Faixa de Dobramentos Rio Preto, de 

NE-SW (Arcanjo & Braz Filho 1999). 
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Figura 3.1 - O Cráton do São Francisco e suas faixas dobradas marginais. Adaptado de Alkmim (2004). 
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3.2 – ESTRATIGRAFIA 

 Este subcapítulo discorrerá sobre a estratigrafia da porção noroeste do Cráton do São Francisco, na 

qual está inserida a área do sistema lacustre, objeto de investigação desta pesquisa. A Figura 3.2 ilustra a 

estratigrafia proposta por Caxito et al. (2012) para a referida região. A bacia do rio Grande está inserida na 

região noroeste do Cráton do São Francisco composta por rochas do embasamento cristalino, sobre o qual 

ocorreu a sedimentação e metamorfismos no Proterozoico e sedimentações paleozoicas e mesozoicas, além 

de sedimentações mais recentes ocorridas no Cenozoico (Campos & Dardenne 1997, Alkmim & Noce 

2006). 

As lagoas se encontram sobre coberturas arenosas cenozoicas, que tem como base as rochas 

proterozoicas do Grupo Bambuí. A área de coberturas arenosas é limitada a norte pela Faixa Rio Preto, a 

oeste e sul pelo Chapadão do Urucuia e a leste pelas serras do Estreito e do Boqueirão, que pertencem a 

Serra do Espinhaço Setentrional.  
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Figura 3.2 - Mapa geológico regional simplificado e seção geológica na Faixa Rio Preto e porção adjacente do Cráton 

do São Francisco, noroeste do Estado da Bahia. Fonte: Caxito et al. (2011). 
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3.2.1. Coberturas Proterozoicas do Cráton do São Francisco 

 

 O embasamento cratônico é representado pelo Complexo Cristalândia do Piauí a norte da região 

(Arcanjo & Braz Filho 1999), composto por intercalações entre biotita-gnaisses e anfibolitos, e por uma 

associação entre granitos, gnaisses e migmatitos aflorantes na região de Mansidão, entre as serras do 

Boqueirão e do Estreito (Egydio-Silva 1987). O embasamento também aflora ao sul da região estudada, na 

janela estratigráfica/estrutural de Correntina, onde ocorrem gnaisses, migmatitos, anfibolitos e granitos 

associados (Cordani et al. 1979). 

 As coberturas paleo-mesoproterozoicas e neoproterozoicas são representadas pelo o Supergrupo 

Espinhaço e o Supergrupo São Francisco respectivamente. O Supergrupo Espinhaço é composto por uma 

sucessão de sedimentos terrígenos (siliciclásticos), com algumas rochas ácido-intermediárias na base e raros 

carbonatos no topo. E o Supergrupo São Francisco é constituído por diamictitos na base (Formação Jequitaí 

e Bebedouro) e uma porção superior carbonática-terrígena (Grupo Bambuí e Grupo Una) (Uhlein et al. 

2004). 

 No limite leste da área de estudo afloram rochas do Supergrupo Espinhaço, nas serras do Estreito e 

Boqueirão, que fazem parte do Espinhaço Setentrional. Neste local afloram rochas pertencentes ao Grupo 

Santo Onofre, que de acordo com Uhlein et al. (2004) é constituído por metabrechas, quartzitos, 

metarritmitos e pelitos, formados por sedimentação gravitacional (fluxo de detritos e correntes de turbidez), 

mas sem evidências de influência glacial.  

 Caxito et al.  (2012) sugerem a retirada da Formação Canabravinha da base do Grupo Bambuí e a 

reposicionam como um equivalente cronoestratigráfico das formações portadoras de diamictitos das outras 

faixas dobradas como formações basais do Grupo Macaúbas na Faixa Araçuaí, Formação Capitão – 

Palestina na Faixa Sergipana e Grupo Ibiá na Faixa Brasília. Estes autores justificam esta mudança devido 

ao cavalgamento da Formação Canabravinha sobre o Grupo Bambuí, não sendo, portanto, reconhecidas as 

relações de contato originais entre essas duas unidades. Esta formação é composta por quartzito lítico, 

conglomerático, feldspático, carbonático e/ou micáceo, maciço ou com estratificação gradacional, plana ou 

cruzada; metagrauvaca, filito carbonoso e mica xisto; metaritmito areno-pelítico; metadiamictito; e, 

subordinadamente, metamarga. Neste mesmo estudo, os autores propõem ainda, a substituição do termo 

Grupo Rio Preto pelo termo Formação Formosa, uma vez que suas rochas não podem ser individualizadas 

em formações. Tal formação é composta por (granada) micaxisto, quartzito micáceo, metachert ferro-

manganesífero, epidoto-actinolita-clorita xisto (xisto verde), e localmente, intercalações concordantes de 

orto-anfibolito. 

As coberturas arenosas neógenas, onde estão localizadas as lagoas, têm por base as rochas do Grupo 

Bambuí, que foi inicialmente tido por Egydio-Silva (1987) como sendo composto por quatro formações. 
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Destas quatro serão descritas as três formações restantes, já que a Formação Canabravinha, que era 

considerada como pertencente ao Grupo Bambuí por este autor, já foi detalhada acima, diante das mudanças 

na estratigrafia regional proposta por Caxito et al. (2012). 

Nesta nova proposta a Formação São Desidério passa, então, a ser a unidade basal do Grupo 

Bambuí, sendo constituída por calcários cinza-escuros intercalados a margas e siltitos. Estas rochas afloram 

na cidade de mesmo nome ao sul da área de estudos, onde sistemas cársticos são bastante desenvolvidos. 

Acima da Formação São Desidério se encontram a Formação Serra da Mamona que é composta por 

metassiltitos, ardósias e metacalcários intercalados a metarenitos finos, e a Formação Riachão das Neves 

composta por metarcóseos e metarenitos, com lentes de metamargas e metacalcários. As rochas destas 

formações afloram na porção sul e à oeste da área das lagoas. 

 

3.2.2.  Coberturas Fanerozoicas do Cráton do São Francisco 

As coberturas fanerozoicas aflorantes na bacia do rio Grande podem ser representadas pelas 

coberturas neocretáceas da Bacia Sanfranciscana, que formam o Grupo Urucuia e pelas coberturas 

cenozoicas inconsolidadas. 

 O Grupo Urucuia corresponde a um conjunto de rochas siliciclásticas, de idade neocretácea, 

formado por conglomerados, arenitos e siltitos depositados em ambientes essencialmente continentais. Este 

grupo é composto pela Formação Posse (com as fácies l e 2), sendo a unidade basal, e a Formação Serra das 

Araras a unidade de topo (Campos & Dardenne 1997). São interpretadas, respectivamente, como depósitos 

eólicos de campos de dunas secas e fluvial-eólico com lençol arenoso seco, lençol arenoso úmido, uedes e 

planície de inundação (Spigolon & Alvarenga 2002). 

 A Formação Posse em sua fácies 1 é constituída por arenitos muito finos, finos, médios, com boa 

maturidade textural e mineralógica, geralmente apresentando bom selecionamento. São classificados como 

quartzo arenitos e mais raramente arenitos feldspáticos, sendo seu arcabouço constituído por 80 a 95% de 

quartzo monocristalino com extinção variando desde normal a fortemente ondulante. Em proporções 

reduzidas, ocorrem grãos de silexitos (até 10%), feldspatos, principalmente microclíneo (9%), quartzo 

policristalino, zircão, turmalina e epidoto (Campos & Dardenne 1997). 

 Já a fácies 2, de acordo com os mesmos autores citados acima, é constituída por arenitos brancos, 

ocres, finos, argilosos ou não, bem selecionados e, comparativamente aos arenitos da fácies 1, menos 

maturos. São classificados como arenitos feldspáticos e quartzo arenitos, onde o quartzo monocristalino é o 

fragmento mais comum. Contém ainda feldspatos (geralmente alterados), epidoto, zircão, turmalina e 

opacos como minerais acessórios subordinados. 

 A Formação Serra das Araras é constituída por arenitos, argilitos, e conglomerados com coloração 

avermelhada, intercalados em bancos plano-paralelos com espessuras variando de 0,5 a 2 metros. A 

cimentação por sílica e óxidos de ferro é localmente tão intensa que a rocha perde sua estruturação interna, 
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assemelhando-se a um silexito. O quartzo é dominante, sendo a turmalina e o zircão subordinados (Campos 

& Dardenne 1997). 

 Spigolon & Alvarenga (2002) atestam que intercalação de depósitos eólicos e fluvial-eólicos 

refletem uma mudança nas condições climáticas do deserto que se torna cada vez mais úmido, ao longo da 

porção superior da seção, alegando que a evolução da separação entre a América do Sul e África, no 

Neocretáceo, pode ter contribuído para a entrada de umidade nas regiões da borda leste do continente sul 

americano e adjacências, favorecida pela dinâmica das correntes marítimas e massas de ar que se 

estabeleceram no oceano Atlântico Sul naquela época. 

Como resultado dos intensos processos erosivos que afetaram as rochas dos grupos Urucuia e 

Bambuí, Iglesias & Uhlein (2009) descreveram as coberturas cenozoicas resultantes da acumulação 

detrítica.  Tais coberturas apresentam-se geralmente inconsolidadas, com espessuras variáveis e podem ser 

classificadas como coberturas coluvionares, aluvionares e eluvionares, sendo as duas últimas representadas 

na região. 

A área das lagoas está localizada numa região deprimida, a leste do Chapadão do Urucuia e a oeste 

da Serra do Boqueirão, nome local dado à unidade do Espinhaço Setentrional. Nesta porção da bacia do rio 

Grande afloram sedimentos arenosos resultantes da acumulação cenozoica. A figura 3.3 exemplifica as 

coberturas arenosas na área de ocorrência das lagoas. 

 Coberturas coluvionares são constituídas por areias vermelhas ou esbranquiçadas onde a fração 

argilosa normalmente alcança 30%, sendo constituída quase exclusivamente por caolinitas expansíveis. As 

coberturas aluvionares são associadas à planície de inundação das maiores drenagens, principalmente dos 

rios Grande e Preto, caracterizadas por depósitos resultantes do retrabalhamento fluvial recente de materiais 

detríticos diversos, tanto em ambiente de canais das drenagens atuais (aluviões sensu strictu), como nos 

terraços aluviais (paleocanais fluviais) (Campos & Dardenne 1997). Por último, as coberturas eluvionares 

correspondem às areias e argilas inconsolidadas, que se desenvolvem a partir dos arenitos pertencentes às 

diversas unidades fanerozoicas, bem como a partir da decomposição dos calcários e pelitos do Grupo 

Bambuí (Iglesias & Uhlein 2009). Os elúvios foram descritos por Suguio (2003) como resultante de um 

conjunto de processos intempéricos naturais resultantes de alteração das rochas, próximas da superfície 

terrestre, em produtos que estejam em equilíbrio com novas condições físico-químicas diferentes das que 

deram origem a maioria dessas rochas. 
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Figura 3.3 - (a) Coberturas inconsolidadas arenosas em uma estrada de acesso à área das lagoas em Santa Rita de 

Cássia; (b) Vegetação em coberturas arenosas na área do sistema lacustre.   

 

3.3 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

3.3.1. Clima 

 

O clima da região oeste da Bahia é classificado como tropical com inverno seco e chuvas 

concentradas no verão, do tipo Aw segundo a classificação de Köppen. Possui duas estações bem definidas, 

com verão chuvoso, que se estende de outubro a abril, e inverno seco, de maio a setembro. As temperaturas 

variam entre 17° e 40°C, e a umidade relativa do ar possui média anual de 68%. A pluviosidade atinge 

médias mensais entre 200 e 250 mm no verão, enquanto que na seca é quase nula (Gaspar 2006). 

Pela classificação climática de Thornthwaite, a bacia do rio Grande apresenta em sua faixa oeste 

clima úmido, onde os índices pluviométricos podem ultrapassar 1700 mm anuais (Moreira & Silva 2010). 

Estas chuvas são responsáveis pela recarga do Aquífero Urucuia, que representa um manancial subterrâneo 

com área aproximada de 76000 km2 com maior expressão no estado da Bahia, além de porções no Piauí e 

Minas Gerais (Gaspar 2006). Este aquífero possui fluxo subterrâneo para oeste (em direção à bacia 

hidrográfica do Tocantins) e para leste (em direção à bacia hidrográfica do São Francisco). Neste último 

caso, alimenta a porção central da bacia hidrográfica onde está localizado o sistema lacustre. Os arenitos 

eólicos do Grupo Urucuia são os principais constituintes deste aquífero.  

Na porção central da bacia os índices pluviométricos anuais variam de 800 mm a 1100 mm. Já no 

extremo leste da bacia, após as serras do Estreito e Boqueirão, o clima é semiárido e os índices 

pluviométricos anuais são inferiores a 800 mm, com períodos de seca prolongados (Figuras 3.4 e 3.5). 

 

 

(a) (b) 
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Figura 3.4 - Clima da bacia do rio Grande/Oeste da Bahia.Adaptado de Moreira & Silva (2010). 

 
É importante destacar o uso e ocupação das regiões do oeste da bacia pelo agronegócio, que 

demanda recursos hídricos tanto de águas superficiais, quanto subterrâneas para prática de agricultura 

irrigada. Silva et al. (2013) destacam que a área de antropização do oeste da Bahia em 1975 era de 2,67% 

aumentando para 26,8% em 2010. A supressão natural abrangeu uma área de 31.276,92 km2, sendo mais 

intensa no extremo oeste, onde possui os maiores índices pluviométricos anuais. Tal situação pode ocasionar 

modificações no balanço das taxas de infiltração e escoamento, podendo ser um risco inclusive para as 

recargas do Aquífero Urucuia, além de poder ocasionar maior carga sedimentar para rios da referida bacia, 

pois com o solo exposto o escoamento passa a ser superior em relação à infiltração, este processo pode 

carrear mais partículas soltas para os canais fluviais. 
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Figura 3.5 - Total precipitado médio anual da bacia do rio Grande/Oeste da Bahia. Adaptado de Moreira & Silva 

(2010) . 

 

 

3.3.2. Vegetação 

O Cerrado é o bioma predominante na região oeste da Bahia. Na região da bacia do rio Grande há 

uma grande variedade de unidades de vegetação como: Áreas de Tensão Ecológica, Floresta Estacional 

Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Savana e Estepe de acordo com a classificação dos Biomas 

Brasileiros do IBGE (1992). A área de localização das lagoas está inserida na Área de Tensão Ecológica, 

estando circundada pelo cerrado (Figura 3.6).  

 A Área de Tensão Ecológica se configura por ser uma linha ou faixa que conecta comunidades 

biológicas ou áreas em que ocorrem mudanças abruptas de simetria, denominada faixa de tensão, área de 

tensão, ou ecótono. Na região estudada, a área de transição ecológica é a zona de transição entre os biomas 

do Cerrado e Caatinga (Barros 2005). Para Costa et al. (2013) esta faixa pode ser tratada como uma região 

de transição entre comunidades que contém espécies características de cada um dos dois biomas e 

presumivelmente é intermediária em termos de condições ambientais. São consideradas ainda como zonas 

de transição entre dois biomas diferentes, que pode estar em um formato de cinturão ao redor do sistema, 

ou em formas de manchas, sem uma divisão abrupta. Os estudos de Santana et al. (2010) mostraram que a 

área de transição entre o Cerrado e a Caatinga no oeste da Bahia se destaca pela maior biodiversidade em 
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relação a cada um dos biomas e possui forte endemismo por se situar mais distante dos eixos dos outros 

ambientes. 

 
Figura 3.6 - Vegetação da bacia do rio Grande/Oeste da Bahia. Adaptado de Moreira & Silva (2010) . 

  

As condições climáticas nesta área são subúmidas, mas muito próximas da transição para o clima 

semiárido, com deficiência hídrica de 6 a 9 meses, o que confere à vegetação uma aparência contrastante 

durante os períodos chuvosos e de estiagem (Figura 3.7). Nas imagens a e c desta figura é possível observar 

que nos períodos de maior precipitação a vegetação torna-se mais verde e exuberante, ao passo que nos 

períodos de estiagem a vegetação apresenta-se com troncos esbranquiçados, além de perder suas folhas 

(Figura 3.7b e d). 

 A Figura 3.7e exemplifica a diversidade fitológica desta região, no entorno de uma das lagoas 

estudadas, como é possível observar na porção esquerda da imagem, existe uma espécie arbórea típica do 

Cerrado, caracterizada por ser uma árvore de baixo porte, inclinada, com galhos tortuosos, com ramificações 

retorcidas, além do seu caráter caducifólio, devido ao período de estiagem, dado o período do registro (Costa 

& Costa, 2010). 

 Ainda na Figura 3.7b e 3.7e é possível observar a presença da palmeira buritirana (Mauritiella 

aculeata), muito semelhante à palmeira buriti (Mauritia flexuosa), sendo espécies bioindicadoras de áreas 

alagadas, com solos hidromórficos, como se configuram as lagoas. Porém nestas imagens a palmeira está 
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esbranquiçada, resultante do período de estiagem. O gênero Mauritiella e caracterizado por indivíduos, de 

uma forma geral, menores que os de Mauritia, e se distingue por hastes agrupadas, que são cobertas próximo 

a base com espinhos cônicos fortemente enraizados, relacionada à áreas que possuem alta sazonalidade com 

período de seca prolongado (Lima 2012). 

 Próximo à buritirana na figura 3.7e é possível observar a presença de cactos, uma das plantas mais 

características do semiárido nordestino. De porte arbóreo, tronco muito grosso e ramificado cobertos de 

espinhos, as cactáceas representam uma fonte de suprimento de água e uma alternativa alimentar para os 

animais (Mata et al. 2009). Outra espécie da caatinga bastante encontrada na região é a macambira 

(Bromelia laciniosa) ilustrada na figura 3.7f, cujo fruto é uma baga trilocular de 3 a 5 cm de comprimento, 

com diâmetro variável de 10 a 20 mm. Quando maduras as bagas são amarelas e os eixos principal e 

secundário roxo ou cor de vinho (Dutra et al. 2010). 

 
Figura 3.7 - Contraste da Vegetação: (a) lagoa em Santa Rita de Cássia - março/2014 e (b) outubro/2014; (c) lagoa 

em Taguá - março/2014 e (d) outubro/2014; (e) Diversidade da Vegetação: lagoa em Santa Rita de Cássia 

outubro/2014; (f) Macambira (Bromelia laciniosa). 
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 É interessante destacar que nos períodos de estiagem a ocorrência de queimadas na região é bastante 

comum (Figura 3.8). Santos et al.  (2011) afirmam que além do fator pluviosidade, a ação antrópica advinda 

das atividades agropecuárias, em toda a região oeste da Bahia, é uma importante fonte causadora de focos 

de calor, haja vista que a área possui significativos remanescentes de vegetação de Cerrado e a Área de 

Tensão Ecológica, que durante o período seco atuam como combustível para a expansão do fogo. 

 

 

Figura 3.8 - Queimadas no distrito de Taguá-BA (outubro/2014) 

3.3.3. Geomorfologia 

 O relevo do oeste baiano, e mais precisamente da bacia do rio Grande é marcado por quatro unidades 

distintas: o Chapadão do Urucuia ou Chapadão Ocidental da Bahia, o Planalto em Patamar, a Depressão do 

São Francisco e as Serras do Espinhaço Setentrional (Serra do Boqueirão e do Estreito) ilustrado na Figura 

3.9. 
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Figura 3.9 - Unidades Geomorfológicas da bacia do rio Grande/Oeste da Bahia. 

 

 O Chapadão do Urucuia ou Chapadão Ocidental da Bahia ocupa toda a porção do extremo oeste 

da bacia e os limites norte e sul, é considerado uma das maiores expressões de áreas morfologicamente 

planas no centro-leste brasileiro, que constituem superfícies estruturais relacionadas a rochas com 

acamamento sub-horizontal do Grupo Urucuia (Grohmann & Riccomini 2012).  Sua altitude varia de 

aproximadamente 700 a 1000 metros e possui uma declividade de no máximo 3% (Figuras 3.10 e 3.11). Os 

limites desta unidade a oeste constituem os divisores de água das bacias dos rios Tocantins-Araguaia, São 

Francisco e ao norte do Parnaíba. Os limites são denominados localmente de Serra Geral de Goiás, Chapada 

do Urucuia e Chapada das Mangabeiras (Figuras 3.10).   
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Figura 3.10 -Mapa Hipsométrico da bacia do rio Grande/Oeste da Bahia. 

        
Figura 3.11 - Declividade da bacia do rio Grande/Oeste da Bahia de acordo com a Classificação da Embrapa (1999). 
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 À luz das teorias sobre Superfícies de Aplainamento, que de acordo com Davis (1899), Penck 

(1924), King (1953) e Büdel (1982) seriam formadas pela ação contínua dos agentes erosivos/deposicionais 

em períodos de quiescência tectônica, e pela existência de extensas áreas de relevo muito suave perturbadas 

localmente por elevações residuais, ou pela aparente concordância altimétrica dos divisores de águas de 

uma região, o Chapadão do Urucuia, seria considerado uma grande unidade de expressão fisiográfica da 

região chamada de Superfície Sulamericana, formada entre o Neocretáceo e o Paleógeno (King 1956). 

 Já Grohmann & Riccomini (2012), por meio de estudos altimétricos e gravimétricos, postulam que 

as unidades de relevo do Chapadão Ocidental da Bahia, Chapada do Araripe e Chapada Diamantina não 

estão niveladas e que existem diferenças de elevação da ordem de centenas de metros entre suas zonas 

cimeira. Além disso, de acordo com os dados gravimétricos o Chapadão Ocidental da Bahia pode ser visto 

como área soerguida ou mesmo ainda em soerguimento, situação de acordo com sua condição de rochas 

sedimentares cretáceas em processo de erosão. Diante disso, reiteram que a integração entre dados 

morfométricos e geofísicos não suporta a validade do uso de superfícies aplainadas em correlações 

estratigráficas de âmbito regional.  

 A segunda unidade contida na bacia do rio Grande são os Planaltos em Patamares, que possuem as 

maiores declividades, apresentando relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso de acordo com a 

classificação da Embrapa (1999) e as altitudes variam de 500 a 700 metros. Nesta unidade predominam 

processos de dissecação, onde afloram as rochas do Grupo Bambuí. Apresentam as feições como bordas de 

escarpas erosivas, depósitos coluvionares e formas ruiniformes. Os processos de dissecação desta unidade 

fornecem sedimentos que se depositam nas áreas mais planas e baixas da porção central da bacia do rio 

Grande chamada de Depressão do São Francisco. 

 A Depressão do São Francisco ocupa toda a porção central da bacia do rio Grande, apresenta 

altitudes de 380 a 500 metros e declividade de 3 a 8%, ou seja, de relevo plano de acordo com a classificação 

da Embrapa (1999). Tais características tornam esta unidade uma zona de acumulação de sedimentos areno-

argilosos durante pelo menos parte do Cenozoico, provenientes das unidades mais elevadas, do seu entorno. 

O sistema lacustre investigado nesta pesquisa, está inserido totalmente na Depressão do São Francisco. Esta 

unidade é classificada segundo Grohmann & Riccomini (2012) como resultado de um evento de 

soerguimento, no final do Oligoceno, que deu início a um novo ciclo erosivo, representado pela Superfície 

Velhas, de King (1956), e pela Superfície Sulamericana I, de Valadão (1998). 

 As feições planas da Depressão do São Francisco são interrompidas, a leste da bacia do rio Grande, 

pela Serra do Boqueirão, que compõe a unidade da Serra do Espinhaço Setentrional, mais estreita e 

geomorfologicamente menos expressiva do que a Serra do Espinhaço Meridional. Orienta-se na direção 

geral NNW e corresponde a uma faixa de afloramento das rochas dos Supergrupos Espinhaço e São 

Francisco. De acordo com Alkmim (2012) sua morfologia geral é de um espigão pronunciado, marcado por 
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paisagens de estreitas faixas de campos de altitude, com elevações que chegam a 1000 metros de altitude 

(Figura 3.12). 

 
Figura 3.12 – (a) Chapadão do Urucuia, Planaltos em Patamares, Depósitos Coluvionares, Escarpa de regressão 

erosiva. Fonte: Bartorelli (2012); (b) Serra do Boqueirão, Depressão do São Francisco na bacia do rio Grande. Fonte: 

Disponível em: http://www.panoramio.com/user/5555326. 

 

 Diante do exposto acima, a compartimentação do relevo da área de estudos foi sintetizada por Caxito 

(2010) como o resultado da erosão remontante das escarpas do Chapadão do Urucuia, onde afloram a leste 

as rochas do Grupo Bambuí, que por sua vez são desgastadas e fornecem sedimentos que preenchem a 

Depressão do São Francisco, onde afloram também coberturas aluviais (Figura 3.13). Esta 

compartimentação teria evoluído a partir de dois ciclos de aplainamento, o primeiro da Superfície 

Sulamericana, no Chapadão do Urucuia, do Paleógeno (Terciário Inferior) e o segundo da Superfície Velhas, 

do Neógeno (Terciário Superior), com desenvolvimento de ampla sedimentação. O atual nível de 

sedimentação na planície do Rio São Francisco é representada pela Superfície Paraguaçu (Quaternário). 

 

 
Figura 3.13 - Compartimentação Geomorfológica do oeste da Bahia. Adaptado de Egydio-Silva (1987) apud Caxito 

(2010). 

 

3.3.4. Solos 

A cobertura pedológica da bacia do rio Grande está condicionada às características litológicas, 

geomorfológicas e climáticas regionais. Foram mapeadas sete classes do Primeiro Nível categórico do 
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Embrapa (2009) - Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - na escala 1:1000000, como se pode 

observar na figura 3.14. Os Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos são os que ocupam a maior área da 

bacia, presentes no contexto do Chapadão do Urucuia e na Depressão do São Francisco, ocupando o segundo 

lugar em área da bacia, se destacam os Neossolos Quartzarênicos. Estes dois tipos de solos são bastante 

arenosos, bem drenados e profundos, resultantes da decomposição dos arenitos do Grupo Urucuia e das 

coberturas arenosas inconsolidadas. 

Nos Planaltos em Patamares estão presentes Argissolos, Cambissolos e Neossolos Litólicos, estes 

últimos se localizam em toda a escarpa de regressão erosiva e também nas Serras do Boqueirão e Estreito. 

Estes três tipos de solos se caracterizam, por serem pouco profundos, devido à maior declividade da área 

em que se formam. Já os Neossolos Flúvicos e os Gleissolos aparecem pontualmente, localizados próximos 

ás redes de drenagem, em áreas planas e mal drenadas. A presença dos Luvissolos e Vertissolos é bem 

restrita na bacia, aparecem como pequenas manchas no leste da bacia, relacionados a climas mais secos com 

presença de argila de alta atividade e fendilhamentos.  

Figura 3.14 - Solos da bacia do rio Grande/Oeste da Bahia. 

 

 Na área do entorno das lagoas existem três tipos de solos, os Latossolos Vermelho-Amarelos 

distróficos, Neossolos Quartzarênicos e os Neossolos Flúvicos. 

 Os Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos se caracterizam como solos profundos, bem 

drenados, friáveis, com argila de baixa atividade e baixa saturação por base, o que o configura como 



Santos, G. B., 2016 Origem do sistema lacustre da região do Médio São Francisco: Bacia do Rio Grande - Bahia 

60 

 

distrófico (Prado 2013). Os estudos de Alves (2011) nestes solos revelaram que possuem textura franco-

argilo-arenosa, com presença de concreções ferruginosas (petroplintita) a partir de 100 cm de profundidade. 

Este mesmo autor afirma que estes Latossolos se formaram em clima quente e úmido, que são alóctones, ou 

seja, foram formados a partir da pedogênese em ambiente de deposição fluvial, já que em seu perfil foram 

encontrados seixos rolados de pequenas dimensões.  

 Os Neossolos Quartzarênicos são solos pouco profundos com textura arenosa, com baixo teor de 

matéria orgânica, mesmo no horizonte superficial, são muito ressecados devido à sua textura, e muito 

lixiviados, por serem bem drenados. Apresentam o horizonte A diretamente sobre o horizonte C com 

predomínio de características herdadas do material originário. Alves (2011) ao analisar este solo atestou seu 

caráter arenoso, pois encontrou texturas de areia e areia franca com coloração esbranquiçada, e predomínio 

de quartzo em sua composição mineral.  

 Os Neossolos Flúvicos ocupam uma área estreita ao longo dos principais rios perenes próximos às 

lagoas, os rios Grande e Preto. Estes solos possuem oscilações dos níveis de matéria orgânica ao longo do 

perfil, devido às flutuações da deposição fluvial (Prado 2013). Possuem ainda horizontes de coloração 

pálida, variegada ou com mosqueados abundantes ou comuns de redução, possuem profundidades 

superiores a 150 cm (Lepsch 2011). Ao estudar a ocorrência deste tipo de solos Alves (2011) afirma que 

estes são formados em áreas de deposição fluvial recente e em reduzidas áreas de terraços fluviais inferiores 

dos rios Grande e Preto, e apresentam textura areno-argilosa. 

 

3.3.5. Hidrografia 

 O Sistema Lacustre, objeto de estudo desta pesquisa, está localizado na porção centro-leste da bacia 

do rio Grande. O rio Grande é o principal afluente da margem esquerda do rio São Francisco na região oeste 

do estado da Bahia. A área da bacia é de 77.939,4 km2 e seus principais afluentes são o rio Preto, rio Branco, 

rio de Ondas, rio das Fêmeas e rio São Desidério. Suas nascentes se localizam nas terras altas e planas do 

Chapadão do Urucuia.  

 O padrão de drenagem, principalmente dos afluentes do alto curso do rio Grande, é paralelo, ou 

seja, os talvegues são paralelos ou quase paralelos entre si, condicionados por camadas sedimentares sub-

horizontalizadas do Grupo Urucuia. Este padrão é típico de áreas que possuem fraturas orientadas em uma 

única direção, além de possuírem uma extensão relativamente grande, sendo os rios consequentes 

(Christofoletti 1974). 

 De acordo com Campos & Dardenne (1997), este padrão foi condicionado pela fase de reativação 

neotectônica (Paleógeno e/ou Neógeno) da Bacia Sanfranciscana. Esta reativação foi resultante de pequena 

movimentação, principalmente de lineamentos N50-60E, e a rede de drenagem acompanha nitidamente esta 

direção. Além disso, possui baixa densidade (0,l a 0,2 km/km2) condicionada pela alta capacidade de 

infiltração dos arenitos do Grupo Urucuia (Figura 3.15).  
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 Ainda neste grupo litológico cabe ressaltar o Sistema Aquífero Urucuia (SAU), que de acordo com 

Barbosa et al. (2014) representa um manancial subterrâneo de extensão regional, com diferentes 

comportamentos hidrogeológicos em sua extensão. Ele possui função de regulador das vazões dos afluentes 

da margem esquerda do rio São Francisco e alimentador de nascentes de tributários da margem direita dos 

rios Tocantins e Parnaíba com uma área efetiva aproximada de 76.000 km2. 

 A bacia do rio Grande pode ser compartimentada em três unidades: a alta bacia no extremo oeste 

onde se encontram suas nascentes, no Chapadão do Urucuia e com maior índice pluviométrico; a média 

bacia associada às maiores declividades dos Planaltos em Patamares onde afloram rochas do Grupo Bambuí, 

e pelas áreas planas de coberturas inconsolidadas e clima subúmido; e a baixa bacia a jusante da garganta 

da Serra do Boqueirão até sua confluência com o rio São Francisco, já em clima semiárido. O sistema 

lacustre está localizado na média bacia do rio Grande e nas sub-bacias dos rios Preto e Camboeiro em seus 

baixos cursos. Com exceção dos rios Grande e Preto toda a rede de drenagem que flui na área do sistema 

lacustre possui comportamento intermitente (Figura 3.15). 

 
Figura 3.15 – Hidrografia da bacia do rio Grande/Oeste da Bahia. 

 

 Os dois rios perenes que drenam a área das lagoas são os rios Grande e Preto, nesta área possuem 

ampla planície de inundação, o primeiro com uma planície de aproximadamente 3km e o segundo com 2,4 

km. Os dois rios apresentam as suas planícies aluviais atuais confinadas, estando mais baixos 
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topograficamente do que o nível das lagoas e possuem padrão sinuoso bem como paleocanais, indicando 

processos de avulsão, como ilustram as figuras 3.16 e 3.17. Processos de avulsão podem ser entendidos 

como mudanças rápidas no curso de um rio, devido ao rompimento do dique marginal. Este processo pode 

ocorrer devido ao aumento da taxa de suprimento sedimentar (Assine 2003).  Variações climáticas e, em 

especial, fatores tectônicos podem ocasionar mudanças na descarga de fluxo, no gradiente do canal e na área 

da bacia de drenagem, e são considerados portanto, dois elementos que possuem relação direta com a 

avulsão de canais fluviais (Schumm et al. 2000). 

 
Figura 3.16 - Planície do rio Grande na área das lagoas, (Imagem RapidEye: resolução espacial de 5 m). 

 

 
Figura 3.17 - Planície do rio Preto na área das lagoas, (Imagem RapidEye: resolução espacial de 5 m).



 

 

 

CAPÍTULO 4 

MÉTODOS UTILIZADOS 

4.1 – ETAPAS DE ESCRITÓRIO 

4.1.1. Pesquisa Bibliográfica 

 A origem de ambientes lacustres se dá pela inter-relação de diversos fenômenos naturais. Portanto, 

esta pesquisa foi balizada em uma investigação bibliográfica sobre sistemas lacustres e suas características 

sedimentológicas e sobre características fisiográficas da bacia do rio Grande, no que concerne aos seus 

aspectos geológicos, climáticos, vegetacionais, geomorfológicos, pedológicos e hidrográficos, visando 

levantar as principais publicações, relatórios e trabalhos relativos à área de estudo. Além disso, foi realizado 

um levantamento do acervo de bases cartográficas temáticas, dos mesmos elementos fisiográficos citados 

acima, além de imagens de satélites e de radar, que serão detalhadas nos próximos subcapítulos de acordo 

com cada técnica de geoprocessamento utilizada. Desta maneira um banco de dados em ambiente de SIG 

(Sistema de Informação Geográfica) foi criado, e estes dados foram utilizados para a complementação dos 

métodos listados abaixo. A organização e utilização de diferentes produtos cartográficos potencializa 

estudos desse escopo, onde a obtenção de dados em campo é dificultada pela fisiografia complexa e também 

pela grande extensão da área onde os lagos se localizam. 

Bases Cartográficas 

Foram utilizadas shapefiles do projeto TOPODATA/INPE (Valeriano 2008) nas extensões de forma 

de terreno (FT), altitude (ZN), relevo sombreado (RS) e declividade (SC). Esses dados foram tratados em 

ambiente de SIG (Software ArcView 10). Com os dados já processados e a delimitação da bacia do rio 

Grande concluída, foram produzidos os mapas de interesse para esta pesquisa: geomorfológico, 

hipsométrico e declividade. Para o mapa de solos, foram utilizados dados da Secretaria Estadual de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), com escala 1:1.000.000. Os dados litológicos e hidrográficos foram 

adquiridos na base de dados da CPRM (Serviço Geológico do Brasil) com escala de 1:1.000.000 disponível 

em http://geobank.cprm.gov.br/. Os mapas de vegetação e climáticos foram compilados do Atlas 

Hidrológico da Bacia do rio Grande (Morais & Silva 2010). 

 

4.1.2. Tratamento de Imagens de Satélite 

 

Cálculo de Superfície de Tendência 
 

 Diante da configuração da baixa amplitude altimétrica, em que se localiza o sistema lacustre tornou-

se necessário a utilização de ferramentas de geoprocessamento, para realçar as amplitudes do terreno da área 

do sistema lacustre com o objetivo de definir os divisores de água da rede de drenagem intermitente, que se
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apresentam com limites topográficos muito sutis, bem como realçar características topográficas da área onde 

se encontra o sistema lacustre.  Para tanto, optou-se pelo Cálculo de Superfície de Tendência, técnica que 

vem sendo utilizada com êxito em pesquisas de cunho geomorfológico (Verstraeten 2006, Grohmann et al. 

2007, Rossetti & Valeriano 2007, Ehsani & Quiel 2008, Hashimoto et al. 2008, Reinhardt et al. 2008, 

Ghoneim 2009, Hayakawa et al. 2010, Rossetti et al. 2011, Andrades Filho & Rossetti 2012, Zani et. al. 

2009, Zani et al. 2012). 

 O que norteou a aplicação desta técnica neste estudo foram os resultados positivos encontrados em 

pesquisas para realçar a topografia global em Megaleques Aluviais (Zani et al. 2012), que apesar de 

possuírem dinâmica geomorfológica bem distinta da área aqui investigada, possuem algumas semelhanças 

pois exibem notavelmente superfícies lisas, caracterizadas por amplitude topográfica muito baixa, apenas 

apresentando alterações no relevo superficial dentro de uma tendência global de topografia e por serem 

amplas áreas de acumulação de sedimentos.  

  O cálculo das superfícies de tendência e quantificação dos resíduos foi obtido de um algoritmo 

polinomial genérico, com a altitude (Z) em função das coordenadas geográficas (X, Y) em ambiente de SIG: 

 

 

onde: N é o grau polinômio; i e j são variáveis de interação da equação e d o coeficiente de regressão (Zani 

et. al. 2009). 

 O método completo foi descrito por Zani et. al. (2012), onde são apresentadas as etapas de 

processamento em ambiente de SIG. Foi utilizado o ArcGis 10, considerando que este é um dos pacotes de 

SIG mais amplamente utilizados, que contém todas as ferramentas necessárias para implementar a processo 

de forma simples. A equação foi implementada usando a extensão Geostatistical Analyst por meio da 

ferramenta Global Polynomial Interpolation.  

 Primeiramente foram adquiridas 19 imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 

desenvolvido pela NASA, em parceria com o Centro Aeroespacial Alemão (DLR) e a Agência Espacial 

Italiana (ASI). O projeto SRTM é um sistema RADAR que utilizou a técnica de interferometria para geração 

do modelo numérico do terreno (MNT) com resolução de 90 metros (Rabus 2003). Tais dados foram 

refinados e disponibilizados em subprodutos SRTM com resolução espacial de 30 metros pelo projeto 

TOPODATA (Valeriano 2008), que foram compilados para as análises deste estudo no endereço 

(http://www.dsr.inpe.br/topodata/acesso.php). Em seguida foi feito um mosaico destas imagens, sendo 

criado um polígono que abrange o limite do sistema lacustre. Este foi utilizado como máscara para o SRTM, 

devido à sensibilidade da outliers e para limitar a influência de alta topografia adjacente. A partir daí foram 

geradas superfícies de tendência com polinômios de graus 1 a 9, e realizado o teste de coeficiente de ajuste 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/acesso.php
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(R2), para indicação do melhor adequação do grau do polinômio aos dados originais. Após esta etapa foi 

realizada subtração do raster representando pela superfície de tendência com melhor ajuste pela SRTM 

original. Este procedimento foi feito com a ferramenta Minus, localizada na extensão Spatial Analyst. Esta 

operação resulta numa imagem de resíduos com os valores de altitude referenciada pela superfície de 

tendência, onde elevações residuais positivas estão acima da tendência e as negativas abaixo da tendência, 

ou seja resulta em um Modelo Digital de Elevação aprimorado (Figura 4.1). 

 

 
Figura 4.1 - Técnicas aplicadas para realçar o relevo do Sistema Lacustre do médio São Francisco. Fonte: Zani et al. 

(2012). 

 

Morfometria de lagos, Densidade de Drenagem e Assimetria de Bacias 

 Esta etapa da pesquisa consistiu na quantificação de elementos morfológicos das lagoas: Área (A); 

Perímetro (P); e Forma (F); e da configuração da rede de drenagem na área onde está inserido o sistema 

lacustre (baixas bacias dos rios Preto e Camboeiro e média bacia do Rio Grande). De posse destes dados os 

lagos foram classificados em circular; alongados; e coalescentes. Depois da classificação dos lagos foram 

calculados os parâmetros: comprimento máximo (Lmax); e largura máxima (Lamax) para os lagos alongados 

e coalescentes. Estes dados fornecem informações sobre características de sedimentação e influência da 

tectônica no sistema. Com intuito de buscar evidências da influência de estruturas e da tectônica na rede 

drenagem foi calculada a densidade de drenagem, que é a relação entre o comprimento dos canais e a área 

da bacia hidrográfica, este índice é importante para o estudo dos diversos controles atuantes sobre a 

drenagem. Foi obtido pela fórmula: Dd = Lb/At, onde Dd = densidade de drenagem; Lb = comprimento 

total dos rios ou canais existentes na bacia; At = área total da bacia (Horton, 1945). Os parâmetros 

morfométricos utilizados nesta pesquisa estão sintetizados na tabela 4.1. 
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 O primeiro passo foi a digitalização do contorno das lagoas, tendo sido usado como base 

cartográfica um mosaico de 63 imagens do satélite Rapideye com resolução espacial de 5 metros com 

aquisição entre 2009 e 2010. Estas imagens foram adquiridas pelo convênio entre a Universidade Federal 

da Bahia - UFBA e a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI. A partir daí os 

parâmetros foram calculados nos softwares ArcGis 10 e Excel. 

Tabela 4.1 -Parâmetros Morfométricos. 

Parâmetros 

Morfométricos 

Ferramenta Características 

 

A 

(Área) 

 

Calculate Geometry 

ArcGis 10 

 

 

Superfície total do lago, incluindo sua área não alagada 

 

P 

(Perímetro) 

 

Calculate Geometry 

ArcGis 10 

 

 

Comprimento do contorno do lago 

 

 

Forma 

F 

F =  P/√A . π 

(Excel) 

P = Perímetro 

A = Área 

Grau de irregularidade das margens de um lago (Lübbe 1977 

apud Straskraba & Gnauck 1982) 

Forma Circular: 2≤F≤2,59 

Forma Alongada: 2,6≤F<3 

Forma Coalescente: F≥3 

 

Lmax  

(Comprimento máximo) 

 

Calculate Geometry 

ArcGis 10 

 

 

Linha que une os dois pontos da margem do lago mais afastados 

entre si (lagos alongados e coalescentes) 

 

Lamax 

(Largura máxima) 

 

Calculate Geometry 

ArcGis 10 

 

 

Linha perpendicular ao comprimento máximo 

(lagos alongados e coalescentes) 

 

Densidade de Drenagem 

Dd 

 

 

Calculate Geometry 

ArcGis 10 

Dd = Lb/A 

 

 

Comprimento médio de rios de uma bacia hidrográfica por 

unidade de área (Horton 1945) 

 

 Para complementar os dados que possibilitem uma análise adequada do controle tectônico na área 

de estudo, calculou-se, também, o fator de assimetria considerando-se as bacias hidrográficas do rio Preto, 

Camboeiro e Grande em suas porções onde está localizado o sistema lacustre. De acordo com Mantelli & 

Rossetti (2009) este fator é de grande aplicação no reconhecimento de terrenos que tenham passado por 

basculamentos de blocos, podendo indicar o sentido das movimentações, o cálculo da assimetria de bacias 

de drenagem é feito utilizando-se a fórmula:  

AF = 100 x (Ad/At) 

onde,  

AF = Fator de Assimetria; 

Ad= Área Direita da bacia de drenagem; e 

At = Área Total da bacia de drenagem. 
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 A delimitação das bacias e sub-bacias hidrográficas foi obtida automaticamente a partir do MDE-

SRTM, com exceção dos limites topográficos da bacia do rio Camboeiro, que foram delimitados a partir 

dos resíduos positivos resultantes da subtração do raster representando pela superfície de tendência com 

melhor ajuste pela SRTM original. A rede de drenagem foi adaptada do banco de dados do Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM), disponível em http://geobank.sa.cprm.gov.br/. 

 

 

Lineamentos Regionais  

 O levantamento dos lineamentos regionais foi confeccionado por extração manual a partir do MDE-

SRTM por meio de feições do relevo como a rede de drenagem e os alinhamentos das serras.  Estes 

lineamentos foram extraídos seguindo os seguintes critérios: 

 - Traçados em diferentes escalas de visualização: 1:1.000.000/1:500.000/1:250.000/1:100.000, com 

intuito de investigar se os lineamentos regionais prevalecem mesmo em levantamentos de lineamentos em 

escala de maior detalhe locais; 

 - Utilizou-se os lineamentos obtidos em escala de maior detalhe (1:100.000), os quais foram re-

amostrados em cada unidade geológica da bacia hidrográfica do rio Grande, para análise da influência do 

substrato nos lineamentos; 

 - Utilizou-se os dados do comprimento máximo (Lmax) das lagoas alongadas e coalescentes, para 

verificar se o eixo principal das lagoas apresentam similaridades com o lineamento regional e das unidades 

geológicas. 

  Os diagramas em roseta representativos das orientações dos lineamentos para cada grupo 

relacionado acima foram obtidos por análise automática com o aplicativo Polar Plots ArcGis Extension3; 

esta ferramenta converte uma linha em segmentos individuais vértice-a-vértice, com opções de cálculo de 

atributos geométricos como azimute e direção. 

  

Análise da Sazonalidade das Lagoas por meio de Imagens Landsat 8 

 Para a análise da sazonalidade das lagoas, foram escolhidos dois quadrantes na área de estudos. A 

seleção baseou-se na distribuição das lagoas de acordo com sua forma, sendo o primeiro quadrante inserido 

em uma das bacias dos rios Grande e Camboeiro, onde predominam lagoas circulares e o segundo na bacia 

do rio Preto, onde predominam lagoas alongadas e coalescentes. As lagoas de cada quadrante foram 

identificadas pelo método de classificação supervisionada, com base em imagens do Landsat 8 (OLI), uma 

no final do período de estiagem de 2014 e outra no final do período chuvoso de 2015. 

                                                           
3Disponível em: http://www.jennessent.com/arcgis/Polar_Plots.htm (Jenness 2014) 
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 As imagens utilizadas neste trabalho foram do satélite Landsat 8 (OLI), órbita/ponto 219/68, com 

passagem em 04 de setembro de 2014 e 18 de maio de 2015, com resolução espacial de 30 metros adquiridas 

gratuitamente pelo site da USGS (United States Geological Survey) http://earthexplorer.usgs.gov/.  

 O processamento digital das imagens foi realizado no ArcGis 10.1, o primeiro procedimento foi o 

georrefenrenciamento das imagens, após estarem devidamente ajustadas realizou-se então a composição de 

falsa cor RGB654.  

 A escolha desta composição (RGB654), justificou-se por ser a mais adequada para caracterização 

visual entre feições de vegetação, corpos d’água e solo descoberto, visto que a contraposição entre as Bandas 

4 (0,64 - 0,67 m) e 5 (0,85 - 0,88 m) permitem a separação entre estratos de vegetação (arbórea e rasteira) 

bem como os limites e margem de corpos d’água, assim como a Banda 6 (1,57-1,65 m) discrimina melhor 

o conteúdo de umidade do solo e da vegetação (Paula et al. 2012). Além disso, a água em seu estado líquido 

apresenta baixa reflectância entre 0,38 e 0,70m, absorvendo toda a radiação acima de 0,7m, portanto 

nestes canais a delimitação de corpos de água, como o caso das lagoas alvo de estudo desta pesquisa se torna 

evidenciado (Novo 1992). 

 A classificação das imagens Landsat 8 OLI (Operational Land Imager) para a análise do 

comportamento sazonal das lagoas, foi gerada no ArcGis 10.1 a partir do método supervisionado utilizando 

o algoritmo da máxima verossimilhança (MAXVER), por meio da definição das áreas de treinamento, ou 

seja, da delimitação de polígonos representativos das classes de interesse, foi então separada a classe da 

lâmina d'água e áreas úmidas das lagoas alongadas e coalescentes com maior área (tamanho médio = 

1,2km2), para fins de comparação no período chuvoso e de estiagem, evidenciando assim o comportamento 

hidrológico das mesmas. Nas lagoas circulares e menores (tamanho médio = 0,1 km2), não foi possível 

delimitar a classe lâmina d'água, devido à resolução espacial das imagens (30 metros), diante disso, foram 

criadas classes de acordo com as respostas espectrais da vegetação que ocupa a área das lagoas, permitindo 

identificar a vegetação que ocupa estas lagoas apresentaram diferentes valores de reflectância devido ao teor 

de umidade no solo e às queimadas, que são comuns nesta região no período de estiagem.  

 

4.2 – ETAPAS DE CAMPO 

4.2.1. Coleta de Água 

 

 Com intuito de caracterizar a composição química da água das lagoas foi realizada uma primeira 

campanha de campo no período chuvoso em março de 2014. Foram escolhidos dois grupos de lagoas na 

área de estudos. A seleção baseou-se na distribuição das lagoas de acordo com sua forma, tamanho e bacia 

hidrográfica a qual pertencem, sendo o primeiro grupo inserido na bacia do rio Preto, e o segundo inserido 

nas bacias do rio Grande. A acessibilidade até as lagoas foi outro critério utilizado, pois na área do primeiro 
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grupo a vegetação de transição do cerrado para a caatinga é fechada, densa e espinhosa, dificultando o 

acesso, o mesmo ocorre no segundo grupo, que além da mata fechada possuem estradas bastante arenosas.  

 Ao todo foram visitadas 12 lagoas, sendo 6 pertencentes a bacia do rio Preto no município de Santa 

Rita de Cássia e 6 pertencentes a bacia do rio Grande e Camboeiro, no distrito de Taguá (município de 

Cotegipe). Todas as lagoas foram revisitadas em outubro de 2014, no período de estiagem. As lagoas com 

sufixo SRC se localizam em Santa Rita de Cássia, na bacia do rio Preto sufixo T se localizam em Taguá, 

na bacia do rio Grande e Camboeiro, como ilustra a figura 4.2. 

 Nas duas campanhas, foram quantificados in situ parâmetros de condutividade elétrica e pH, 

utilizando o aparelho multiparâmetro portátil da marca WTWe modelo Multi340/set, posteriormente a 

salinidade foi calculada a partir da condutividade elétrica, de acordo com Eaton et al. (1999)4. Para posterior 

análise em laboratório foram coletadas amostras de água com seringas de 30 ml e armazenadas em frascos 

do tipo PET e acondicionadas em recipiente refrigerado a 4ºC. A água foi filtrada com membrana de 0,45 

µm, a fim de separar o particulado dos elementos solúveis, acidificada com ácido nítrico concentrado em 

pH menor que 2, buscando o impedimento de alterações na composição química das águas amostradas 

(Greenberg et al. 1992). 

                                                           
4𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑔/𝐿) = 𝐶𝐸1,0878𝑥 0,4665 
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Figura 4.2 -Localização das lagoas para amostragem de água: (a) Lagoas em Santa Rita de Cássia; (b) Lagoas em 

Taguá (Cotegipe). 
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4.2.2. Recuperação de Testemunhos 

 Para as análises sedimentológicas e espongológicas do ambiente de sedimentação lacustre foram 

realizadas três campanhas de campo, com objetivos distintos: 

 - Nos dias 22 e 23 de março de 2014 foram feitas coletas de testemunho nas lagoas L6T e L1SRC 

respectivamente, com o objetivo de atestar a presença de espículas de esponjas nos sedimentos. Para tanto 

foi feita uma sondagem realizada por percussão utilizando-se tubos de PVC e impacto de marreta, para 

posterior investigação em laboratório. Foram recuperados testemunhos com profundidade de 34 cm na lagoa 

L6T e 40 cm na L1SRC (Figura 4.3); 

 

Figura 4.3 - Recuperação de testemunho para atestar a presença de espículas de esponjas: (a) L6T; (b) L1SRC. 

 

 - Nos dias 17 e 18 de outubro de 2014 foram abertas trincheiras de um metro de profundidade nas 

lagoas L6T e L4SRC respectivamente (Figura 4.4), com o objetivo de descrever as fácies sedimentares 

lacustres e registros pedogenéticos, no que tange a textura do material, cor, arranjo, organização, espessura, 

presença e tipo de estruturas primárias, presença e tipos de concreções, mosqueamentos, matéria orgânica, 

presença de espículas de esponjas (taxonomia e quantificação). O material de cada fácies foi coletado para 

posteriores análises em laboratório (Granulometria; DRX; Teor de Matéria Orgânica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Figura 4.4 - Abertura de trincheira para descrição de fácies sedimentares: (a) L6T; (b) L4SRC. 

 

 - Após uma primeira análise da presença de espículas de esponjas (nos testemunhos e trincheiras) 

realizou-se uma nova campanha de campo para recuperação de um novo testemunho (onde foram 

encontradas espículas de esponjas com maior abundância e variedade) com vistas a obter testemunhos mais 

profundos na lagoa L1SRC no dia 01 de maio de 2015. O testemunho de sondagem alcançou 96 cm de 

profundidade e foi obtido através da inserção de tubo de alumínio galvanizado auxiliada por impacto de 

marreta (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5 -Recuperação de testemunho: (a) vista geral da lagoa L1SRC; (b) detalhe do cano de sondagem do 

testemunho. 

 

4.3 – ETAPAS DE LABORATÓRIO 

4.3.1. Análises Químicas da Água 

O teor dos cátions (Ca, K, Mg e Na) foi determinado por meio do Espectrofotômetro de Emissão 

Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), marca SPECTRO/modelo Ciros CCD. 

(a) (b) 
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A avaliação da exatidão dos resultados foi realizada a partir da utilização de solução monoelementar para 

ICP de concentração conhecida. Os valores obtidos dos elementos presentes na solução investigada, só 

foram considerados quando apresentaram taxas de recuperação ideal entre 90% e 110%. Os teores obtidos 

resultaram da média da concentração de 5 leituras realizadas no equipamento. A acurácia dos resultados foi 

realizada a partir do cálculo do desvio padrão relativo, considerando apenas os valores menores do que 10% 

para as amostras, que representam resultado maior que o LQ (limite de quantificação). 

 

4.3.2. Análises Granulométricas 

 O material coletado em cada fácies foi submetido à separação granulométrica, realizada no 

Laboratório de Física do Solo do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa (LFS/UFV). 

Nos procedimentos realizados no LFS/UFV, pesam-se aproximadamente 10 g de TFSA (Terra Fina Seca 

ao Ar), com aproximação de 0,01 g. Acrescentam-se 50 ml de solução de NaOH 0,1 mol L-1 e 150 ml de 

água deionizada, agitando com bastão de vidro e deixando em repouso por uma noite. A amostra é 

dispersada por agitação a 12.000 rpm, durante 15 min. Após passar a suspensão por peneira de 0,053 mm, 

afere-se a mistura das frações silte e argila até 500 ml (proveta), coletando-se 25 ml da suspensão (fração 

silte + fração argila) imediatamente após agitação com bastão de vidro. Este laboratório trabalha com 

proporções de solo, do dispersante e do volume de suspensão similares às de Donagema et al. (2011), e 

realiza uma coleta adicional da suspensão (fração silte + fração argila), o que incrementa a exatidão da 

determinação. Decorrido o tempo calculado pela Lei de Stokes para a temperatura de trabalho, coletam-se, 

dos 5 cm superficiais, 25 ml da suspensão de argilas e em 10 cm 25 ml da suspensão de silte. O material 

retido na peneira 0,053 mm (areia), passa por peneiramento através de malha de 0,210 mm, separando-se a 

areia grossa e a areia fina. Todas as frações são secas em estufa a 100 oC e pesadas com aproximação de 

0,01 g, para areia grossa e areia fina, e de 0,0001 g, para as frações (silte + argila) e argila, seguindo Ruiz 

(2005).  

  

4.3.3. Análises Espongológicas 

  

 As rotinas para recuperação de espículas de esponjas foram realizadas no Laboratório de Estudos 

Paleoambientais (Lepafe) da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR - Campus de Campo 

Mourão/PR), seguindo a metodologia descrita por Volkmer-Ribeiro & Turcq (1996). Após a abertura dos 

dois testemunhos de sondagem, o material foi dividido em amostras de 4 cm, colocadas para secar ao ar. 

Para a confecção de lâminas foram destorroadas amostras e separados 2 gramas. Estes 2 gramas de material 

foram colocados em tubos de ensaio e em seguida fervido com ácido nítrico (HNO3) a 65%. Posteriormente 

o sedimento foi lavado com água destilada por meio de quatro centrifugações. Para a montagem das lâminas 

de microscopia, o sedimento foi centrifugado mais uma vez em álcool 70%.  (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 - Processamento da amostra para recuperação de espículas de esponja: (a) amostra de sedimento no cano 

de alumínio; (b) adição de ácido nítrico; (c) fervura do material; (d) centrifugação. 

 

 O resíduo resultante foi adicionado com pipeta mecânica (25μl) sobre lâminas que após a secagem 

foram cobertas com Entelan® e lamínula. No total foram preparadas 300 lâminas, que estão arquivadas no 

Laboratório de Estudos Paleoambientais da UNESPAR com os códigos L.36; C.3 e L.37; C.3. As lâminas 

foram analisadas e registradas no microscópio óptico ZEISS Scope A1® (câmera fotográfica acoplada-

AxioCamMRc5). Os registros de elementos endo-esqueletais constituídos por sílica das espículas de 

esponjas presentes foram avaliados conforme as categorias descritas por Volkmer-Ribeiro & Pauls (2000), 

sendo: (i) megascleras: espículas que integram as bases da rede esqueletal e geralmente são as maiores 

espículas presentes. As megascleras, na maioria das vezes, são mais abundantes nas amostras, entretanto, 

não permitem distinções específicas nítidas, podendo, no entanto, em alguns casos diferenciar alguns 

gêneros; (ii) microscleras: são espículas de tamanho reduzido; (iii) gemoscleras: são as espículas que 

recobrem as gêmulas das esponjas continentais e que constituem o caráter necessário para a caracterização 

específica. A identificação das espécies foi operada com base na coleção de esponjas do Lepafe, além de 

literatura especializada (Volkmer-Ribeiro & Parolin 2010, Volkmer-Ribeiro & Pauls 2000, Pinheiro et al. 

2003, Pinheiro 2007, Pinheiro & Nicacio 2012, entre outros). A contagem destes elementos foi feita por três 

transectos em cada lâmina.  

Embora as espículas de esponjas sejam o foco principal, as frústulas de diatomáceas também foram 

contadas. No entanto, a identificação das diatomáceas foi operada somente ao nível de grupo, tendo por base 

os trabalhos de Leandrini et al. (2010) Souza et al. 2007, entre outros. 

  

4.3.4. Difratometria de Raios-X 

 Para a análise qualitativa das fases minerais contidas nas fácies dos depósitos das lagoas L6T e 

L4SRC foi utilizado o difratômetro Rigaku GEIGERFLEX D/MAX-B com radiação monocromática de 

CuKα e velocidade do goniômetro de 1.2° por minuto para a fração pó total e de 0.6° por minuto para a 

fração argila (fração < 2µm), separada por sedimentação. Os difratogramas obtidos na fração total abrangem 

um intervalo de 2 a 70º (2θ). Estas análises foram realizadas no Laboratório de Difratometria de Raios-X 

do DEGEO/EM/UFOP. 

4 cm 

(a) (b) (c) (d) 
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4.3.5. Determinação de Matéria Orgânica 

 Para a determinação da matéria orgânica em cada fácies das lagoas L6T e L4SRC, bem como no 

intervalo de cada 4 cm dos testemunhos das lagoas L6T e L1SRC foi utilizado o método da calcinação 

“Loss of Ignition”, adaptado de Davies (1974). Este método consiste na pesagem de 10 g de cada amostra, 

que é levada à mufla e aquecida por 5 horas a 550ºC. Posteriormente a amostra é pesada e a diferença entre 

o peso inicial (10g) e final corresponde ao teor de matéria orgânica, este procedimento foi realizado no 

Laboratório de Estudos Paleoambientais da UNESPAR (Figura 4.7). De acordo com Hakansson & Jansson 

(1983) existe uma perda na análise por calcinação, já que outros elementos (carbonatos e hidróxidos) além 

da matéria orgânica (carbono orgânico) são volatizados, portanto este método é considerado semi-

quantitativo, pois pode superestimar os teores de matéria orgânica nos sedimentos.  

 

 

Figura 4.7 - Mufla para queima de Matéria Orgânica. 

 

4.3.6. Datação por C14 

Para estabelecer a cronologia dos testemunhos analisados foram enviadas três amostras para 

datações pelo método do carbono 14 (University of Georgia/Center for Applied Isotope Studies - 

Georgia/EUA), e posteriormente calibrados (Calib 7®). Os sedimentos datados foram coletados na 

profundidade de 24 cm para o testemunho L6T e nas profundidades de 32 e 64 cm no testemunho L1SRC. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DA DRENAGEM E DO SISTEMA LACUSTRE POR MEIO DE 

PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO 

 

5.1 - CARACTERIZAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E DO SISTEMA LACUSTRE DA 

BACIA DO RIO GRANDE: OESTE DA BAHIA - REGIÃO DO MÉDIO SÃO 

FRANCISCO5 

5.1.1. Resumo  

O sistema lacustre da bacia do rio Grande situa-se em um local que reúne particularidades do ponto de vista 

geológico e geomorfológico, no noroeste do Cráton do São Francisco. A partir da investigação de elementos 

morfoestruturais, pretendeu-se apresentar um panorama da geomorfologia deste sistema. Mediante o uso de 

técnicas de sensoriamento remoto, procurou-se estabelecer a influência da litologia e da tectônica na 

dinâmica atual da rede de drenagem e do sistema lacustre. Os resultados revelaram a presença de feições 

como anomalias de drenagem, assimetria de bacias, confinamento de planícies aluviais, diferenças bruscas 

de densidade de drenagem e distinção na distribuição de lagoas quanto à forma e dimensão. A área do 

sistema lacustre foi compartimentada em dois domínios: Domínio I com morfoestruturas NW-SE e Domínio 

II com predomínio de morfoestruturas NE-SW e, subordinadamente E-W, concordantes com orientações 

dos falhamentos regionais, o que mostra que a reativação de antigas falhas e o contexto litológico são 

importantes fatores para a origem e desenvolvimento deste sistema lacustre. 

Palavras-chave: Morfotectônica; Lito-estrutura; Sensoriamento Remoto. 

 

 

5.1.2. Abstract 

The lacustrine system of the rio Grande basin takes place in an area that gathers particularities of both 

geological and geomorphological points of view at the northwest craton of São Francisco River. From the 

investigation of morphostructural elements, it was intended to present a geomorphology’s view of this 

system. By using the remote sensing techniques, it was sought to establish the influence of both lithology 

and tectonics in the current dynamics of the drainage and the lacustrine system. The results showed the 
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presence of features like drainage anomalies, basins asymmetry, flood plains confinement, sudden 

differences of drainage density, and the distinction of lakes distribution in terms of form and dimension. 

The lacustrine system area was compartmentalized into two domains: Domain I with NW-SE 

morphostructures, and Domain II with the predominance of NE-SW morphostructures and E-W 

subordinately, concordant to orientations of regional failures, what shows that the activation of ancient 

failures and the lithological context are important factors for the origin and development of this lacustrine 

system. 

Keywords: Morphotectonic; Litho-structure; Remote Sensing. 

 

 

5.1.3. Introdução 

 Na porção noroeste do Cráton do São Francisco, região oeste do Estado da Bahia, nos municípios 

de Santa Rita de Cássia e Cotegipe, ocorrem depressões no relevo em coberturas arenosas inconsolidadas, 

não conectadas com a drenagem atual, formando lagoas perenes e intermitentes. Feições semelhantes 

situadas em outras áreas do Brasil e do mundo, em contextos litológicos e climáticos diversificados foram 

foco de vários estudos. Há por exemplo, no município de Jaíba-MG, depressões em domínio de sedimentos 

arenosos sobrejacentes a rochas metapelíticas e carbonáticas do Grupo Bambuí, associadas à combinação 

de dissolução e de fatores tectônicos, estratigráficos, faciológicos e litológicos (Silva 1984). Ainda em 

Minas Gerais, na Serra da Piedade, região do Quadrilátero Ferrífero, Pereira et al. (2012) identificaram 

depressões fechadas em formações ferríferas bandadas resultantes da dissolução mais intensa da banda 

silicosa em relação à banda composta por ferro em itabiritos. Processo semelhante foi relatado por Noronha 

(2009) ao investigar o sistema lacustre existente em Palmeirópolis - TO, e Costa et al. (2005) na Amazônia 

brasileira, onde as depressões formam lagoas originadas a partir da dissolução da matriz internodular de 

couraças lateríticas. 

 No Platô de Itapetininga-SP, Castro (1980) evidenciou a presença de depressões sobre rochas 

basálticas da Formação Serra Geral. Já Maciel Filho et al. (2013) descreveram depressões semelhantes na 

região limítrofe do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no mesmo contexto geológico. Para estes autores, a 

origem das depressões é resultado da alteração da rocha por dissolução do vidro vulcânico, principalmente 

da sílica por ser um processo que reduz o volume do material rochoso causando subsidência no terreno. Tais 

trabalhos evidenciam que lineamentos estruturais são considerados um gatilho para a percolação da água e, 

consequentemente, para os processos de dissolução. Em superfície plana de mesetas basálticas do Platô de 

Somuncurá, no sul da Patagônia argentina, há depressões fechadas quase circulares ocupadas por lagoas e 

depósitos sedimentares identificados por Corbella & Lara (2008). Neste caso, a dissolução ocorre em rochas 

subjacentes por vezes controladas tectonicamente, formando uma cavidade abaixo dos basaltos que, sem 

apoio mecânico, entra em colapso formando a depressão. As depressões relacionadas aos processos de 
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colapso e dissolução do carste encoberto por arenitos foram registradas por Sallun Filho & Karmann (2007) 

em Ponta Grossa-PR e Jardim-MS, e por Nascimento & Morais (2012) em carste encoberto por filitos e 

metarcóseos no município de Lagoa da Confusão, no Estado de Tocantins. Já Hardt (2011), ao estudar a 

origem de depressões na superfície preenchidas por água na Serra de Itaqueri-SP, afirma que são feições 

provenientes do processo da dissolução parcial dos grãos de quartzo em arenito afetado por lineamentos 

estruturais. Em outro contexto, Mateus et al. (2016), ao estudarem depressões fechadas em crostas 

bauxíticas no município mineiro de Espera Feliz, salientam que as feições são resultantes de adelgamento 

pedogenético e não por aprofundamento do embasamento regional.  

 Depressões rasas em depósitos inconsolidados, originárias de processos de deflação combinados ou 

não à dissolução, ou seja, mobilização por eluviação de partículas finas para subsuperfície e acúmulo de 

grãos de areia soltos, os quais são facilmente transportados pelo vento, são explicações recorrentes em 

diversos trabalhos como, por exemplo, os de Pillmore (1976), quanto aos estudos de pequenas bacias de 

deflação no Novo México-EUA; Latrubesse & Nelson (2001), quanto às análises de depressões formadoras 

de lagoas em paleodunas altamente erodidas encontradas nas proximidades do rio Cauamé, no Estado de 

Roraima; e os de Christiansen & Hamblin (2014), referentes aos estudos nas planícies do Texas-EUA. 

 São poucos os estudos sob a ótica morfotectônica e morfoestrutural relacionados à origem das 

depressões formadoras do amplo sistema lacustre na porção noroeste do Cráton do São Francisco. Alves 

(2011) sugere que as lagoas foram formadas pela ação eólica durante processos de deflação relacionados ao 

clima árido no Holoceno. Caxito (2010) e Carvalho Júnior et al. (2014), ao realizarem mapeamentos na 

região, referiram-se aos lagos como feições de abatimento circulares, interpretadas como feições cársticas 

(dolinas) nos calcários do Grupo Bambuí, sob a fina cobertura sedimentar cenozoica. 

Devido à carência de estudos com enfoque geomorfológico sobre estas feições, o presente artigo 

tem por objetivo investigar as principais geoformas associadas ao sistema lacustre que permitam a 

interpretação de possíveis controles morfoestruturais e morfotectônicos, dentro do contexto regional do 

Cráton do São Francisco. Cotton (1968) indica que trabalhos de investigação morfoestrutural devem ser 

aplicados a análises em escala regional, relacionando o controle da estrutura geológica subjacente ao arranjo 

das feições morfológicas existentes. Já a morfotectônica busca avaliar a relação existente entre tectônica 

recente ou ativa às feições morfológicas (Cotton 1968, Doornkamp 1986, Saadi 1991, Summerfield 1991). 

Seguindo estes procedimentos, investigou-se o comportamento da rede de drenagem e das bacias 

hidrográficas, a orientação do eixo longitudinal e da morfometria das lagoas, e o mapeamento dos 

lineamentos regionais da bacia do rio Grande, que podem refletir características do terreno bem como 

processos de reativações crustais (Souza Filho et. al. 1999, Stewart & Hancock 1994, Grohmann 2005). 

Por se tratar de uma ampla área plana com cobertura arenosa (Figura 5.1) e ausência de afloramentos 

rochosos, desprovida de estradas pavimentadas e com vegetação fechada de caatinga arbustiva espinhosa, o 

acesso em campo a estas lagoas torna-se mais difícil, sendo mais relevante o uso do sensoriamento remoto 
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e da cartografia, no que tange à correlação entre os fenômenos de superfície e os mecanismos de 

subsuperfície. Estas ferramentas têm subsidiado pesquisas geomorfológicas no território brasileiro que 

possuem características fisiográficas complexas como a região amazônica e a vasta região deprimida com 

grande volume de sedimentos do Pantanal, como atestam Hayakawa & Rossetti (2012) e Zani et al. (2012). 

Ademais, em áreas de paisagens cársticas, onde as investigações de padrões subterrâneos apresentam 

dificuldades em termos de custo e acesso, é comum o uso de fotografias aéreas, mapas topográficos, imagens 

de satélite e radar (Huang 2007). 

  

5.1.4. Área de estudo e contexto fisiográfico 

 A área de estudo contempla a média bacia hidrográfica do rio Grande, o principal afluente da 

margem esquerda do rio São Francisco em seu médio curso. Esta área da bacia possui uma extensão de 

8.272 km2 nos baixos cursos dos rios Preto e Camboeiro, e no médio curso do rio Grande (Figura 5.1).  

 Afloram na região conjuntos litológicos que estão associados a quatro contextos tectônicos distintos: 

1- rochas formadas antes do ciclo orogenético Brasiliano, representadas pelas rochas do Complexo 

Cristalândia do Piauí, e Formação Formosa; 2 - rochas  formadas em riftes neoproterozoicos, representados 

pela Formação Canabravinha e o Grupo Santo Onofre; 3 -  rochas formadas em contexto de bacia de antepaís 

decorrente de afundamento crustal relacionado aos orógenos Brasília e Araçuaí, representados pelas rochas 

do Grupo Bambuí (formações Riachão das Neves, Serra da Mamona, São Desidério); 4- rochas formadas 

na Bacia Sanfranciscana, do Mesozoico, representadas pelo Grupo Urucuia. Superpostos parcialmente aos 

três primeiros contextos tectônicos assentam-se sedimentos neogênicos e quaternários do médio rio Grande, 

restritos em área à região entre a garganta da Serra do Boqueirão e o Chapadão do Urucuia, onde está situado 

o sistema lacustre. 

 No contexto pré-Brasiliano, o embasamento cratônico, porção da litosfera continental formada 

desde o Arqueano (Alkmim 2004), aflora a nordeste da região, composto por intercalações entre biotita-

gnaisses e anfibolitos, e por uma associação entre granitos, gnaisses e migmatitos (Egydio-Silva 1987) 

representado pelo Complexo Cristalândia do Piauí (Arcanjo & Braz Filho 1999). Ao norte afloram rochas 

da Formação Formosa, composta por micaxisto (granada), quartzito micáceo, metachert ferro-

manganesífero, epidoto-actinolita-clorita xisto (xisto verde), e localmente, intercalações concordantes de 

orto-anfibolito e por quartzito lítico, conglomerático, feldspático, carbonático e/ou micáceo (Uhlein et al. 

2011). 

 No contexto de riftes e aulacógenos neoproterozoicos, no limite noroeste, afloram os 

metadiamictitos, metarenitos e metamargas da Formação Canabravinha, retrabalhados no ciclo Brasiliano 

(Caxito et al. 2012). A leste, na Serra do Boqueirão, que compõe o Espinhaço Setentrional, afloram rochas 

pertencentes ao Grupo Santo Onofre que, de acordo com Uhlein et al. (2004), é constituído por metabrechas, 

quartzitos e metarritmitos (Schobbenhaus 1996, Arcanjo & Braz Filho 1999). 
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 No Contexto da Bacia de Antepaís, a área cratônica serviu de base para as rochas neoproterozoicas 

do Grupo Bambuí, que afloram na média bacia do rio Grande. São representadas em sua base por calcários 

cinza-escuros intercalados a margas e siltitos da Formação São Desidério, por metarcóseos e metarenitos, 

com lentes de metamargas e metacalcários da Formação Riachão das Neves e por metassiltitos, ardósias e 

metacalcários intercalados a metarenitos finos da Formação Serra da Mamona (Egydio-Silva 1987).  

 No contexto da Bacia Sanfranciscana, em toda a porção oeste e sul da área de estudo afloram um 

conjunto de rochas siliciclásticas, de idade cretácea, formado por conglomerados, arenitos e siltitos do 

Grupo Urucuia (Spigolon & Alvarenga 2002).  

 Geomorfologicamente, a área de estudo possui quatro unidades distintas:  

- o Chapadão do Urucuia ou Chapadão Ocidental da Bahia, que ocupa toda a porção oeste da bacia e 

extremos norte e sul, cuja altitude varia de 700 a 1000 metros aproximadamente, com uma declividade de 

no máximo 3%, constitui superfícies estruturais relacionadas a rochas com acamamento sub-horizontal do 

Grupo Urucuia (Grohmann & Riccomini, 2012); 

- os Planaltos em Patamares ocorrem na borda leste do Chapadão do Urucuia, possuem maiores 

declividades, apresentam relevo forte ondulado e montanhoso (20 a 75% de declividade) com altitudes que 

variam de 500 a 700 metros. Nesta unidade predominam processos de dissecação, onde afloram as rochas 

do Grupo Bambuí, apresentando feições como escarpas, colúvios e formas ruiniformes;  

- a Depressão do São Francisco, que ocupa toda a porção central da bacia, apresenta altitudes de 380 a 500 

metros e declividade de 3 a 8%. Trata-se de uma zona de acumulação de sedimentos areno-argilosos 

neogênicos e quaternários provenientes das unidades mais elevadas em relação ao seu entorno. Todo o 

sistema lacustre está inserido nesta unidade apresentando um desnível altimétrico de 110 metros, como 

ilustra o perfil topográfico na figura 5.1;  

- a Serra do Boqueirão (Espinhaço Setentrional) possui morfologia geral de um espigão pronunciado, 

marcado por paisagens de estreitas faixas de campos de altitude, com elevações que podem chegar a 1000 

metros de altitude e declividades superiores a 75% (Alkmim 2012). 
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Figura 5.1 - Localização do sistema lacustre, por meio de MDE-Topodata, com as principais drenagens, geologia e 

relevo da área de estudo (Adaptado do Banco de dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), disponível em 

http://geobank.sa.cprm.gov.br/. 

  

 O clima da região é do tipo Aw, segundo classificação de Köppen, com duas estações bem definidas: 

verão chuvoso, que se estende de outubro a abril, e inverno seco, de maio a setembro, cujas temperaturas 

médias variam entre 26° e 20°C (Gaspar 2006). A umidade relativa do ar para toda a bacia do rio Grande 

possui os maiores índices de novembro a maio, sendo março o mês que apresenta o maior índice médio 

(79,9%), enquanto o mais seco é setembro, com 47,1%. Os índices pluviométricos anuais variam de 800 a 

1100 mm (subúmido) (Moreira & Silva 2010). A vegetação da bacia do rio Grande apresenta o Cerrado 

como bioma predominante, ocupando toda a porção oeste. A porção centro-leste, onde se localiza o sistema 

lacustre, se configura uma área de transição entre o Cerrado e a Caatinga denominada "Área de Tensão 

Ecológica" de acordo com a classificação dos Biomas Brasileiros do IBGE (1992).   
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5.1.5. Material e Métodos 

 Foram utilizadas diferentes escalas e métodos de sensoriamento remoto para subsidiar análises sobre 

a influência do controle estrutural na rede de drenagem e especificamente sobre o sistema lacustre.  

 Para essas análises foram utilizados: dados do Modelo Digital de Elevação MDE-SRTM 

TOPODATA com 30 metros de resolução espacial (Valeriano & Rossetti 2012/www.dsr.inpe.br/topodata), 

disponibilizados para todo o território brasileiro; imagens do satélite RapidEye com 5 metros de resolução 

espacial; e bases litológicas e hidrográficas adquiridas e adaptadas do banco de dados do Serviço Geológico 

do Brasil (CPRM/ http://geobank.sa.cprm.gov.br/.).   

 Para o cálculo da superfície de tendência foi utilizado o método descrito por Zani et. al. (2012), esta 

ferramenta tem obtido êxito em estudos geomorfológicos que necessitam realçar geoformas positivas ou 

negativas em amplas áreas homogêneas com baixa amplitude altimétrica (Grohmann et al. 2007, Rossetti 

& Valeriano 2007, Hashimoto et al. 2008, Ghoneim 2009. Rossetti et al. 2011, Zani et al. 2012). Utilizando 

o ArcGis 10.1., fez-se um mosaico das imagens SRTM e criou-se um polígono limitando o sistema lacustre. 

A partir daí foram geradas superfícies de tendência com polinômios de graus 1 a 9, e realizado o teste de 

coeficiente de ajuste (R2) para indicação da melhor adequação do grau do polinômio aos dados originais. 

Após esta etapa foi realizada subtração do raster representado pela superfície de tendência com melhor 

ajuste pela SRTM original. Esta operação resultou em uma imagem de resíduos com os valores de altitude 

referenciada pela superfície de tendência onde elevações residuais positivas estão acima da tendência e as 

negativas, abaixo, resultando em um MDE aprimorado. 

 Para o cálculo de parâmetros morfométricos foram criados polígonos das lagoas delimitados 

manualmente por meio das imagens RapidEye. Posteriormente, foram calculados a Área (A), o Perímetro 

(P), e a Forma (F). Os dois primeiros cálculos foram obtidos automaticamente pela ferramenta Calculate 

Geometry do ArcGis 10.1. O cálculo da Forma (F) foi realizado a partir da mesma ferramenta por meio da 

inserção da fórmula: F=P/√A . π. Este índice demonstra o grau de irregularidade das margens de um lago, 

cuja classificação se baseia nas seguintes classes de valores: Forma Circular (2≤F≤2,59); Forma Alongada 

(2,6≤F<3); e Forma Coalescente (F≥3) (Lübbe 1977 apud Straskraba & Gnauck 1982). O polígono das 

lagoas alongadas e coalescentes foi utilizado para gerar uma representação pontual a partir de seu centróide 

com a ferramenta feature to point (ArcGis 10.1). Os parâmetros: comprimento máximo (Lmax); e largura 

máxima (Lamax) foram traçados passando pelo centróide de cada lagoa. 

 O cálculo da assimetria de bacias de drenagem foi feito utilizando-se a fórmula: AF=100x(Ad/At), 

onde AF=fator de assimetria, Ad=área direita da bacia de drenagem, e At=área total da bacia de drenagem 

(Mantelli & Rossetti 2009). A densidade de drenagem é a relação entre o comprimento dos canais e a área 

da bacia hidrográfica. Este índice é importante para o estudo dos diversos controles atuantes sobre a 

drenagem e foi obtido através da fórmula: Dd=Lb/At, onde Dd=densidade de drenagem; Lb=comprimento 

total dos rios ou canais existentes na bacia; At=área total da bacia (Horton 1945).  A delimitação das sub-
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bacias hidrográficas foi obtida a partir do MDE aprimorado. O MDE-SRTM foi utilizado para a extração 

manual dos lineamentos estruturais por meio de feições do relevo como a rede de drenagem e os 

alinhamentos das serras em escala de 1:100.000, em cada unidade geológica e a partir do comprimento 

máximo (Lmax) das lagoas alongadas e coalescentes. Os diagramas em roseta representativos das orientações 

dos lineamentos para cada grupo relacionado acima foram obtidos por análise automática com o aplicativo 

Polar Plots ArcGis Extension, que forneceu também a direção média dos lineamentos (Jenness 2014).  

  

5.1.6. Resultados 

5.1.6.1. Superfície de Tendência  

 As Superfícies de tendência de graus 1 a 9 foram obtidas a partir do MDE-SRTM original (Figura 

5.2). O teste estatístico R2, de comparação entre as variâncias das superfícies simplificadas e os dados 

corrigidos, apontou a superfície de quinta ordem com melhor ajuste mínimo para o sistema lacustre. Tal 

superfície indica que as variáveis da superfície de tendência explicam 94% dos dados da imagem original 

(Tabela 5.1). 

Tabela 5.1- Coeficiente de ajuste (R2) para o grau do polinômio utilizado para o cálculo da superfície de tendência. 

 

 

 A área de estudo possui grande extensão (8.272 km2) e uma amplitude altimétrica de apenas 110 

metros (Figura 5.2a). A rede de drenagem é pouco desenvolvida e a maioria dos canais é intermitente, com 

um expressivo sistema lacustre com mais de 2.000 lagoas, situado numa zona de acumulação de sedimentos. 

Logo, a análise da superfície de tendência desta região possibilitou a separação de dados mapeáveis em duas 

componentes, sendo uma de natureza regional (Figura 5.2b) e outra que revelou as flutuações locais, 

representadas pelos valores residuais (Figura 5.2c). 
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Figura 5.2 - (a) MDE-SRTM original; (b) MDE resultante do cálculo de superfície de tendência com polinômio de 5º 

grau; e (c) MDE aprimorado. 
 

 A imagem realçada com os valores residuais (Figura 5.2c) possibilitou a demarcação dos limites 

topográficos entre os rios Preto, Camboeiro e Grande, por meio dos resíduos positivos de difícil percepção 

na imagem original. Esta delimitação tornou-se útil para o cálculo de assimetria das bacias. Ressalta-se 

ainda que os valores negativos mostraram que os canais fluviais apresentam-se confinados em suas planícies 

aluviais atuais, mais baixas topograficamente que o nível das lagoas.  

 

5.1.6.2. Assimetria de bacias e densidade de drenagem 

 Visando o levantamento de dados que forneçam informações passíveis de interpretação, 

compreensão e análise da existência de controle tectônico na área de estudo, calculou-se, também, o fator 

de assimetria considerando-se a área de localização do sistema lacustre, englobando as baixas bacias dos 

rios Preto e Camboeiro e a média bacia do rio Grande. De acordo com Mantelli e Rossetti (2009), este fator 

é de grande aplicação no reconhecimento de terrenos que tenham passado por basculamentos de blocos, 

podendo indicar o sentido das movimentações, além de ser bastante eficiente ao possibilitar interpretações 

morfoestruturais para área de relevos muito baixos. 

 A variável densidade de drenagem pode ser correlacionada a dados geológico-estruturais. Os altos 

valores de densidade de drenagem refletem baixa capacidade de infiltração das litologias envolvidas, 

podendo refletir também uma retomada erosiva das formas de relevo ao longo de estruturas como 

descontinuidades e basculamentos provenientes de atividade tectônica recente (Hiruma & Ponçano 1994). 

 A análise de assimetria revelou que as três porções das bacias hidrográficas investigadas são 

fortemente assimétricas (Figura 5.3). A densidade de drenagem é dominantemente baixa, porém com áreas 

localizadas onde a densidade é baixa ou muito baixa (Figura 5.3). 

 A baixa bacia do rio Preto apresentou fator de assimetria AF=24,23 em função de a área da direita 

ser significativamente menor que a área da esquerda. Além disso, os cursos d’água fluem dominantemente 

de noroeste para sudeste. Estes dois elementos sugerem um basculamento para direita no sentido NW-SE. 

O rio Preto apresenta inflexões quase ortogonais, abruptas, mudando entre as direções sudeste e nordeste. 
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Entre as duas inflexões o canal percorre um trecho de aproximadamente 8km no sentido nordeste e retorna 

abruptamente para sudeste onde deságua no rio Grande. 

A bacia do baixo rio Camboeiro apresentou fator de assimetria AF=21,59, similar ao da bacia 

anterior. Pôde-se observar que todos os afluentes da margem esquerda fluem na mesma direção que os 

principais cursos d’água da bacia do rio Preto, de NW-SE. Próximo às suas nascentes e por um trecho de 

aproximadamente 30km o rio Camboeiro possui esta mesma direção, mudando seu curso abruptamente para 

nordeste até desaguar no rio Grande, sendo a mesma direção do seu único afluente da margem direita. Ocorre 

uma inflexão inversa em um dos seus afluentes da margem esquerda.  

A média bacia do rio Grande apresentou fator de assimetria distinto das demais, com o valor de 

AF=72,08 indicando área da direita significativamente maior que a da esquerda. O rio Grande adentra a área 

do sistema lacustre com direção SW-NE, 20km a jusante e sofre uma inflexão quase ortogonal para NW-

SE, retornando abruptamente para a direção inicial, 30km a jusante. Próximo à garganta da Serra do 

Boqueirão, seu curso é novamente invertido (NW-SE) em um pequeno trecho, e segue seu percurso até 

desaguar no rio São Francisco na direção SW-NE.  

 A densidade de drenagem revelou valores baixos para toda a área do sistema lacustre, 

Dd=0,21km/km2; Dd=0,15 km/km2 e Dd=0,12 km/km2 para a área dos rios Preto, Camboeiro e Grande 

respectivamente, o que condiz com o clima subúmido desta porção das bacias. No entanto, é nítido que 

existem dois compartimentos diferenciados tanto em relação à densidade de drenagem, quanto à direção do 

fluxo. Na área à esquerda da margem do rio Camboeiro a densidade de drenagem é superior (Dd=0,19 

km/km2) e praticamente toda a drenagem flui de NW-SE. Já na área da margem direita do rio Camboeiro a 

densidade de drenagem é significativamente inferior (Dd= 0,11 km/km2) e o fluxo dos cursos fluviais 

seguem a direção preferencial de SW-NE. A partir das evidências da rede de drenagem a área em estudo foi 

compartimentada em dois domínios morfoestruturais: Domínio I (DI) - baixa bacia do rio Preto e área da 

margem esquerda da baixa bacia do rio Camboeiro, e Domínio II (DII) - área da margem direita do rio 

Camboeiro e média bacia do rio Grande (Figura 5.3).  
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Figura 5.3 - Fator de assimetria (AF) e Densidade de drenagem (Dd) das baixas bacias dos rios Camboeiro e Preto e média bacia do rio Grande, na área do sistema lacustre. 
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5.1.6.3. Morfometria do Sistema Lacustre 

Foram cartografadas 2.024 lagoas distribuídas nos domínios morfoestruturais DI e DII. A análise 

das morfologias lacustres a partir das imagens RapidEye visou classificar as lagoas em três classes, no que 

tange à sua forma: coalescente, alongada e circular, cujos exemplos mais representativos são mostrados na 

Figura 5.4. 

 
Figura 5.4 - Forma das lagoas: Coalescente: F≥3 (a); Alongada: 2,6≤F<3 (b); circular 2≤F≤2,59 (c); Imagem 

RapidEye. 

 A variável forma revelou que 92,3% das lagoas são circulares, seguidas por 5,8% de alongadas e 

apenas 1,8% de coalescentes representando 1.869, 119 e 36 lagoas respectivamente (Figura 5.5a). Quanto à 

distribuição das lagoas nas duas unidades morfoestruturais, o DI registrou a menor ocorrência - 964 lagoas, 

dentre as quais 873 são circulares, 73 alongadas e 18 coalescentes. O DII apresentou o maior número de 

lagoas (1060), sendo 996 circulares, 46 alongadas e 18 coalescentes (Figura 5.5b). 

 

Figura 5.5 - Distribuição das lagoas quanto à forma (a) e por Domínios Morfoestruturais I e II (b). 
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 Os valores de comprimento máximo (linha que une os dois pontos da lagoa mais afastados entre si) 

e da largura máxima (linha perpendicular ao comprimento máximo) revelaram que as lagoas do DI são mais 

compridas e largas em relação às do DII. As tabelas 5.2 e 5.3 sintetizam os cálculos dos parâmetros 

morfométricos do sistema lacustre. 

Tabela 5.2 - Parâmetros morfométricos das lagoas do Domínio I. 

 

 

Tabela 5.3 - Parâmetros morfométricos das lagoas do Domínio II. 
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5.1.6.4. Controle morfoestrutural e morfotectônico do sistema lacustre 

 O uso de modelo de elevação regional (Figura 5.6) permitiu identificar que lineamentos de maior 

cumprimento estão dispostos preferencialmente na porção centro sul da bacia do rio Grande com 

direcionamento preferencial NE-SW relacionados às extensas áreas das litologias aflorantes do Grupo 

Urucuia, seguidos pelos lineamentos das formações São Desidério e Riachão das Neves. Na porção noroeste 

e nordeste prevalecem lineamentos de direção NW-SE. Os maiores comprimentos também estão 

relacionados ao Grupo Urucuia e às coberturas inconsolidadas. Neste setor prevalecem comprimentos 

menores relacionados às litologias das formações Formosa e Canabravinha, com pequena área de 

afloramentos. Na porção central, onde se encontram as coberturas inconsolidadas e o sistema lacustre, é 

possível observar que na região do DI o comprimento acumulado dos lineamentos é superior (437 km) ao 

DII (333 km). O mesmo padrão ocorre para os lineamentos traçados no eixo longitudinal das lagoas 

alongadas e coalescentes nos dois domínios. Na porção leste da bacia os comprimentos acumulados dos 

lineamentos não são tão significativos, pois estão relacionados ao Grupo Santo Onofre, que comporta a 

Serra do Boqueirão, que é uma feição longilínea e ao Complexo Cristalândia do Piauí que possui uma 

pequena área de afloramento e ambos possuem lineamentos com direção preferencial de NW-SE. 
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Figura 5.6 - Mapa de lineamentos e diagramas em rosetas com as tendências dos lineamentos dos comprimentos 

acumulados, interpretados a partir das litologias aflorantes na área de estudo, sobre imagem MDE-Topodata com relevo 

sombreado com iluminação a 0° de azimute (Norte) e 45° de elevação solar, com um exagero vertical de 3x em escala 

1:1.000.000 na bacia do rio Grande. 
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 Quanto à densidade de lineamentos, para as rochas paleoproterozoicas anteriores ao ciclo 

orogenético Brasiliano, observa-se para ambas a predominância de valores dos lineamentos traçados no 

quadrante NW, que abrange 72,7% no Complexo Cristalândia do Piauí com maior evidência das direções 

N30-40W, N20-10W e N40-50W, e 59,2% para Formação Formosa, com maior evidência das direções N30-

40W, N50-60W e N40-50W. As duas litologias possuem dispersão com pétalas secundárias no quadrante 

NE, sendo a Formação Formosa mais dispersa que o Complexo Cristalândia do Piauí, que apresenta uma 

concentração de lineamentos na direção N60-70W. Dividindo-se o número de lineamentos pela área de 

afloramento, a Formação Formosa possui maior densidade de lineamentos do que o Complexo Cristalândia 

do Piauí (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7 - Diagramas em roseta com os direcionamentos das densidades dos lineamentos das rochas 

paleoproterozoicas anteriores ao ciclo orogenético Brasiliano; (N=Número de Lineamentos e AA=Área de 

Afloramento). 

 

 O Grupo Santo Onofre é formado por rochas depositadas no aulacógeno neoproterozoico homônimo 

(~900 Ma), com fechamento durante a orogênese Brasiliana (~650 Ma), gerando uma faixa dobrada e 

estreita, representada pela Serra do Boqueirão com o menor afloramento na área de estudos, apenas 192,8 

km2 (Schobbenhaus 1996). Por ser uma feição estreita e longilínea este grupo apresentou 100% de 

lineamentos no quadrante NW com 50,2% na direção N10-20W, 33,8% N20-30W e 16% N30-40W (Figura 

5.8a). As rochas da Formação Canabravinha possuem a quinta maior área na região estudada. Estas rochas 

foram depositadas no neoproterozoico (850 e 600 Ma) em um rifte ou hemi-graben assimétrico (Bacia do 

Rio Preto) e metamorfisadas durante a orogênese Brasiliana (600-540 Ma) (Caxito 2012). 

Comparativamente, pode ser observada uma discrepância entre os resultados do Grupo Santo Onofre para 

esta unidade, onde o padrão observado apresenta maior volume de registros no quadrante NE (57,8%) com 

direção principal N50-60E, mas apresenta dispersão com pétalas secundárias no quadrante NW, com direção 

principal N30-40W, se aproximando da direção principal do Grupo Santo Onofre (Figura 5.8b). 

 

Figura 5.8 - Diagramas em roseta com os direcionamentos das densidades dos lineamentos das rochas 

neoproterozoicas formadas em riftes; (N=Número de Lineamentos e AA=Área de Afloramento). 
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 As rochas do Grupo Bambuí fazem parte do Supergrupo São Francisco, depositadas no final do 

Neoproterozoico em bacias de antepaís, retrabalhadas no Ciclo Brasiliano (Castro 2004). Esta região mostra 

deformação intensa na porção norte da área de estudos que vai progressivamente diminuindo para o sul até 

a predominância de camadas sub-horizontais (Uhlein et al. 2011). Na área de estudos afloram rochas das 

formações Riachão das Neves (971,2 km2), São Desidério (1063 km2), e Serra da Mamona (1386,2 km2). 

As formações São Desidério (80,2%) e Riachão das Neves (63,7%) apresentam maior porcentagem de 

lineamentos no quadrante NE, onde a primeira apresenta direções principais de N60-70E, N50-60E e N80-

90E, e a segunda N40-50E, N60-70E e N50-60E. Como se pode notar, o quadrante NW é caracterizado pelo 

menor volume de valores com direções principais de N20-30W e N30-40W para as formações São Desidério 

e Riachão das Neves, respectivamente (Figura 5.9a e c). Já a Formação Serra da Mamona apresenta uma 

leve superioridade e maior dispersão de lineamentos no quadrante NW (50,8%), com destaque para a direção 

N30-40W, porém maior densidade de lineamentos e possui direção N20-30E (22,4%), concordante com as 

formações descritas anteriormente (Figura 5.9b).  

  

 

Figura 5.9 - Diagramas em roseta com os direcionamentos das densidades dos lineamentos das rochas do final do 

neoproterozoico em bacia de antepaís; (N=Número de Lineamentos e AA=Área de Afloramento). 

 

 As rochas do Grupo Urucuia possuem maior extensão na bacia do rio Grande (44.763,2 km2). 

Dividindo-se o número de lineamentos por sua área, obtêm-se valores muito baixos, indicando pouca 

deformação nesta unidade (Spigolon & Alvarenga 2002). Estas rochas apresentam fraturamentos de direção 

NE, como reflexos de reativação tectônica cenozoica no Grupo Bambuí sob campo compressivo e com 

pequena movimentação (Campos & Dardenne 1997). Os lineamentos traçados no Grupo Urucuia 

evidenciaram estes fraturamentos apresentando maior densidade no quadrante NE com direções principais 

de N60-70E, N70-80E e N50-60E (Figura 5.10). 

 

 

Figura 5.10 - Diagrama em roseta com os direcionamentos das densidades dos lineamentos das rochas mesozoicas da 

bacia Sanfranciscana; (N=Número de Lineamentos e AA=Área de Afloramento). 
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 Ao analisar os lineamentos por domínio morfoestrutural, nota-se que o DI possui o maior número 

deles. Os que são baseados na drenagem apresentaram predominância de valores no quadrante NW, que 

abrange 66,5% dos lineamentos traçados, com direções principais de N30-40W, N60-70W e N40-50W 

(Figura 5.11a). Já aqueles das lagoas seguiram o mesmo padrão apresentando 57% no quadrante NW com 

direção principal N20-30W, mas com maior dispersão em outras direções, com destaque para a direção 

N10-20NE (Figura 5.11b). 

 Já a drenagem do DII apresenta comportamento inverso da anterior com maior número de 

lineamentos no quadrante NE (62,2%), e maior concentração na direção N40-50NE. A segunda direção 

principal está no quadrante NW com valores de N60-70W (Figura 5.11c). As lagoas deste domínio possuem 

lineamentos praticamente uniformes para cada quadrante, sendo 52% NE e 48% NW, com destaque para as 

direções N40-50E, N50-60E e N80-90E, e N40-50W, N60-70W e N70-80W (Figura 5.11d).  

 

 

Figura 5.11 - Diagramas em roseta com as densidades dos direcionamentos dos lineamentos extraídos a partir das 

lagoas alongadas e coalescentes e da drenagem dos Domínios I e II; (DL=Densidade de Lineamentos. 

 

 Com exceção dos grupos Santo Onofre (direção principal: NW-SE) e Urucuia (direção principal: 

SW-NE), observou-se em todas as unidades de área analisadas um padrão quase ortogonal para os 

lineamentos traçados, ou seja, possuem direções principais opostas em cada quadrante, atestando que 

existem duas direções principais de fraturas na região (uma NW-SE e outra SW-NE), e uma terceira menos 

significativa de direção E-W, registrada com maior intensidade nas rochas da Formação Riachão das Neves, 

na drenagem e nas lagoas do DII, na porção sudoeste do sistema lacustre.  

 O diagrama em rosetas da direção média dos lineamentos, apresentado no canto superior direito da 

figura 5.12, mostra que as rochas paleoproterozoicas, associadas à riftes neoproterozoicos de bacia de 

antepaís, possuem direção média NW-SE evidenciando maior densidade de fraturamentos nesta direção, 

com exceção da Formação São Desidério que, com afloramentos na porção sul da área de estudos, 
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apresentou direção média SW-NE, similar à drenagem próxima à sua área de exposição e das rochas 

mesozoicas do Grupo Urucuia. 

 Para atestar se os lineamentos das lagoas acompanham o mesmo padrão das anomalias de drenagem 

registradas na área de estudo, foram confeccionados diagramas em rosetas para as lagoas localizadas 

próximas a estas feições, representadas na figura 5.12 pelos números 1, 2, 3 e 4.  As inflexões de drenagem 

no rio Preto de direção NW-SE para SW-NE são acompanhadas pelas mudanças dos lineamentos das lagoas, 

como atestam as rosetas 1 e 2. O mesmo ocorre para as anomalias de drenagem do rio Grande, representadas 

pelos números 3 e 4. Portanto, tanto a rede de drenagem quanto os eixos longitudinais individuais das lagoas 

são concordantes com orientações principais de falhas regionais associados provavelmente a reativações de 

estruturas das rochas subjacentes. 
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Figura 5.12 - Síntese da distribuição das lagoas e diagrama em rosetas da direção média dos lineamentos extraídos a partir das unidades geológicas e do eixo das lagoas 

alongadas e coalescentes na média bacia hidrográfica do rio Grande. 
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5.1.7. Discussões 

 A utilização de superfície de tendência para a delimitação dos limites topográficos das sub-bacias 

do médio rio Grande foi um método valioso para a análise geomorfológica da área, corroborando os estudos 

de Zani et al. (2012), que apontaram a eficiência desta ferramenta para guiar investigações em ambientes 

de grandes dimensões, com pouca amplitude altimétrica e acumulação de sedimentos. Outra evidência 

ressaltada pelo MDE-SRTM aprimorado diz respeito às planícies aluviais atuais dos rios que drenam a 

região do sistema lacustre e que estão confinadas e não são conectadas atualmente aos lagos, podendo ser 

interpretado como evidência de mudanças de nível de bases regionais (Fortes et al. 2007, Silva et al. 2007, 

Santos et al. 2008, Mantelli & Rossetti 2009). 

 A integração dos resultados de assimetria das bacias hidrográficas e de densidade de drenagem 

possibilitou a compartimentação da área do sistema lacustre em dois domínios estruturais, revelando um 

padrão de diferente contexto tectônico, confirmando a eficiência da análise de propriedades da drenagem 

em áreas de altitudes muito baixas, onde características ligadas ao relevo são inexpressivas, como atestam 

Mantelli & Rossetti (2009). A assimetria é caracterizada por maior área e densidade de drenagens no DI, 

com drenagens longas e unidirecionais a SW, possivelmente relacionada à retomada erosiva, devido à 

reativação tectônica de estruturas brasilianas (Melo et al. 1993, Hiruma & Ponçano 1994). Já no DII houve 

uma rarefação da drenagem e mudança para NE da direção do fluxo em regiões próximas aos afloramentos 

de rochas carbonáticas favoráveis à infiltração e que foram menos afetadas pela tectônica brasiliana (Uhlein 

et al. 2011, Rossetti 2010, Cruz & Alkmim 2006). As anomalias de drenagem consistem em mudanças 

abruptas, quase ortogonais nos cursos fluviais associadas ao controle tectônico. Tais feições foram 

identificadas nos dois domínios e podem estar relacionadas ao cruzamento dos sistemas de falhas NW-SE 

associadas ao aulacógeno Santo Onofre, e NE-SW relacionadas à Faixa Rio Preto (Hiruma & Ponçano 1994, 

Cruz & Alkmim 2006, Uhlein et al. 2011). 

 A partir da análise morfométrica nos dois domínios morfoestruturais constatou-se que o DI possui 

lagoas de maior extensão e menos numerosas, com maioria de forma alongada e coalescente, enquanto DII 

possui maior quantidade de lagoas circulares e coalescentes, porém menores. Silva (1984), ao estudar a 

morfometria das lagoas de Jaíba, na região norte de Minas Gerais, em um contexto litológico semelhante ao 

do médio rio Grande, atesta que a origem destas lagoas se dá por processos de carstificação (dolinas), 

associando as de maior diâmetro e alongadas às fraturas em metapelitos, e as circulares de menor diâmetro 

às rochas carbonáticas. De acordo com Piló (2000), as taxas de ampliação de dolinas estão relacionadas à 

eficiência hidrológica nas rotas de drenagem subterrânea. Portanto, no DI a maior densidade de lineamentos 

proporcionou a maior taxa de ampliação e coalescência das lagoas, enquanto no DII as lagoas permanecem 

com formato circular. É provável que processos semelhantes ocorram no médio rio Grande, visto que existe 

a concentração de lagoas alongadas e coalescentes de maior diâmetro no DI, mais próximas de afloramentos 

de rochas metapelíticas, enquanto no DII predominam lagoas circulares, pois as alongadas e coalescentes 
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são menores, estando mais próximas aos afloramentos de rochas carbonáticas menos afetadas pela 

orogênese Brasiliana, portanto com deformações menos intensas (Uhlein et al. 2011). Quanto à direção dos 

lineamentos, o DI é marcado principalmente pelo encaixe da rede de drenagem na direção NW-SE, e 

provavelmente estão associados às reativações recentes de antigas falhas ligadas às deformações do Evento 

Brasiliano, o qual afetou unidades neoproterozoicas do Grupo Santo Onofre e do embasamento (Complexo 

Cristalândia do Piauí), produzidos por compressão ENE-WSW que levou à formação dos sistemas de dobras 

e de falhas reversas, de empurrão e transcorrentes, de direção (principalmente N20W) e posterior reativação 

com movimentação normal em regime distensivo (Schobbenhaus 1996, Arcanjo & Braz Filho 1999, Cruz 

& Alkmim, 2006). O DII possui drenagem com direção de fluxo NE-SW, e direção secundária E-W, 

coincidente com as direções das rochas da Formação São Desidério que afloram próximo a este setor do 

sistema lacustre. Estes lineamentos de direção NE-SW provavelmente estão associados às reativações de 

falhas resultantes da tectônica compressional brasiliana, e também à Faixa Rio Preto de direção NNW-SSE, 

o que gerou falhas de empurrão de direção NE-SW e que passaram por reativação tectônica cenozoica 

afetando as rochas do Grupo Bambuí com reflexos no Grupo Urucuia (Campos & Dardenne 1997, Arcanjo 

& Braz Filho 1999, Caxito 2010).  

 Já os lineamentos das lagoas nos dois compartimentos do sistema lacustre possuem duas direções 

principais quase ortogonais sendo N20-30W e N10-20E para as lagoas do DI, e N40-50E e N40-50W e uma 

direção secundária N80-90E para as lagoas do DII. Estas mudanças de direções nos lineamentos das lagoas 

estão possivelmente associadas ao cruzamento dos sistemas de falhas, pois se observou que nos pontos de 

anomalia de drenagem, a direção do eixo principal das lagoas acompanhou a inflexão dos canais fluviais, 

indicando controle neotectônico.    

 

5.1.8. Considerações Finais 

 A utilização de ferramentas de sensoriamento remoto para aprimorar o MDE-SRTM para análise 

geomorfológica em áreas amplas e com pouca amplitude altimétrica mostrou-se bastante eficiente, servindo 

de base para as demais análises morfométricas. Os resultados revelaram que este sistema lacustre possui 

influência da neotectônica, fato corroborado por inúmeras feições tais como: assimetria de bacia, anomalias 

de drenagem acompanhadas por mudança de direcionamento do eixo longitudinal das lagoas, e 

confinamento dos canais fluviais em suas planícies aluviais. A integração dos dados morfoestruturais aqui 

elencados com informações geotectônicas da porção noroeste do Cráton do São Francisco permitiu a 

compartimentação do sistema lacustre em dois domínios morfoestruturais: o DI à esquerda da margem do 

rio Camboeiro mostra um arranjo de estruturas nas direções NW-SE, provavelmente ligadas às reativações 

de falhas relacionadas ao contexto do aulacógeno de Santo Onofre. E o DII à direita da margem do mesmo 

rio revela um padrão quase ortogonal ao primeiro com estruturas possivelmente relacionadas às falhas 

associadas ao contexto tectônico da Faixa Rio Preto. 
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 Por meio da interpretação dos lineamentos morfoestruturais, baseada na rede de drenagem atual no 

eixo longitudinal das lagoas e nas rochas de contextos tectônicos distintos, foi possível concluir que o 

desenvolvimento da paisagem lacustre do médio rio Grande é controlado por fator tectônico como 

anteriormente sugerido por Caxito (2010) e Carvalho Júnior et al. (2014), e as interpretações relacionadas 

à morfometria das lagoas bem como da densidade de drenagem sugerem que a litologia (rochas pelíticas ou 

carbonáticas) possa atuar como condicionante hidrológico para os processos de dissolução das depressões 

e para o desenvolvimento das lagoas alongadas e coalescentes, mais frequentes no DI, ou das circulares 

mais frequentes no DII. 
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5.2 - CARACTERIZAÇÃO DA SAZONALIDADE DAS LAGOAS EM DOIS SETORES DO 

SISTEMA LACUSTRE DO RIO GRANDE OESTE DA BAHIA - REGIÃO DO MÉDIO 

SÃO FRANCISCO6 

5.2.1. Resumo 

Estudos sobre lagos abarcam diferentes ramos das ciências e revelam como os diferentes processos 

contribuem na construção desta paisagem. Os processos que afetam os lagos podem ser endógenos, 

resultantes da evolução geológica, ou exógenos, relacionados ao clima. Diante disso, o objetivo deste 

trabalho é identificar as características e evolução de lagos existentes no oeste da Bahia, nas bacias 

hidrográficas dos rios Preto e Grande. Para tanto, foi realizada a classificação de imagens de satélite e 

tabulação de dados de precipitação para períodos de estiagem e de chuva. Os resultados obtidos revelaram 

um comportamento diferenciado entre as lagoas das duas bacias hidrográficas, no que tange à presença de 

lâmina d'água, vegetação, umidade e homogeneidade no total precipitado, com melhor distribuição das 

chuvas na bacia do rio Grande. Tais variações podem ser melhor explicadas principalmente pela 

permeabilidade do substrato do que por questões relacionadas ao clima regional. 

 

Palavras-chave: Sistema Lacustre; Classificação de Imagens; Sazonalidade.  

 

5.2.2. Abstract  

Studies about lacustrine systems address different areas of sciences once they reveal how the physiographic 

elements contribute to this landscape construction. Such elements can be endogenous, that result from the 

geological evolution, or exogenous, related to the atmospheric and hydrological processes. This work aims 

to identify the changes in the lacustrine system of West Bahia, inserted in the basins of the rivers Preto and 

Grande. It was held then the classification of satellite images and the tabulation of rainfall data for the dry 

and rain seasons, and their results revealed a different behavior among the lakes of the two river basins in 

terms of presence of water depth, vegetation, humidity and homogeneity in the total precipitation with better 

distribution of rainfall in the basin of the Grande river, indicating that such variations can be better explained 

by the substrate permeability rather than by issues related to the regional climate.  

 

Key words: Lacustrine system; Images classification; Seasonality.  

 

                                                           
6Artigo publicado no SINAGEO - XI Simpósio Nacional de Geomorfologia, Maringá, 2016. 
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5.2.3. Introdução  

 Na região oeste da Bahia, na unidade geomorfológica denominada Depressão do São Francisco, 

circundada pelo Chapadão do Urucuia, pelos Planaltos em Patamares e a Serra do Boqueirão (Serra do 

Espinhaço Setentrional) existem aproximadamente 2.024 lagos com tamanhos e formas variados. Estes 

lagos são desconexos das planícies fluviais dos três principais rios que drenam esta região, denominados rio 

Grande, Preto e Camboeiro, sendo os dois primeiros perenes e o último intermitente (Figura 5.13). Esta área 

deprimida, onde se localiza estas lagoas rasas, se configura como uma unidade de acumulação de sedimentos 

arenosos neogênicos e quaternários, que têm como base rochas carbonáticas e metapelíticas do Grupo 

Bambuí. 

Figura 5.13 - Localização da área de estudos: (A) polígono para classificação de imagem das lagoas da bacia do rio 

Preto; (B) polígono para classificação de imagem das lagoas da bacia do rio Grande.  
  

 As condições climáticas nesta área são subúmidas secas, muito próximas da transição para o clima 

semiárido, com deficiência hídrica de seis a nove meses, o que confere à vegetação uma aparência 

contrastante durante os períodos chuvosos e de estiagem. Os índices pluviométricos anuais variam de 800 a 

1100 mm (Moreira & Silva 2010).  A vegetação que se adapta a essas condições foi classificada pelo IBGE 

(1992) como Área de Tensão Ecológica, que se configura por ser uma faixa que conecta comunidades 

biológicas ou áreas em que ocorrem mudanças abruptas de simetria, denominada faixa de tensão, área de 

tensão, ou ecótono. 

  Na região estudada, a área de transição ecológica é a zona de transição entre os biomas do Cerrado 

e Caatinga. Para Costa et al. (2013) esta faixa pode ser tratada como uma região de transição entre 
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comunidades que contém espécies características de cada um dos dois biomas e presumivelmente é 

intermediária em termos de condições ambientais. Os estudos de Santana et al. (2010) mostraram que a área 

de transição entre o Cerrado e a Caatinga no oeste da Bahia se destaca pela maior biodiversidade em relação 

a cada um dos biomas e possui forte endemismo por se situar mais distante dos eixos dos outros ambientes. 

 No entorno das lagoas é possível observar espécies arbóreas típicas do Cerrado, sendo também 

comum a presença da palmeira buritirana (Mauritiella aculeata), muito semelhante à palmeira buriti 

(Mauritia flexuosa), sendo espécies bioindicadoras de áreas alagadas, com solos hidromórficos, sendo a 

segunda muito comum em ambiente de veredas. O gênero Mauritiella é caracterizado por indivíduos, de 

uma forma geral, menores que os de Mauritia, e se distingue por hastes agrupadas, que são cobertas próximo 

a base com espinhos cônicos fortemente enraizados, relacionada a áreas que possuem alta sazonalidade com 

período de seca prolongada (Lima 2012). Além desta vegetação é comum a presença de mandacarus 

(cactos), uma das plantas mais características do semiárido nordestino, como também a macambira, que é 

uma planta da família das Bromeliáceas. 

 Levando em consideração a configuração desta paisagem este trabalho tem por objetivo identificar 

as variações sazonais do sistema lacustre do médio São Francisco, utilizando imagens de satélite e dados de 

precipitação de dois setores deste sistema, sendo um pertencente à bacia hidrográfica do rio Preto e outro 

na bacia hidrográfica do rio Grande. Tal análise se justifica devido às características geoquímicas e 

sedimentológicas distintas encontradas por Santos & Castro (2015) em lagoas pertencentes a estas duas 

bacias hidrográficas, onde está inserido o sistema lacustre objeto de estudo deste trabalho. 

 

5.2.4. Material e Métodos  

 Para a análise da sazonalidade das lagoas, foram escolhidos dois quadrantes na área de estudos, 

estando um localizado na bacia do rio Preto e outro na bacia do rio Grande (Figura 5.13). As lagoas de cada 

quadrante foram identificadas pelo método de classificação supervisionada, com base em imagens de 

satélite, uma no final do período de estiagem de 2014 e outra no final do período chuvoso de 2015. 

 As imagens utilizadas neste trabalho foram do satélite Landsat 8 OLI (Operational Land Imager), 

órbita/ponto 219/68, com passagem em 04 de setembro de 2014 e 18 de maio de 2015, com resolução 

espacial de 30 metros adquiridas gratuitamente pelo site da USGS (United States Geological Survey) 

http://earthexplorer.usgs.gov/.  

 O processamento digital das imagens foi realizado no ArcGis 10.1, o primeiro procedimento foi o 

georrefenrenciamento das imagens, após estarem devidamente ajustadas realizou-se então a composição de 

falsa cor RGB654.  

 A escolha desta composição (RGB654) justificou-se por ser a mais adequada para caracterização 

visual entre feições de vegetação, corpos d’água e solo descoberto, visto que a contraposição entre as Bandas 

4 (0,64 - 0,67 m) e 5 (0,85 - 0,88 m) permite a separação entre estratos de vegetação (arbórea e rasteira) bem 
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como os limites e margem de corpos d’água, assim como a Banda 6 (1,57-1,65 m) discrimina melhor o 

conteúdo de umidade do solo e da vegetação (Paula et al. 2012). Além disso, a água apresenta baixa reflectância 

entre 0,38 e 0,70m, absorvendo toda a radiação acima de 0,7m. Portanto, nestes canais a delimitação de 

corpos de água, como o caso das lagoas alvo de estudo desta pesquisa se torna evidenciado (Novo 1992). 

 A classificação das imagens Landsat 8 OLI para a análise do comportamento sazonal das lagoas, 

foi gerada no ArcGis 10.1 a partir do método supervisionado utilizando o algoritmo da máxima 

verossimilhança (MAXVER), por meio da definição das áreas de treinamento, ou seja, da delimitação de 

polígonos representativos das classes de interesse, como lagoa com lâmina d'água, lagoa com vegetação 

úmida, seca e queimada. 

 Para análise dos dados de precipitação, primeiramente foi feito um levantamento das estações 

pluviométricas localizadas nas bacias hidrográficas dos rios Grande e Preto. Os dados foram obtidos a partir 

de 11 estações pertencentes à Agência Nacional das Águas (ANA); dessas, 6 estão localizadas na bacia do 

rio Grande e as outras 5 na bacia do rio Preto. Essas informações pluviométricas são disponibilizadas 

virtualmente em um sistema de informações hidrológicas (Hidroweb) no sítio da internet da ANA: 

www.hidroweb.ana.gov.br. Foram sistematizados os dados de precipitação total por estação e em seguida 

calculada a média da precipitação mensal para cada bacia hidrográfica em análise, e posteriormente 

calculada a média da precipitação total para o período analisado.  

5.2.5. Resultados e Discussões  

 As lagoas foram analisadas a partir da classificação de recortes na imagem de satélite como ilustra 

a Figura 5.13. No conjunto de lagoas da bacia do rio Preto, levando-se em consideração as lagoas com 

tamanho médio de 1,2 km2, foi possível detectar as classes lagoas com lâmina d'água e lagoa seca. Já as 

lagoas pertencentes à bacia do rio Grande, possuem tamanho inferior com área média de 0,1 km2 e vegetação 

de maior porte ocupando toda a extensão das lagoas, o que não permitiu a delimitação da classe lagoa com 

lâmina d'água. 

Diante disso, foram criadas classes de acordo com as respostas espectrais da vegetação, sendo elas 

lagoa seca, lagoa com vegetação úmida e lagoa com vegetação queimada. No segundo grupo foi possível 

identificar que a vegetação que ocupa estas lagoas apresentou diferentes valores de reflectância devido ao 

teor de umidade no solo e às queimadas, que são mais comuns nesta bacia em relação à bacia do rio Preto, 

no período de estiagem. 

 No polígono da bacia do rio Preto, onde se concentram as lagoas de maior área, a classificação 

revelou que há uma grande variação da lâmina d'água. No final do período de estiagem de 2014 as lagoas 

possuíam apenas 0,5 km2 de lâmina d'água, já no final do período de chuvas de 2015 esta área aumentou 

substancialmente para 8,5 km2 (Figura 5.14).  

As lagoas pertencentes ao polígono da bacia do rio Grande apresentaram no final do período de estiagem 

de 2014 três classes: lagoa seca, área coberta por gramíneas e por solo exposto; lagoa com vegetação seca 



Santos, G. B., 2016 Origem do sistema lacustre da região do Médio São Francisco: Bacia do Rio Grande - Bahia 

104 

 

 com ciperáceas e arbustos secos; e lagoa com vegetação queimada. Sendo assim, nenhuma lagoa 

permaneceu com água no período de estiagem (Figura 5.14c). No final do período de chuvas, em maio de 

2015, a resposta espectral da vegetação na área das lagoas, registrou apenas duas classes: lagoa seca com 

gramíneas; e lagoa com vegetação úmida com ciperáceas e arbustos com muita umidade, com uma área 

total de 3,1 km2 (Figura 5.14d). 

 

Figura 5.14 - Classificação de imagem Landsat 8: (a) e (c) fim do período de estiagem; (b) e (d) fim do período de 

chuva.  

 A figura 5.15 ilustra a paisagem de duas lagoas, uma em cada bacia hidrográfica, no período de 

estiagem e de chuvas. A lagoa da bacia do rio Preto, apresenta uma cobertura vegetal de gramíneas em quase 

toda sua extensão (área seca), ciperáceas em áreas úmidas e encharcadas, e no entorno da lâmina d'água 

ocorrem macrófitas e ninfeáceas, esta vegetação morre durante o período de estiagem (Figura 5.15a e b). Já 

a lagoa localizada na bacia do rio Grande (Figura 5.15c e d) possui apenas ciperáceas e alguns arbustos, e 

esta vegetação apenas muda sua fisionomia de acordo com a época do ano, refletindo apenas a variação de 

umidade e vegetação queimada, não apresentando lâmina d'água. 
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Figura 5.15 - Contraste da vegetação e presença de umidade: (a) fim do período de estiagem, vegetação totalmente 

seca e (b) fim do período de chuva, presença de macrófitas e ninfeáceas no entorno da lâmina d'água em uma lagoa na 

bacia do rio Preto; (c) fim do período de estiagem, ciperáceas esbranquiçadas; (d) fim do período de chuva, vegetação 

verde escura indicando umidade em uma lagoa na bacia do rio Grande. 

  

Os dados de precipitação das bacias hidrográficas dos rios Preto e Grande podem ser visualizadas 

na Figura 5.16. No período de setembro de 2014 a maio de 2015 a média do total de chuvas para as duas 

bacias em análise tiveram valores praticamente iguais, sendo 92,6 mm para a bacia do rio Grande e 92 mm 

para a bacia do rio Preto, já a distribuição da precipitação durante os meses não foi homogênea.  

 No mês de setembro de 2014, final do período de estiagem e maio de 2015 final do período chuvoso 

e início do período de estiagem, a precipitação na bacia do rio Grande foi superior à bacia do rio Preto. Nos 

meses de outubro de 2014 a abril de 2015 a variação da precipitação nas duas bacias foi similar, porém com 

uma média mensal superior para a bacia do rio Preto.  
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Figura 5.16 - Precipitação média mensal das bacias dos rios Preto e Grande para o período de setembro de 2014 e 

maio de 2015. 

 

 Os meses mais chuvosos foram novembro e dezembro de 2014 para as duas bacias. Isso indica que 

no período estudado as chuvas na bacia do rio Grande foram melhor distribuídas durante o período de 

estiagem e chuvas em relação à bacia do rio Preto. 

5.2.6. Considerações Finais 

 Por meio da classificação de imagens Landsat, em diferentes estações do ano foi possível observar 

que as lagoas da bacia do rio Preto acumulam mais água e que durante o período de estiagem muitas delas 

permanecem com lâmina d'água, diminuindo apenas sua área, o que indica certa impermeabilidade de seu 

substrato. Já as lagoas do rio Grande não apresentaram lâmina d'água e sim uma área com vegetação 

herbácea e arbustiva com variação no nível de encharcamento. Estas lagoas secam completamente no 

período de estiagem, indicando melhores condições de infiltração. 

 A partir da análise dos dados de precipitação e da variação de umidade das lagoas nas duas bacias 

hidrográficas identificada pela classificação de imagens de satélite, foi possível observar que a sazonalidade 

das lagoas não pode ser explicada pelo quantidade e distribuição das chuvas, indicando que outros fatores 

interferem nos processos de acúmulo ou não de água nas lagoas, podendo estar ligado à permeabilidade das 

litologias subjacentes às coberturas inconsolidadas cenozoicas, que afloram na superfície e que comportam 

todo o sistema lacustre.     
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CAPÍTULO 6 

CARACTERIZAÇÃO HIDROSSEDIMENTOLÓGICA 

6.1 - SEDIMENTOLOGICAL CHARACTERISTICS AND GEOCHEMISTRY OF LAKE 

WATERS OF RIO GRANDE BASIN, WEST OF BAHIA STATE (BRAZIL)7 

 
6.1.1. Abstract 

The lacustrine system of the Rio Grande basin is placed where it gathers singularities from both geological 

and climatic points of view. In order to understand the origin and dynamics of this system, a faciological 

description of the deposits from two lakes considers both textural and mineralogical elements via XRD 

analyses. This was followed by a chemical analysis of a dozen lakes’ water, in order to standardize the 

evolution of the lowlands which form the lakes. The hydrochemical data revealed two trends: one group of 

lakes presented sodium and base, and the other group calcium and acid. Both these groups also presented 

some differences in their sediment characteristics, registering round pebbles, a higher percentage of sand 

and presence of mica in one of the lakes, contrasting with the muddy texture with predominance of quartz 

and kaolinite in the other lake. Such results allowed the proposition of two evolutionary models for the lakes 

of the São Francisco Lowlands, which share the same climate; evidence that the other landscape elements 

affect the system’s dynamics. One of the models is represented by lakes that evolved from little permeable 

sedimentary rocks. These rocks, however, are more fractured, favouring the lakes area expansion and more 

water permanence with recent links to the river network. On the other proposed model, the lakes evolved 

from permeable but less fractured carbonic rocks with rapid vertical water infiltration and less water 

permanence, which reflects more atmospheric than lithological influence in their geochemical 

characteristics. This study provides important information for the comprehension of this landscape 

evolution. 

      

Keywords: Lacustrine System; sedimentary facies; evolutionary models. 

                                                           
7 Artigo publicado na Revista International Journal of River Basin Management, (14) 4:431-440, 2016. 
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6.1.2. Introduction  

The lakes and the lacustrine deposits are important for the understanding and predictions about economic 

resources, climatic and palaeoclimatic changes, and biodiversity sources. Studies about lacustrine deposits 

reveal a great complexity of processes, interactions and realimentations in terms of these environment 

formations, including the tectonic influence regarding the association of sedimentary facies (Carroll & 

Bohacs 1999). The sediments deposited in lacustrine environments constitute true archives that provide 

information of physical, chemical and biological nature, once the layers are temporarily and sequentially 

deposited. They can be interpreted allowing the reconstitution of changes related to sedimentary 

environment with respect to rates and processes (Mozeto 2004). At the west part of Bahia State - 

Northeastern Brazil, in the cities of Angical, Cotegipe, Mansidão, Riachão das Neves and Santa Rita de 

Cássia (all of them included in the Rio Grande basin) there is a lacustrine system with approximately 2024 

lakes, distributed in an area of approximately 8.272 km2 that accumulates debris that come from the drainage 

network, whose main perennial rivers are the Rio Grande and the Rio Preto. All the tributaries of both rivers 

are intermittent. 

The climatic conditions in this area are sub-humid but they are very close to the semi-arid, with a 

hydric deficiency that varies from six to nine months, which gives the vegetation a contrasting appearance 

in the rainy and dry seasons (Figure 6.1(a–d)). Figure 6.1(e) shows this region’s biodiversity. Around one 

of the lakes, as we can see at the left part of the image, there is a tree species, commonly found in the 

Cerrado, characterized for being short, slanted, with crooked and twisted branches besides its deciduous 

character due to the dry season at the time of registration (Costa & Costa 2010). 

Yet in Figure 6.1 (a, b and e), it is possible to observe the presence of the palm tree Mauritiella 

aculeata, which is a bioindicator species of wet areas with hydromorphic soils. The Mauritiella gender is 

characterized by individuals in general smaller than other palm trees genders, and it is different because of 

its grouped rods, that are covered with strongly rooted conic spikes near the bottom, adapted to areas of high 

seasonality with long dry season (Lima 2012). Next to the Mauritiella in Figure 6.1(e), it is possible to 

observe the presence of cactus which is one of the most characteristic plants of the northeast semi-arid. It is 

arboreal with a very thick and ramified trunk covered by spikes. Another species from the Caatinga 

commonly found in that region is the Bromelia laciniosa (Figure 6.1(f)), whose fruit is trilocular berry of 

3–5 cm long and a diameter that varies from 10 to 20 mm (Dutra et al. 2010). 
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Figure 6.1 - Vegetation Contrast: (a) and (c) lakes during the rainy season - March 2014; (b) and (d) lakes during the 

dry season - October 2014; (e) Vegetation diversity around the lakes; (f) Bromelia laciniosa.  

 

The hydrochemical study of waters allows interpreting the mechanisms of water chemistry 

evolution as well as the processes responsible for their spatial and temporal variations that interact with the 

other landscape elements. In areas where the climate changes from sub-humid to semi-arid and where there 

is an intermittent drainage network, studies about water resources are very important in order to meet the 

water demand. They also bring important information about both the superficial and underground water 

behaviour in order to facilitate this resource uptake. Such a lacustrine system still needs more studies about 

its origin and dynamics. For that, this paper aims to characterize the water geochemistry of 12 lakes in order 

to describe and comprehend the lacustrine models present in this wide area of transition between the 

Brazilian Northeast Cerrado and Caatinga. 

6.1.3. Study area and physiographical context 

The lacustrine system investigated in this work takes place in the northeast region of Brazil, State 

of Bahia, in the central part of the Rio Grande basin (in the northwest of São Francisco Craton), which is an 

important geotectonical unit formed in the Arqueano area, which got stability at the end of the Trans 
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Amazonian Event. It has great mechanical resistance not involved in the Brazilian tectogenesis at the end 

of the Neoproterozoic era (Alkmim 2004). As limits of the basins of the rivers Grande and Corrente are the 

Rio Preto at north, Serra do Boqueirão – Espinhaço Setentrional at the east, Serra Geral de Goiás at the west 

and the Chapadão do Urucuia plateau at the south (Figure 6.2). At the north, outcrop the rocks from Formosa 

formation that are composed by schist, micaceous quartzite, metachert manganese-iron and ortho-

amphibolite (Uhlein et al. 2011). The metadiamictites, metarenites and metamarls of the Canabravinha 

formation outcrop at the northwest limit, reworked in the Brazilian cycle (Caxito et al. 2012). The rocks 

belonging to the group Santo Onofre outcrop at the east of Boqueirão northern ridge. According to Uhlein 

et al. (2004), that group is constituted by metabreccias, quartzites and metarhythmites (Schobbenhaus 1996, 

Arcanjo & Braz Filho 1999). 

Around the lacustrine system, the rocks from the Bambuí group outcrop, mainly dark grey limestone 

among marls and siltstones from the São Desiderio formation; meta-arkoses and metarenites with lens of 

metamarls and metalimestones from the Riachão das Neves formation; and metasiltstones, slates and 

metalimestones among fine metarenites from the Serra da Mamona formation (Egydio-Silva 1987). In the 

São Francisco basin context, a set of cretaceous siliciclastic rocks outcrop in the whole west part and south 

of the study area. Such a set of rocks are formed by conglomerates, sandstones and siltstones of the Group 

Urucuia (Spigolon & Alvarenga 2002). Cruz & Alkmim (2006) and Uhlein et al. (2011) admit that the rocks 

of the southern area of the lacustrine system were less affected by the Brasiliana tectonic relating to the 

north portion of the system. Thus, the first ones have less fractured structure. 

This region’s climate is Aw type according to Köppen, with two seasons: rainy summer (from 

October to April) and dry winter (from May to September), where the annual maximum and minimum 

temperatures vary between 34°C and 14°C, respectively (Pinto et al. 2006). The relative humidity for the 

whole Rio Grande basin shows the highest indices from November to May, in which March shows the 

highest average index (79.9%), while September is the driest one with 47.1%. The annual rainfall indices 

vary from 800 mm to 1100 mm (sub-humid) (Moreira & Silva 2010). Its vegetation presents the Cerrado as 

dominant biome that occupies the entire west portion. In the central-east portion, where lies the lacustrine 

system, a transition area between Cerrado and Caatinga is set. This area is called ‘Area of ecological stress’ 

according to the Classification of Brazilian Biomes IBGE (1992). 
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 Figure 6.2 - Location of the main drainage, the lacustrine system and the geology of the study area. 

 

6.1.4. Materials and Methods 

6.1.4.1. Collection and analysis of water 

For chemical characterization of water, 12 autogenic superficial run-off points have been sampled, 

represented by lakes formed in lowlands with centripetal drainage, forming reload points in contact with 

subjacent lithologies (Figure 6.3). Six lakes located in the Rio Preto basin in Santa Rita de Cassia city 
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(SRC) have been selected and then characterized as major lowlands of low concavity. Other six lakes have 

been chosen in the Rio Grande basin, in the district of Taguá (T), being characterized as minor lowlands 

with higher concavity (Daura et al. 2014). 

The water sampling has been performed in two campaigns according to the climatic regime of the 

region – one campaign in March 2014 (raining season) and another one in October (dry season). For 

quantifying the cation content (Ca, K, Mg and Na), samples were collected (with 30 mL syringes) and stored 

in PET bottles. In a laboratory, the plastic bottles have been washed with distilled water for three times, 

filled with nitric acid 2.5%, closed with caps and left to soak for 24 hours. After this time the bottles have 

been emptied and immediately washed, as well as the caps, five times with distilled water. 

At the time of collection, the water was filtered with a 0.45 μm membrane in order to separate the 

particulate of soluble elements, acidified with three drops of nitric acid concentrated in pH lower than 2, 

seeking for the obstruction of changes in the chemical composition of the waters that were sampled and kept 

at 4°C until the moment of the analyses in the laboratory (Greenberg et al. 1992). The cation content was 

determined by the Spectrophotometer of Atomic Emission with Plasma Source Inductively Attached (ICP-

OES), brand SPECTRO/model Ciros CCD. The evaluation of the results exactness has been performed with 

the use of monoelementary solution for (ICP) of a known concentration. The values obtained from the 

elements present in the investigated solution may show rates of ideal recovering between 90% and 110%. 

The obtained contents come from the average concentration of five readings made in the equipment (or 

device). The results’ accuracy has been achieved from the calculus of the relative deviation standard, taking 

into account only the values lower than 10% for the samples that represent a result higher than the 

quantification limit (QL). 

The parameters of electrical conductivity and pH have been quantified in situ by using a portable 

multi-parameter device – WTW brand and Multi340/set model with a precision of 0.05. Before the readings, 

the pH measure device was calibrated with buffer solution of pH 7 and 10. Among the samples’ readings, 

the electrode was washed with distilled water and the leftover was taken off with an absorbent paper. The 

pH measures are automatically compensated for the sample temperature through an immersed thermal 

sensor along with the electrode for pH. Later, the salinity has been calculated from the electrical 

conductivity, according to Eaton et al. (1999). 
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Figure 6.3 - Location of the lakes for water sampling: (a) Lakes in Santa Rita de Cássia; (b) Lakes in Taguá (Cotegipe). 
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6.1.4.2. Collection and analysis of sediments 

In October 2014, when the lakes were totally or partially dry, some trenches of one-metre deep were 

opened in the lakes L6T and L4SRC, respectively (Figure 6.4), in order to describe the lacustrine 

sedimentary facies in terms of colour, arrangement, organization, thickness, type and presence of primary 

structures as well as of concretions and mottling. 

The material of each facies was collected for further analysis in a laboratory (texture, XRD, organic 

matter content). The textural characterization consisted in the analysis of the grain size, and it was performed 

according to the methodology of Donagema et al. (2011), based on the screening via wet. The textural 

intervals were chosen from the scale of Wentworth (1922) including the fraction sand (2, 1, 0.5, 0.25 and 

0.063 mm) and silt (0.045 and 0.038 mm). The fraction clay (<2 μm) was separated by suspension using the 

sedimentation procedure. For the qualitative analysis of mineral phases contained in the facies of lacustrine 

deposits, it was used the diffractometer Rigaku GEIGERFLEX D/MAX-B with monochromatic radiation 

of CuKα and goniometer velocity of 1.2° per minute −1 for the fraction total powder, and of 0.6° per minute 

−1 for the fraction clay (fraction < 2 μm), separated by sedimentation. The diffraction patterns obtained in 

the total fraction cover an interval from 2° to 70° (2θ), and from the oriented samples of clay fraction from 

2° to 35° (2θ). For the organic matter determination on each facies of the lakes, it was used the method of 

calcination ‘Loss of Ignition’ adapted from Davies (1974). 

Such a method consisted in the weighing of 10 g of each sample, which was taken to the muffle and 

heated at 550°C for 5 hours. Posteriorly, the sample was weighed and the difference between the initial (10 

g) and the final weights indicated the organic matter content. 

 

Figure 6.4 - Trench opening for description of sedimentary facies: L6T (a); L4SRC (b). 
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6.1.5. Results and Discussion  

The accumulated water in the relief’s lowlands that form lakes is considered by Gunn (1983) as 

autogenic superficial run-off. In other words, they are concentrated points of the groundwater reload where 

the rocks absorb such water preferably through mudstone layers, fractures and failures. The hydrochemical 

analysis of this water may reveal precious information about morphological characterization and origin of 

the lacustrine system. Table 6.1 displays data in which the analysed lakes are brackish due to their salinity 

varying from 0.5 to 30 parts per 1000 (Sperling 1998). The L1SRC lake becomes saline in the dry season 

due to the high rates of evaporation and salt precipitation while the L4SRC one remains brackish, even in 

the dry season, but also presents an increase in terms of salinity. Regarding the pH, the lakes of the Rio 

Preto basin presented elevated average numbers varying from 7.9 to 8.6, which may classify them as 

alkaline lakes. On the other hand, the lakes related to the dynamics of the Grande river are acid with their 

pH varying from 5.7 to 6.2. The electric conductivity varied from 21.3 to 134.8 μS/cm reflecting the high 

concentrations of dissolved total solids that doubled its values in October for the lakes that did not get dry 

due to the evaporation. 

The electric conductivity increase and salinity in dry seasons have also been evidenced in studies 

performed at the karst saltpetre aquifer, located in the east of this study area with similar climatic 

characteristics (Villanueva et al. 2014). According to Sasowsky & Dalton (2005), the water’s chemical 

evolution in contact with the rocks is conditioned by the residence time in the zone in contact with the 

carbonic gas, what leads to a pH increase, as the dissolution of the calcite (which is present in lithological 

composition) increases as well. The highest acidity of the Rio Grande’s lakes is probably related to the little 

residence time on these lakes’ waters once they are intermittent and the first rains are highly capable of 

percolation due to the unsaturated soil. Besides, the subjacent lithologies permeability must be superior to 

the ones of the alkaline lakes. Similar results have been registered by Karmann (1994) for investigating 

hydrochemical characteristics of the karst of the Ribeira’s valley in southeastern Brazil, and also by 

Villanueva et al. (2014) in their studies at the karst saltpetre aquifer in northeastern Brazil. 
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Table 6.1 - EC Parameters, pH and Lake Salinity. 

 
 

Table 6.2 summarizes the content of cations for the 12 studied lakes. The analysis of the main 

cations revealed that the magnesium content of the lakes located in the north portion of the lacustrine system 

(SRC) and also of the ones at the south portion (T) do not have large variation. The average of calcium and 

potassium content in the northern lakes showed much lower values (Ca = 2.6 and K = 3.8 mg/L) compared 

to the southern ones (Ca = 4.77 and K = 6.2 mg/L). On the other hand, the sodium content of the northern 

lakes showed a concentration twice higher compared to the ones at the south of the lacustrine system, with 

the values of Na = 12.33 mg/L and Na = 5.04 mg/L, respectively. The rNa/rCa ratio helps indicating the 

water’s modifier factors from its interaction with the substrate. According to Amanti et al. (2012), the high 

values of this ratio indicate predominance of siltstones and arkoses, while lower values indicate 

predominance of limestone. It is verified that the SRC lakes presented the average value of rNa/rCa = 4.74 

while the T lakes presented the average value of rNa/rCa = 1.05. However, the L1SRC and L1T lakes did 

not get the average standard and discrepant values, which can be explained by possible anthropic 

interferences (Villanueva et al. 2014). 

Table 6.2 - Content of cations of the lakes 
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Figure 6.5 describes the facies of the L4SRC lake. Facies 1 (of the earliest deposit) showed the 

lower content of organic matter (6.2%), dark-brown colouration with less abundant mottling, and it has the 

biggest coal nodules (10 cm) and small rounded quartz pebbles. Facies 2 (of intermediate deposit) is light 

grey-blue and it has more abundant mottling besides an organic matter increase (8.4%) compared to the 

previous facies. It also has coal nodules, even though it is 2 cm smaller as the pebbles size remained the 

same in terms of size and composition. Facies 3 (more recent) has light-grey colouration and more abundant 

mottling than the other facies, as well as it has the highest organic matter content (11.4%). Rare coal nodules 

still occur and they presented a size decrease (1 cm). In this facies, the rounded quartz pebbles’ size appeared 

to be quite superior to the other facies, reaching 7 cm. 

 

 

Figure 6.5 - Description of the sedimentation facies of the L4SRC Lake. 
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Figure 6.6 represents the textural characterization of the facies matrix that supports the pebbles 

previously described. It is possible to perceive that facies 1 and 2 have clay level, and facies 3 has sandy 

clay level, indicating a clay decrease from the earliest facies to the most recent one, and an increase in the 

silt and sand percentage also from the earliest facies to the most recent one. In other words, there was an 

increase in the grains’ size deposited in this lake. Facies 3 is as massive with dispersed pebble on muddy 

matrix interpreted as if it were generated in fluvial environment, and facies 1 and 2 show massive mudstone 

layer typical of lacustrine environment (Miall 1985). 

 

 
Figure 6.6 - Textural characterization of the L4SRC lake. 

 

Figure 6.7 illustrates the faciological description of the L6T Lake. Facies 1 (the earliest) has light 

brown-grey colouration and rare mottling. Facies 2 (intermediate) kept the same colouration of the previous 

facies. It is possible to notice the dendritic precipitation of manganese oxide blackcoloured and rare mottling 

as well. Facies 3 (most recent) presents yellow-red colouration, more abundant mottling compared to the 

previous facies, and presence of oxidized roots. The organic matter content in this lake presented a similar 

content in facies 3 and 2 (10.5% and 10.6%), and also a significant decrease in facies 1 (6.1%). 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 75, 160p. 

119 

 

 
Figure 6.7 - Description of the sedimentation facies of the L6T lake. 

 

The L6T lake presents a very clayey texture in its three facies, which indicates low energy in the 

depositional environment (Figure 6.8). The clay percentage increases significantly from facies 1 to facies 3 

– 63.1%, 68.5% and 77.5%, respectively. Such characteristics have been described by Miall (1985) as mud 

that presents solid/massive lodging typical of lacustrine environment. 
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Figure 6.8 - Textural characterization of the L6T lake. 

About the mineralogical composition, there is no significant variation in the L6T lakes facies with 

predominance of kaolinite clay minerals related to quartz. The L4SRC lake, on the other hand, has more 

quartz related to the kaolinite in facies 2 and 3, and it also has more abundant muscovite clay mineral in 

facies 1 (Figure 6.9). 

Studies about mineralogy of clays have been applied in recent lacustrine sediments, once those 

minerals may reveal important characteristics for inferring changes into the origin area, palaeoclimatic, and 

also into sediment environments (Mayayo et al. 1996, Inglès et al. 1998, Sáez et al. 2003). Huyghe et al. 

(2011) highlight that (they) might be useful for regional studies once they can be split into two groups, in 

which one is detritic/allogenic and the other is pedogenetic/autogenic. In the first group, the allogenic clays 

depend on the mineralogical composition of the generator rock. Instead, the second group comes from the 

in situ transformation of precursor minerals. The muscovite (or mica) is a primary mineral; however, its 

presence in deposits indicates that it has been transported from an outside source. In their studies in Nepal, 

Huyghe et al. (2011) registered the presence of muscovite in lacustrine deposits related to outcrops about 

5000 m high relating to the lake level. Such minerals have been related to the fluvial transport and deposit. 

When Percilio et al. (2014) were investigating the mineralogy in lacustrine deposits they registered the 

presence of muscovite only in the fluvial facies related to the pebbles dispersed in fine matrix indicating 

then the fluvial participation in the deposits. 
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Figure 6.9 - X-ray diffraction patterns (Cu Kα radiation) of representative bulk-sediments of the facies of the L6T 

and L4SRC deposits. 

Note: K = kaolinite, Q = quartz and Msc = Muscovite. 

 

6.1.6.   Conclusion 

The integration of hydrochemical, sedimentalogical and mineralogical data allowed the 

confirmation of two dynamical models for the lakes that besides the morphology and the size of the closed 

lowlands have distinct evolutionary characteristics probably related to the lithologies subjacent to the 

unconsolidated sand covering on the wide plain area of the São Francisco Lowland in western Bahia, under 

influence of the same climatic type. The first proposed evolutionary model represents the lakes that have 

lowlands of larger area. The expansion of these failures probably happened from structural characteristics 

of metapelitic rocks which are fractured. The lithological effects of such rocks are related to their minor 

permeability, which influences the permanence of the water’s blade even at the dry season. Such 

permanence over the whole year allows more interaction between water and substrate resulting in waters 

with more sodium and less acid. These lakes’ sediments reveal that connections to the fluvial system have 

been established during the depositional processes. 

In the second proposed model, the lakes have evolved from smaller lowlands related to the less 

fractured carbonate rocks, which makes their expansion more difficult. The increased permeability of those 
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rocks’ lithology allows a rapid meteoric water infiltration. Consequently, the period of permanence of these 

lakes is inferior once these lakes’ waters have little interaction with the substrate due to the short residence 

time of the water blade, presenting then more acidic waters due to the increased interaction with atmospheric 

elements. The evolution of these two models for the investigated lacustrine system through the geochemical 

characterization of the waters and the descriptions of the lacustrine facies are important sources of 

information for further studies that aim the management of these resources. The evolution of the lowlands’ 

dynamics and structure that form the lakes interact with biotic, abiotic and anthropic elements providing 

tools for ecosystem studies, as well as for investigations related to the origin of this intriguing system in the 

transition region from Cerrado to Caatinga, in western Bahia. 
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CAPÍTULO 7 

INDICADORES PALEOAMBIENTAIS 

7.1 - ANÁLISE DE ESPÍCULAS DE ESPONJAS COMO INDICADORES 

PALEOAMBIENTAIS EM SEDIMENTOS LACUSTRES NO OESTE DA BAHIA8 

7.1.1. Resumo 

A utilização de espículas de esponjas em sedimentos como dado proxy vem obtendo sucesso em proposições 

de reconstruções paleoambientais. Para compreender as condições paleoclimáticas e dinâmicas do sistema 

lacustre, localizado na Depressão do São Francisco, no oeste do estado da Bahia, foram recuperados dois 

testemunhos em duas lagoas. Foram realizadas análises de fácies, ensaios granulométricos, de conteúdo de 

matéria orgânica e presença de diatomáceas, além da identificação e quantificação de espículas de esponjas 

detectadas nos sedimentos holocênicos, que foram datados por 14C. A idade das amostras dos sedimentos 

variou entre 8.410 a 3.929 cal. AP.  Foram encontradas espículas das esponjas Dosilia pydanieli, 

Heterorotula fistula, Metania spinata, Oncoslera sp, Radiospongilla inesi e Tubella variabilis. As análises 

sugerem que as duas lagoas tiveram situações climáticas com alternância entre fases mais secas e mais 

úmidas em relação ao clima atual. No entanto, as duas lagoas diferem no que tange à taxa de sedimentação 

e conteúdo microfossilífero. Para a lagoa da porção norte os resultados evidenciaram alternância de fases 

lênticas e lóticas, indicando uma paleodrenagem no início do Holoceno Superior, enquanto as evidências da 

lagoa ao sul do sistema lacustre indicam apenas fases lênticas. Tais evidências sugerem que outros fatores 

fisiográficos, além do clima, influenciaram a dinâmica dessas lagoas, como características estruturais, 

tectônicas e litológicas do substrato das lagoas.  
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7.1.2. Abstract 

The use of sponge spicules in sediments as proxy data has been successful in propositions of 

paleoenvironmental reconstructions. We recovered two sedimentary cores in two ponds located in San 

Francisco Depression in the Western Bahia to understand the paleoclimatic and the lacustrine system 

dynamics. Were performed sedimentary facies and granulometric analysis, organic matter content and 

presence of diatoms frustules, besides the identification and quantification of sponge spicules detected in 

sediments, which were dated by 14C.  The sediment age ranged between 8410 to 3929 yrs cal BP 

corresponding to Holocene. Were found sponge spicules of the following species: Dosilia pydanieli, 

Heterorotula fistula, Metania spinata, Oncoslera sp, Radiospongilla inesi and Tubella variabilis. Analysis 

of the results suggest the two lakes have a standardized climate pattern alternated between drier and wetter 

climates in relation to the current climate condition. However, the two lakes differ regarding the 

sedimentation rate and the microfossil content. The pond of the northern portion the results showed lentic 

and lotic alternated phases, indicating a paleodrainage at the beginning of the Upper Holocene, while in the 

southern pond of the lake system only indicates lentic phases. Such evidence suggests that other 

physiographic factors and climate influenced the dynamics of these lakes, such as structural, lithological 

and tectonic of the ponds substrates.       

 

Key words: Quaternary, Holocene, San Francisco Depression, proxy records, ponds. 

 

7.1.3. Introdução 

 A utilização de espículas de esponjas como base para reconstrução paleoambiental do Quaternário 

vêm sendo utilizada com sucesso em áreas tropicais úmidas, isso porque possuem a sílica biogênica em sua 

composição, o que as torna mais resistentes ao intemperismo químico, mesma característica dos fitólitos e 

frústulas de diatomáceas (Stevaux 1994). A análise destes elementos pode ser considerada vantajosa quando 

comparados aos palinomorfos, tradicionalmente mais utilizados em pesquisas paleoambientais, já que a 

matéria orgânica é mais susceptível aos processos de oxidação e remobilização (Parolin et al. 2008). Além 

desta vantagem estes autores salientam que por sua composição silicosa as espículas de esponjas podem ser 

preservadas em sedimentos mais grosseiros como a areia. 

 Estas informações balizaram a escolha de espículas de esponjas e frústulas de diatomáceas como 

dados proxies neste trabalho, visto que as lagoas investigadas possuem caráter sazonal, com grande 

oscilação do nível de água, ou mesmo completa evaporação no período de estiagem, o que favorece a 

oxidação da matéria orgânica presente nos sedimentos. Neste sentido Clarke (2003) destaca que além da 

importância paleoambiental, a opala biogênica é um componente importante na interação com o regolito, 

no que se refere aos processos de ciclagem da sílica, cimentação e processos de silificação, salientando que 
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tem havido pouca integração de dados paleoambientais, paleontológicos, sedimentológicos e de ciência do 

solo relacionados a estudos do regolito.  

 No Brasil alguns trabalhos têm sido produzidos sobre a taxonomia de espículas de esponja fósseis 

em sedimentos de ambiente de águas continentais, com ênfase nos estudos paleoambientais e 

paleoecológicos em escalas locais, como salientam Kalinovski et al. (2016), a região centro-sul se destaca 

em número de pesquisas, principalmente nos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, seguido 

da região norte com estudos concentrados no Estado do Pará e apenas um trabalho na Região Nordeste, no 

Estado do Maranhão. Alguns estudos sobre espículas de esponjas e processos pedogenéticos são 

encontrados em Costa et al. (1992; 2010) em Gleissolos Húmicos no Estado de Minas Gerais e Lani et al. 

(2007) em Gleissolos Tiomórficos no Estado do Espírito Santo.  

 Diante deste panorama, a partir de uma abordagem multidisciplinar, este trabalho tem por objetivo 

compreender a evolução da paisagem lacustre na região do médio Rio São Francisco, tendo por base: a) as 

datações absolutas (14C); b) os registros sedimentológicos e micropaleontológicos (representados pelas 

espículas de esponja), capazes de gerar indícios potenciais sobre o quadro cronológico e fases 

paleoambientais. Aliado a este fato há uma escassez de estudos sobre depósitos quaternários na Depressão 

do São Francisco, mesmo esta unidade perfazendo uma área superior a 800.000 hectares no oeste do Estado 

da Bahia. Não há relatos de análise de espículas de esponja em sedimentos lacustres no Estado da Bahia 

anteriormente a esta pesquisa, como pode ser observado no levantamento realizado por Kalinovski et al. 

(2016). Portanto, este é o primeiro trabalho realizado com o uso de espécies de esponjas de água doce 

presentes deste Estado durante o Holoceno.  

7.1.4. Área de estudo 

O sistema lacustre investigado situa-se nos municípios de Santa Rita de Cássia e no distrito de Taguá 

pertencente à Cotegipe, na porção oeste do Estado da Bahia (Figura 7.1). Nessa região são encontradas mais 

de 2.000 lagoas com diferentes morfologias e tamanhos (Santos & Castro 2016). Geotectonicamente, essa 

área está situada no noroeste do Cráton do São Francisco, uma importante unidade geotectônica formada 

desde o Arqueano, que adquiriu estabilidade ao final do Evento Transamazônico (Alkmim 2004). O Cráton 

do São Francisco é margeado por faixas móveis (Almeida 1981), que são regiões envolvidas na tectogênese 

brasiliana do final do Neoproterozoico. A Faixa Móvel do Rio Preto é o limite norte da área de estudo. 

 Geomorfologicamente, o sistema lacustre localiza-se na Depressão do São Francisco, cuja 

conformação é de uma área plana com pequena amplitude altimétrica, que varia de 400 e 510 metros, 

circundada pelo Chapadão do Urucuia e pela Serra do Espinhaço Setentrional, denominada localmente de 

Serra do Boqueirão. A Depressão do São Francisco se desenvolve ao longo da drenagem do Rio São 

Francisco onde predominam formas de relevo aplainadas, nela assentam-se sedimentos neogênicos e 

quaternários que têm como substrato as rochas metapelíticas e carbonáticas do Grupo Bambuí (Egydio-

Silva 1987). O Chapadão do Urucuia é a feição mais conspícua da região ocorrendo ao redor da Depressão 
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do São Francisco, com exceção de seu limite leste representado pela Serra do Boqueirão (Espinhaço 

Setentrional). Nestas duas unidades, o Chapadão do Urucuia e a Serra do Boqueirão encontram-se as 

nascentes dos principais canais fluviais que drenam a região, rio Grande e rio Preto (Figura 7.1). Com 

exceção destes dois rios toda a rede de drenagem que flui na área do sistema lacustre possui comportamento 

intermitente. 

 

Figura 7.1 - Localização da área de estudos. A, Lagoas na Depressão do São Francisco (Landsat 8 OLI30 m - RGB654 

- 05/2015); B e C, detalhamento dos pontos de coleta dos testemunhos (Rapideye - 5 m- 10/2010). 

 

 O clima da região é do tipo Aw (Clima Tropical ou Tropical de Savana) pela classificação de 

Köppen, que de acordo com Alvares et al. (2014) é marcadamente sazonal, com verão chuvoso, que se 

estende de outubro a abril e inverno seco, de maio a setembro, com temperaturas médias que variam entre 

20°C e 26°C (Gaspar 2006). Os índices pluviométricos anuais oscilam entre 800 e 1100 mm, configurando-

se um clima subúmido seco de acordo com Moreira & Silva (2010). A porção onde está inserido o sistema 

lacustre é uma área de transição entre os biomas do Cerrado e da Caatinga denominada "Área de Tensão 

Ecológica" (IBGE 1992). 
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7.1.5. Material e Método 

Após a abertura dos dois testemunhos de sondagem, o material foi dividido e coletado amostras em 

intervalos de 4 cm, colocadas para secar ao ar. As fácies sedimentares em cada testemunho foram 

individualizadas baseando-se na textura do material, cor, arranjo, organização, espessura, presença e tipo de 

estruturas sedimentares primárias, presença e tipos de concreções, mosqueamentos e matéria orgânica. 

Para estabelecer a cronologia dos testemunhos analisados foram enviadas três amostras para 

datações pelo método do carbono 14 (University of Georgia/Center for Applied Isotope Studies - 

Georgia/EUA), e posteriormente calibrados (Calib 7®). Os sedimentos datados foram coletados na 

profundidade de 24 cm para o testemunho L6T e nas profundidades de 32 e 64 cm no testemunho L1SRC. 

Para atestar a presença e abundância de espículas foram coletadas amostras de sedimentos em duas 

lagoas (L1SRC e L6T). A lagoa com sufixo SRC se localiza na bacia do rio Preto no município de Santa Rita 

de Cássia, já a lagoa com o sufixo T se localiza na bacia do rio Grande, no distrito de Taguá, pertencente ao 

município de Cotegipe.  A coleta foi feita por meio de sondagem realizada por percussão com auxílio de 

marreta, utilizando-se tubos de PVC (diâmetro de 50 mm) e alumínio (diâmetro de 90 mm). Foram 

recuperados dois testemunhos, um na lagoa L1SRC de 96 cm e outro na lagoa L6T de 36 cm. 

 O percentual de matéria orgânica foi obtido pelo método da calcinação “Loss of Ignition”, adaptado 

de Davies (1974). Este método consiste na pesagem de 10 g de cada amostra, que é levada à mufla e aquecida 

por 5 horas a 550ºC. Posteriormente, a amostra é pesada e a diferença entre o peso inicial (10g) e final 

corresponde ao teor de matéria orgânica. As rotinas para recuperação de espículas de esponjas foram 

realizadas no Laboratório de Estudos Paleoambientais da Fecilcam (Lepafe) da Universidade Estadual do 

Paraná (UNESPAR - Campus de Campo Mourão/PR), seguindo a metodologia descrita por Volkmer-

Ribeiro & Turcq (1996). Para a confecção de lâminas foram destorroadas amostras e separados 2 gramas, 

dispostos em tubos de ensaio e em seguida fervido com ácido nítrico 65% (HNO3). Posteriormente o 

sedimento foi lavado com água destilada por meio de quatro centrifugações. Para a montagem das lâminas 

de microscopia, o sedimento foi centrifugado mais uma vez em álcool 70%. O resíduo resultante foi 

adicionado com pipeta mecânica (25μl) sobre lâminas que após a secagem foram cobertas com entelan® e 

lamínula. No total foram preparadas 300 lâminas, que estão arquivadas no Laboratório de Estudos 

Paleoambientais da UNESPAR com os códigos L.36;C.3 e L.37;C.3. As lâminas foram analisadas e 

registradas no microscópio óptico ZEISS Scope A1® (câmera fotográfica acoplada-AxioCamMRc5). Os 

registros de elementos endo-esqueletais constituídos por sílica das espículas de esponjas presentes foram 

avaliados conforme as categorias descritas por Volkmer-Ribeiro & Pauls (2000), sendo: (i) megascleras: 

espículas que integram as bases da rede esqueletal e geralmente são as maiores espículas presentes e na 

maioria das vezes, apesar de serem mais abundantes nas amostras, não permitem distinções específicas 

nítidas, podendo, no entanto, em alguns casos diferenciar alguns gêneros; (ii) microscleras: são espículas de 
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tamanho reduzido que possuem valor taxonômico na caracterização de gêneros e de algumas espécies; (iii) 

gemoscleras: são as espículas que recobrem as gêmulas das esponjas continentais e que constituem o caráter 

necessário para a caracterização específica. A identificação das espécies foi operada com base na coleção 

de esponjas do Lepafe, além de literatura especializada (Volkmer-Ribeiro & Parolin 2010, Volkmer-Ribeiro 

& Pauls 2000, Pinheiro et al. 2003, Pinheiro 2007, Pinheiro & Nicacio 2012, entre outros). A contagem 

destes elementos foi feita por três transectos por lâminas em três lâminas para cada profundidade avaliada.  

Embora as espículas de esponjas sejam o foco principal, as frústulas de diatomáceas também foram 

contadas, visto que nas lâminas utilizadas para a identificação das espículas, estes elementos proxies 

estavam visíveis e foram então utilizados para atestarem a presença de água no ambiente. No entanto, a 

identificação das diatomáceas foi operada somente ao nível de grupo, tendo por base os trabalhos de 

Leandrini et al. (2010) Souza et al. (2007), entre outros. 

7.1.6. Resultados e Discussão 

Datação (14C) 

 O sedimento datado na lagoa L1SRC corresponde ao Holoceno Médio e Superior, 4.738 cal. AP.  

(64cm de profundidade) e 3.929 cal. AP. (36cm de profundidade). Os sedimentos da lagoa L6T 

correspondem ao Holoceno Inferior, 8.410 cal. AP. (24 cm de profundidade). 

Granulometria 

 No testemunho da lagoa L1SRC, até 36 cm de profundidade houve predomínio de areia (39,9%) 

com presença de seixos arredondados de quartzo de 2,0cm. Destaca-se que até esta profundidade foi 

registrado o maior percentual de silte (26,9%) e o menor percentual de argila (33,3%) dentre todos 

testemunhos. De 36cm de profundidade até 60cm houve um decréscimo na porcentagem de areia e silte 

(14,5 e 14,1% respectivamente) e uma elevação no percentual de argila (71,4%). De 60cm até 96cm houve 

pequeno acréscimo de areia e silte (19,8 e 15,5% respectivamente) e pequeno decréscimo de argila, mas 

com porcentagem ainda alta (64,6%). 

No testemunho da lagoa L6T, de 36cm, até a profundidade de 24cm houve predominância de argila 

(77,5%), seguidos de 12,5% de areia e a menor porcentagem de silte (9,9%). Este padrão perdura nos 12cm 

até a base do testemunho, ocorrendo aumento na porcentagem de areia (22,9%) e decréscimo nas 

porcentagens de silte e argila (8,6 e 68,5%) respectivamente (Figuras 7.2 e 7.3). 

Matéria Orgânica 

No testemunho da lagoa L1SRC os percentuais de matéria orgânica variaram de 4,2 a 11,5%, com 

os mais altos valores na parte central (entre 32 a 44cm), 10,5 a 11,5%. A partir desta profundidade os 

percentuais caíram até a base do perfil. No testemunho da lagoa L6T os valores foram de 7,2 a 11,7% com 

um aumento na direção do topo. Destaca-se a presença de valores mais significativos próximos ao topo do 

perfil (de 4 a 8cm), com 11,7 e 10,2% (Figuras 7.2 e 7.3). 
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Análise das fácies 

 A figura 7.2 ilustra três fácies identificadas no testemunho da lagoa L1SRC: fácies 1, presente na 

parte inferior do testemunho, apresentou menor teor de matéria orgânica (7,4%), coloração cinza-claro, 

estrutura maciça muito argilosa e ausência de raízes.  A fácies 2, de depósito intermediário, apresenta 

coloração cinza-claro, estrutura maciça muito argilosa, possui a maior porcentagem desta granulação em 

relação as outras fácies (71,4%), mosqueamentos raros e um acréscimo de matéria orgânica (8,6%) em 

relação à fácies anterior com rara presença de raízes. A fácies 3, topo da sequência, apresentou cor marrom-

cinza-clara e mosqueamento mais abundante que a fácies anterior, e um pequeno decréscimo no teor de 

matéria orgânica (8,2%), nesta fácies foram registrados abundantes seixos de quartzo arredondados de 

aproximadamente 2,0cm e presença abundante de raízes. Esta fácies apresenta estrutura maciça com 

granulação franco-argilosa. As duas fácies mais antigas desta lagoa possuem características de ambiente 

lêntico e a fácies mais recente de ambiente lótico, principalmente pelo aumento do tamanho das partículas 

depositadas. 

 Os sedimentos recuperados da lagoa L6T (Figura 7.3), apresentaram duas fácies: A fácies 1, na base 

do testemunho, com coloração marrom-clara-acinzentada e presença de precipitação dendrítica de óxido de 

manganês de cores pretas e raros mosqueamentos. A fácies 2, mais recente, com coloração vermelho-

amarelada, mosqueamento mais abundante em relação à anterior e presença de raízes oxidadas. Os 

sedimentos coletados em todo o testemunho possuem textura muito argilosa, o que indica baixa energia no 

ambiente deposicional. A porcentagem de argila aumenta significativamente da fácies 1 para a fácies 2 de 

68,5% para 77,5%. 
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Figura 7.2 - Testemunho L1SRC: datações, granulometria, percentuais de matéria orgânica, ocorrência de espículas 

de esponjas, fragmentos de espículas e frústulas de diatomácea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 75, 160p. 

131 

 

 

 

Figura 7.3 - Testemunho L6T: datações, granulometria, percentuais de matéria orgânica, ocorrência de espículas de 

esponjas, fragmentos de espículas e frústulas de diatomácea. 

 

Espículas de esponja 

 Os microfósseis de esponjas identificados incluem: (1) Dosilia pydanieli Volkmer-Ribeiro 1992; 

(2) Heterorotula fistula Volkmer-Ribeiro & Motta 1995; (3) Metania spinata Carter 1881a; (4) Oncoslera 

sp; (5) Radiospongilla inesi Nicacio & Pinheiro 2011; Volkmer-Ribeiro & Maciel 1983; (6) Tubella 

variabilis Carter 1881b. 

 Este trabalho adota a nomenclatura do gênero Tubella como sinonímia do Trochospongilla. 

Seguindo a proposta de Pinheiro & Nicacio (2012), onde Trochospongilla passou a ser sinonímia júnior de 

Tubella. Os diferentes tipos e morfologias das espículas são apresentados na figura 7.4 e as distribuições e 

quantificação das espécies de esponjas nos sedimentos das lagoas estão representados graficamente nas 

figuras 7.2 e 7.3.  
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Figura 7.4 -  Fotomicrografias de espículas de esponjas continentais: A, fragmentos de megascleras; B, megasclera; 

C, megasclera beta de Metania spinata; D, microsclera de Metania spinata; E, microsclera de Dosilia pydanieli; F, 

gemosclera de Heterorotula fistula; G, gemosclera de Dosilia pydanieli; H, fragmento de gemosclera de Dosilia 

pydanieli; I, gemosclera de Tubella variabilis; J, gemosclera de Radiospongilla inesi; K, gemosclera de Oncosclera 

sp. Escala: 20µm. 

 

Espículas de Dosilia pydanieli, Heterorotula fistula, Metania spinata, Tubella variabilis e 

Radiospongilla inesi indicam condições típicas de ambiente lêntico (Volkmer-Ribeiro et al. 1998, Parolin 

2006, Nicacio & Pinheiro 2011, Kuerten et al. 2013). 

 As características gerais do ambiente de ocorrência de Dosilia pydanieli foram descritas por 

Volkmer-Ribeiro (1999) como lagos rasos com presença abundante de macrófitas, as quais incrustam raízes 

e galhos e outros materiais submersos protegidas da luz solar. Parolin (2006) atesta que esta foi a única 

encontrada nas lagoas na margem ocidental do rio Paraná e no Estado do Mato Grosso do Sul. A presença 

de Heterorotula fistula foi atestada por Parolin (2006) no sedimento de lagoas no Terraço Taquarussu, 

margem direita do Rio Paraná e por Kuerten et al. (2013) em lagoas na planície do Rio Nabileque no sul do 

Pantanal, nos dois locais analisados as características descritas indicaram ambiente lêntico. Almeida et al. 
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(2009) ao estudarem lagoas cársticas no noroeste do Estado de Minas Gerais constatam que a colonização 

por H. fistula foi favorável em lagoas com condições de coluna de água bastante reduzida, onde os processos 

de dissolução cárstica foram mais lentos formando uma bacia mais rasa.  

O ambiente de adaptação de Metania spinata foi descrito por Volkmer-Ribeiro & Motta (1995) 

como pequenas lagoas, incrustada em macrófitas, folhas, galhos e troncos submersos, que podem possuir 

água levemente acidificada. Sua ocorrência foi amplamente registrada no Bioma Cerrado, na América do 

Sul (Parolin et al. 2010). A Tubella variabilis também está relacionada à ambientes lênticos sendo 

bioindicadora de locais de baixa luminosidade devido a abundância de macrófitas (Volkmer-Ribeiro et al. 

2007). O ambiente descrito para a ocorrência de Radiospongilla inesi são lênticos e semi-lóticos em águas 

rasas, tendo sido registradas em lagoas e riachos no Estado de Pernambuco por Nicacio & Pinheiro (2011). 

 A presença de espículas do gênero Oncoslera é indicativo de ambientes lóticos ou semi-lóticos em 

que as esponjas se aderem à substratos rochosos (Volkmer-Ribeiro & Pauls 2000). Diferentes espécies deste 

gênero foram descritas em vários canais fluviais no Brasil, como nos rios Negro e Orinoco Volkmer-Ribeiro 

& Almeida (2005) e nos rios Araguaia e Paraná por Batista et al. (2007). Estes últimos autores também 

registraram espículas deste gênero em ambiente lêntico no Lago do Goiaba no Estado do Mato Grosso. 

 

Interpretação Paleoambiental 

 Os resultados obtidos por meio dos sedimentos das duas lagoas do sistema lacustre da Região Oeste 

da Bahia permitem afirmar que a evolução geomorfológica para cada um deles se difere tanto no que diz 

respeito à cronologia, quanto à dinâmica sedimentar de seus depósitos. Os registros em L1SRC permitiram 

uma análise mais detalhada, já que a taxa média de sedimentação inferida foi de 11cm a cada mil anos, 

enquanto que para L6T esta taxa foi de 2,9cm a cada mil anos.  

Ford & Williams (2007) ao estudarem depressões em áreas cársticas elucidam que tais feições 

quando são formadas por dissolução iniciam seu desenvolvimento a partir de pontos de infiltração, e que a 

ampliação dessas depressões, tanto em planta quanto em rebaixamento, é resultante da conexão entre 

pequenos condutos abertos por dissolução ao longo de planos de acamamento e fraturas das rochas. Cruz & 

Alkmim (2006) e Uhlein et al. (2011) admitem que a deformação das rochas na área de estudo durante o 

Ciclo Brasiliano foi mais intensa na porção norte, onde se localiza L1SRC e vai progressivamente 

diminuindo para a porção sul onde se encontra L6T onde é pequena a expressão de estruturas rúpteis, com 

falhas e fraturas. Esta diferença na intensidade de fraturamento pode ser a causa pela qual na porção norte 

as lagoas se desenvolvem mais, tanto em área quanto em profundidade em relação a porção sul. Assim, a 

geração de espaço pelo processo cárstico que resulta na ampliação das depressões, favorece a taxas de 

sedimentação, que são maiores na região onde se localiza L1SRC. 

 Quanto ao conteúdo micropaleontológico foram encontrados nas duas lagoas o registro de 

microfósseis de cinco espécies e um gênero de esponjas, sendo todos os tipos registrados em L1SRC, 
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enquanto que em L6T duas espécies foram encontradas. A maior abundância de espículas de esponjas nas 

lagoas pode ser correlacionada à textura dos sedimentos, pois a maior parte dos corpos silicosos biogênicos 

foram registrados nas porções silto-arenosas. Nas faixas de granulação menores, fração argila, os processos 

geoquímicos são mais intensos, devido à presença de íons adsorvidos e com ligações fracas com 

argilominerais, favorecendo a dissolução das espículas corroborando os trabalhos de Clarke (2003), Costa 

et al. (2010) e Martins (2012). 

Além de maior porcentagem de silte nos depósitos em L1SRC, a fração areia também mostrou-se 

superior. Destaca-se a presença de seixos arredondados, denotando maior energia no transporte destes 

sedimentos, relacionados à canais fluviais (Miall 1985). Diante das diferenças encontradas nas duas lagoas 

a descrição de suas fases evolutivas serão apresentadas separadamente. 

L1SRC 

 O intervalo do testemunho entre 96 e 64cm de profundidade, referido como Fase I, representa pouco 

tempo de residência de água a tal ponto que não permitiu a colonização por esponjas. A presença de frústulas 

de diatomáceas sugere uma condição mais lêntica do que lótica. O tempo de residência de água aumenta a 

partir de 4.738 cal. anos AP, no entanto sofre variação significativa até o topo da Fase II, como alternância 

de duas espécies de espículas e aumento de frústulas de diatomáceas no início desta fase e declínio no final, 

onde uma amostra foi datada por 14C (4.738 cal. anos AP) apresentando uma boa compatibilidade com as 

condições climáticas atestadas por De Oliveira et al. (1999) em pesquisas palinológicas no médio São 

Francisco, à leste da área de estudo, indicando condições semiáridas entre 6.790-6.230 anos AP.  

 A presença de espículas de D. pydanieli e H. fistula sugere que a área constituiu uma lagoa sazonal 

típica, com oscilações do nível de água indicativo da ocorrência de secas bem definidas. Na Fase III destaca-

se a presença de espículas de Oncosclera e R. inesi normalmente associadas à ambientes lóticos ou semi-

lóticos, atestando o aumento da umidade. A presença destas espécies conjugadas aos dados de granulometria 

desta fase denotam ambiente lótico. 

 Pode-se perceber que quando se finaliza a ocorrência de Oncosclera e R. inesi, em concomitância 

tem-se o único registro de espículas de T. variabilis. Esta esponja é típica de lagoas sombreadas, ou seja, 

cercada por vegetação mais densa (Machado et al. 2012) o que sugere condições mais úmidas em relação 

às condições climáticas atuais. No início desta fase marcada pela profundidade de ~34cm a datação obtida 

(3.929 anos cal. AP.) corrobora os estudos de De Oliveira et al. (1999) que apontam condições mais úmidas 

por volta de 4.535 anos AP.  

L6T 

 O intervalo do testemunho entre 36 e 24cm de profundidade, referido como Fase I, representa 

pouquíssimo tempo de residência de água não permitindo a colonização por esponjas, indicando ambiente 

com pouca umidade a presença de frústulas de diatomáceas sugere condição lêntica, com lagoas rasas. No 

final desta fase,  (24cm)  a datação  (8.410 anos cal. AP.) e as condições ambientais apontadas acima estão 
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em consonância com os estudos de De  Oliveira et al. (1999) em estudos palinológicos tanto a leste da área 

de estudo  (Rio São Francisco) que registraram declínio da umidade por volta de 8.910 anos AP.,  quanto 

similares na região do Brasil Central, como os registros de Salgado-Labouriau et al. (1997) de clima seco 

entre 11.500-6.500 anos A.P. e Barbieri (2001) que aponta clima mais seco e instalações de estações secas 

mais prolongadas por volta de 7.900 anos AP. Por fim, estudos palinológicos de Behling (2002) em 

sedimentos da Lagoa da Confusão no Estado do Tocantins apontam que o clima estava marcadamente mais 

seco (baixa precipitação e longa estação seca anual) durante o período de 14.000 e 5.460 anos A.P. A base 

da Fase II  é marcada por um estágio mais úmido atestado pelo aumento de frústulas de diatomáceas e 

fragmentos de espículas de esponjas o que denota maior tempo de residência de água. A cerca de 14cm de 

profundidade observa-se um pico de fragmentos de espículas e frústulas, bem como a ocorrência de 

espículas de R. inesi e T. variabilis. Em vista disso, pode-se inferir que a taxa de sedimentação nesta lagoa 

foi constante e para esta profundidade estima-se uma idade aproximada de 4.800 anos AP., coincidindo com 

o registro de aumento de umidade também apontado em L1SRC e corroborados por De Oliveira et al. (1999).  

 A ocorrência de espículas de esponjas inteiras tem sido interpretada como prova da sua origem 

autigênica, ou seja, as esponjas habitaram o local ou nas proximidades no qual seus microfósseis foram 

encontrados. Por outro lado o registro de espículas fragmentadas vem sendo associado a origem alogênica, 

ou seja, material transportado a longas distâncias de sua área fonte, principalmente em consequência do 

atrito por conta de transporte eólico relacionado à períodos secos (Wilding & Drees et al. 1968). Estes 

mesmos autores acrescentam que os fragmentos de espículas podem ser resultantes de misturas nos 

depósitos por biopedoturbação ou por rachaduras nos solos. Estas rachaduras, por sua vez podem ser 

interpretadas pelo caráter expansivo de argilas em diferentes condições de umidade, capaz de fragmentar as 

espículas (Frisone et al. 2014). No caso das duas lagoas estudadas é mais provável que tal processo esteja 

ligado à compactação das argilas nos depósitos, visto que o número de fragmentos aumentou em ambas nas 

fases interpretadas como condições climáticas mais úmidas e com fácies mais argilosas. É possível notar 

que o número de fragmentos de espículas em L6T é praticamente o dobro em relação à L1SRC, o mesmo 

ocorre para a porcentagem de argila. Visto que L1SRC possui fácies relacionada à estrato maciço com seixos 

dispersos em matriz fina típica de ambiente fluvial e L6T apresenta fácies com lama constituída por 

acamamento maciço típico de ambiente lacustre (Miall 1985). 

 

7.1.7. Conclusão 

A utilização de espículas de esponjas de água doce como dados proxy permitiu a interpretação 

paleoambiental, com ênfase nos efeitos climáticos e hídricos ligados à evolução geomorfológica do sistema 

lacustre na região do médio São Francisco, no oeste do Estado da Bahia, no período holocênico. As fases 

nas quais as espículas de esponja estavam ausentes, indicaram pouca residência de água no ambiente 

relacionados à climas mais secos, em torno de 8.410 e fase lacustre apresentando maior diversificação de 
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espécies de esponjas em 4.738 anos cal. AP. Uma fase de influência fluvial ocorreu por volta de 3.929 anos 

cal AP. na lagoa situada ao norte do sistema lacustre.  A utilização das frústulas de diatomáceas como dados 

proxies complementares quantitativos, auxiliaram na interpretação sobre a presença de água nas lagoas, 

destarte futuras pesquisas qualitativas podem enriquecer as interpretações paleoambientais desta região. As 

amostras estudadas nos testemunhos obtidos em duas lagoas revelaram que o fator climático foi semelhante, 

para as duas áreas do sistema lacustre, o que permitiu a distinção de outros fatores de influência para as 

diferentes taxas de sedimentação e conteúdo microfossilífero entre elas, podendo-se atribuir a influência do 

padrão estrutural e litológico do arcabouço geológico em que essas duas lagoas se formaram, bem como às 

características texturais distintas de seus depósitos. 
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CAPÍTULO 8 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o intuito de elencar os principais elementos formadores do sistema lacustre da bacia do rio 

Grande na região do médio São Francisco, os três elementos-chave da geomorfologia foram investigados 

nesta pesquisa, sendo eles as geoformas superficiais (lagoas; lineamentos; bacias hidrográficas; rede de 

drenagem) e processos geomorfológicos (formação e ampliação das depressões formadoras das lagoas; taxas 

e conteúdo da sedimentação), para então se chegar a uma proposta de evolução do sistema. 

O conjunto de elementos investigados neste trabalho forneceram evidências de uma paisagem 

lacustre jovem não homogênea, sensível às litologias subjacentes e às forças tectônicas que as influenciam, 

bem como à flutuações climáticas do Holoceno. Assim, os processos e condicionantes da evolução das 

lagoas são regionais. No entanto, as evidências e registros dessa evolução variam entre os diferentes setores 

do sistema lacustre, de acordo com a configuração litoestrutural e do desenvolvimento diferencial das 

depressões. 

Buscou-se correlacionar litologias que estão associadas a quatro contextos tectônicos distintos a fim 

de identificar possíveis influências na evolução da paisagem lacustre. A sistematização dos lineamentos das 

diferentes litologias aflorantes na bacia do rio Grande revelou uma ferramenta valiosa para compreender 

como os fatores estruturais (padrão e densidade de fraturamento e a variabilidade de direções) se relacionam 

com os padrões morfológicos das lagoas e da drenagem, visto que na porção onde ocorrem as depressões 

existe uma cobertura arenosa neógena e quaternária. Forneceu também, os elementos fundamentais para 

elencar os fatores condicionantes da intensidade da dissolução das depressões cársticas. 

Por meio da cartografia e da análise morfométrica da rede de drenagem e das lagoas, foi possível 

distinguir dois domínios morfoestruturais, cada qual, associado a um estágio evolutivo distinto da superfície 

em relação à estruturas rúpteis, como falhas e fraturas. O maior registro destas estruturas marca uma 

evolução de setores onde o processo de ampliação ou coalescência das lagoas é mais intenso, contrastando 

com outros onde este processo é mais lento. Destaca-se que a influência da neotectônica também seria 

verificada por meio das anomalias de drenagem, como inflexões abruptas na direção dos canais fluviais, 

cujos controles estruturais são comprovados. Estas evidências incluem a assimetria de bacias que indicam 

basculamento de bloco, que resulta em novos níveis de base regionais, podendo explicar o confinamento 

dos canais fluviais em suas planícies de inundação.   

Diante da distinção de setores dentro do sistema lacustre partiu-se para uma investigação mais 

detalhada em cada um deles, visto que o resultado do cruzamento de escalas diferentes de análise pode ser 

usado para explicar o padrão da paisagem.
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Para isso, foram feitas análises baseadas em imagens de satélite e dados de precipitação que 

forneceram informações sobre a permanência de lâmina de água nos dois domínios morfoestruturais 

distintos. Os resultados evidenciaram que para as lagoas do setor com maior grau de fraturamento, 

condicionante de lagoas maiores, a perenidade das mesmas é mais evidente, ao passo que nos setor onde as 

lagoas são menores, todas são intermitentes. No entanto, o total da precipitação para os dois domínios 

mostrou-se homogêneo. Isto denota a importância da permeabilidade das litologias subjacentes. Portanto, 

além da importância da permeabilidade secundária das rochas (falhas e fraturas) já mencionada, a 

permeabilidade primária (textural) mostrou-se um fator importante para a dinâmica hídrica dessas lagoas. 

Pode-se relacionar a perenidade das mesmas às rochas mais impermeáveis, representadas pelos metapelitos 

e a intermitência aos calcários, que são mais solúveis e permeáveis, mesmo possuindo menor fraturamento, 

fato que foi corroborado pela distinção na densidade de drenagem nos dois domínios. 

 No entanto, as variações laterais de metapelitos e calcários são difíceis de serem cartografadas na 

região, devido ao recobrimento de materiais inconsolidados. Diante disso, buscou-se analisar dados 

hidroquímicos que pudessem subsidiar a interpretação da relação entre a água das lagoas com o substrato 

em cada um dos domínios morfoestruturais. A diferença na composição ou evolução química da água 

confirmou a variação espacial e temporal, tendo como principais fenômenos modificadores a velocidade de 

infiltração nos substratos distintos. 

 Atestada a diferença evolutiva do sistema lacustre por meio da análise espacial multiescalar, partiu-

se então para uma análise temporal de maior detalhe, a partir de diferentes dados proxies recuperados dos 

sedimentos de duas lagoas representativas de cada domínio morfoestrutural, que foram datados por 14C para 

se estabelecer condições paleoambientais. Para isso, foram feitas análises de microfósseis de diatomáceas e 

espículas de esponjas, da composição mineralógica e granulométrica dos sedimentos. 

Com base na cronologia estabelecida os sedimentos holocênicos indicaram situações climáticas com 

alternância entre fases mais secas e mais úmidas em relação ao clima atual. A maioria das fases regionais é 

registrada por níveis de sedimentos, com presença em quantidades variáveis dos microfósseis analisados. 

Algumas espículas de espécies de esponjas presentes em algumas fases inferem a presença de cerrado mais 

fechado, condicionado por áreas sombreadas atestando as condições mais úmidas. No âmbito da 

reconstituição paleoambiental foi possível notar também a distinção evolutiva nos diferentes domínios 

estruturais. A interpretação dos dados resultantes da análise cronológica, microfossilífera, mineralógica e 

granulométrica permitiu a interpretação de sedimentação mais lenta e em ambiente lêntico para um domínio, 

ao passo que no outro as taxas de sedimentação foram mais intensas, alternando entre ambiente lêntico e 

lótico. O registro de paleoambiente lótico complementa a atuação da reativação tectônica recente no domínio 

morfoestrutural onde foram cartografados mais registros de falhas e fraturas. Tais reativações 

proporcionaram conexões com o sistema fluvial.   
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A análise integrada dos elementos formadores da paisagem lacustre por meio de diferentes métodos 

e técnicas das geociências, bem como a natureza multiescalar deste estudo foi de grande valia para esta 

interpretação, revelando a importância do papel da geomorfologia e de sua relação com outras ciências, 

desempenhando um importante papel no avanço da compreensão da paisagem. Tal análise permitiu alguns 

progressos em relação às pesquisas realizadas nesta região anteriormente. O uso de diferentes escalas e 

metodologias investigativas convergiram para a distinção do sistema lacustre em dois domínios evolutivos, 

outrora tratados como uma área homogênea com apenas um fator condicionante, ora estrutural, ora 

climático. Esta pesquisa conseguiu integrar tais fatores elencando a importância da inter-relação de ambos 

para a sistematização da origem e evolução deste sistema lacustre. 

A partir desta premissa emergem questões a serem sanadas em perspectivas de pesquisas futuras. E 

para que o conhecimento deste sistema lacustre seja consolidado e ampliado seguem-se algumas 

recomendações, como o refinamento de investigações subsuperficiais por meio de métodos geofísicos, 

capazes de delimitar fácies com maior precisão, apontando descontinuidades verticais e laterais, além de 

revelar a profundidade do lençol freático.  O tratamento estatístico geoespacial de fraturamentos e 

ocorrências de depressões se faz necessário para se obter mapas de zoneamento do padrão tectônico e de 

carstificação do sistema lacustre, objetivando um refinamento dos dados já sistematizados nesta pesquisa. 

Sugere-se ainda investigações hidroquímicas das águas subterrânea, pois a flutuação da composição química 

está condicionada à diversos elementos integradores do sistema lacustre, e dos canais fluviais para se obter 

informações das trocas químicas com o substrato durante as diferentes vazões.   
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