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Resumo 

 

Cursos fluviais constituem um dos principais agentes modeladores do relevo continental, notadamente 

em regiões tropicais intraplaca. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo estudar o 

papel da dinâmica espaço-temporal da rede hidrográfica na evolução geomorfológica da bacia do 

alto/médio Rio Grande, localizada no sudeste brasileiro (MG/SP). Buscou-se investigar a ocorrência 

de grandes rearranjos de drenagem e a causa da acentuada diferenciação altimétrica e morfológica 

entre os setores ocidental e oriental da referida bacia. Foi empregada a análise de modelos digitais de 

elevação, juntamente com uma classificação automática da topografia, investigações de campo, 

identificação de depósitos fluviais antigos e anomalias de drenagem, datação por luminescência 

opticamente estimulada, e integração com outros dados geológicos e geocronológicos. Há diversas 

evidências de que o alto curso do Rio Grande, hoje pertencente à bacia do Rio Paraná, encontrava-se 

previamente direcionado para norte, rumo ao Cráton do São Francisco. O divisor ancestral entre as 

duas bacias hidrográficas coincidia com o eixo soerguido de direção geral NNW-SSE ao longo das 

intrusões alcalinas neocretáceas que bordejam a nordeste a bacia sedimentar do Paraná. O 

rompimento do divisor ancestral e a progressiva captura da drenagem anteriormente direcionada para 

norte ocorreram após um soerguimento generalizado no Mioceno Médio. Esse evento causou a 

superimposição da drenagem e a abertura de depressões. Devido a sua posição a oeste, a atual bacia 

do Rio Sapucaí muito provavelmente foi incorporada antes do atual alto curso do Rio Grande à bacia 

do Rio Paraná, o que se reflete em seu relevo mais deprimido e dissecado. Contudo, os efeitos dos 

rearranjos de drenagem na incisão diferencial entre os principais rios são sobrepostos por uma 

influência mais duradoura de ordem litoestrutural e tectônica. Na bacia do Rio Sapucaí o 

rebaixamento do nível de base gerado pela subsidência de grabens neocenozoicos intensificou a 

abertura de compartimentos deprimidos (< 900 m) por meio da retração erosiva de cabeceiras e 

rupturas de declive. Já na área planáltica a leste, o alto curso do Rio Grande e seus principais 

afluentes são marcados pela presença de soleiras geomórficas na maioria das gargantas que 

interceptam as cristas quartzíticas. Essas soleiras atuam como níveis de base regionais que limitam a 

incisão fluvial nas áreas a montante. A dinâmica fluvial diferenciada entre os principais rios se reflete 

no favorecimento ou não da preservação de registros sedimentares antigos e nas taxas de incisão 

estimadas a partir de depósitos datados entre 6 e 39,6 ka. Nos vales dos rios Sapucaí e Verde os 

registros sedimentares são raros e a única taxa de incisão obtida (2010,1 mm/ka) foi a mais elevada 

entre as calculadas em segmentos de leito sobre rocha ou saprolito. Nos rios da porção planáltica 

oriental os níveis deposicionais são mais frequentes, com destaque para o pequeno graben de Ijaci. 

Taxas aproximadas entre 252,5 e 1090,9 mm/ka evidenciam um entalhamento mais lento que o da 

bacia do Rio Sapucaí, embora tais valores também sejam considerados altos para um ambiente 
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intraplaca. Há um marcante controle morfoclimático sobre a dinâmica fluvial, já que períodos de 

entulhamento dos vales estão associados a fases mais secas e os episódios de incisão estão associados 

a fases mais úmidas. Além disso, as elevadas taxas de incisão apontam a ocorrência de um 

significativo soerguimento regional de caráter episódico no Neoquaternário. Portanto, a bacia do 

alto/médio Rio Grande exibe um relevo em estado transitório, no qual se destaca um notório 

rejuvenescimento dos vales que abrigam os principais canais fluviais, enquanto as vertentes e 

principalmente os topos permaneceram sob relativa estabilidade. 
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Abstract 

 

Rivers constitute one of the main agents of continental relief development, especially in tropical 

intraplate regions. In this context, the present study aimed to investigate the role of the spatial-

temporal dynamics of drainage network in the geomorphological evolution of the upper/middle 

Grande River basin in southeastern Brazil. It was investigated the occurrence of large drainage 

rearrangements and the cause of the marked altimetric and morphological differentiation between the 

western and eastern sectors of the drainage basin. Digital elevation model analysis was employed 

along with an automatic topography classification, field investigations, identification of ancient 

fluvial deposits and drainage anomalies, optically stimulated luminescence dating and integration with 

other geological and geochronological data. There is considerable evidence that the upper course of 

the Grande River, currently belonging to the Paraná River basin, was previously directed to the São 

Francisco Craton (northward). The ancestral divide between the watersheds coincided with the uplift 

axis of general direction NNW-SSE along the Neocretaceous alkaline intrusions bordering the Paraná 

sedimentary basin. The rupture of the ancestral divide and the progressive capture of the drainage 

previously directed to the north occurred after a generalized uplift in the Middle Miocene, which 

caused the drainage superimposition and the excavation of depressions. Due to its position to the 

west, the present basin of the Sapucaí River was most likely captured before the current high course 

of the Grande River, which is reflected in its more depressed and dissected morphology. However, the 

effects of drainage rearrangements in the differential incision between the major rivers are 

superimposed by a more lasting influence of lithostructural and tectonic order. In the basin of the 

Sapucaí River the lowering of the base level generated by Upper Cenozoic grabens intensified the 

excavation of depressed landforms (< 900 m) through the erosive retraction of headwaters and 

knickzones. In the planaltic area to the east, the high course of Grande River and its main tributaries 

are marked by the presence of geomorphic barriers in most of the gorges that intercept the quartzite 

crests. These barriers act as regional base levels that limit the river incision in the upstream areas. The 

differentiated fluvial dynamics between the main rivers is reflected in the favoring or not of the 

preservation of ancient sedimentary records and in the incision rates estimated from deposits dated 

between 6 and 39,6 ka. In the valleys of Sapucaí and Verde rivers the sedimentary records are rare and 

the only obtained incision rate (2010,1 mm/ka) was the highest among those calculated in segments of 

river bed on bedrock or saprolite. In the rivers of the eastern plateau depositional levels are more 

frequent, especially in the small graben of Ijaci. Approximate rates between 252,5 and 1090,9 mm/ka 

evidence a slower downcutting than the Sapucaí River basin, although these values are also 

considered high for an intraplate environment. There is a marked morphoclimatic control over fluvial 

dynamics, since periods of sedimentation in the valleys are associated with drier phases and 
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downcutting episodes are associated with moister phases. In addition, the high incision rates point to 

the occurrence of a significant and episodic regional uplift in the Upper Quaternary. Therefore, the 

upper/middle Grande River basin shows a topography in a transient state, in which there is a notable 

rejuvenation of the main valleys while the slopes and especially the tops remained relatively stable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

 INTRODUÇÃO 

1.1 - APRESENTAÇÃO DO TEMA E HIPÓTESES 

Os rios erodem a superfície terrestre a fim de se ajustar continuamente à queda no nível de 

base regional ou global resultante de movimentos tectônicos e/ou variações do nível do mar (Merritts 

et al. 1994, Bonnet et al. 2000). Devido a esse trabalho erosivo os cursos fluviais constituem um dos 

principais agentes modeladores do relevo continental. Mecanismos envolvidos na evolução dos 

sistemas de drenagem, como a incisão fluvial e as capturas fluviais, podem provocar rebaixamento do 

relevo (Burbank 2002), migração de divisores (Ollier & Pain 2000), mudanças nas taxas de denudação 

(Gallagher 2012), além de alterações na quantidade e proveniência de sedimentos transportados 

(Bishop 1995, Douglass et al. 2009). No caso específico dos rearranjos de drenagem deve-se ressaltar 

ainda os impactos na biota, já que mudanças nos padrões fluviais podem ser a fonte de isolamento e 

de divergência para espécies aquáticas, e por vezes de ruptura de barreiras biogeográficas (Bishop 

1995, Ribeiro 2006, Conti 2012). 

Estudos tratando de aspectos evolutivos da rede de drenagem fornecem importantes elementos 

para compreensão da dinâmica geológica e climática em escalas de tempo variadas (Conti 2012). No 

entanto, Potter (1997) salienta que é dada pouca atenção à cronologia de sistemas fluviais no âmbito 

da geologia. No sudeste brasileiro também são relativamente escassos os trabalhos que tecem algumas 

contribuições sobre a evolução da rede hidrográfica em escala regional, como feito por Ab’Sáber 

(1957), Potter (1997), Valadão (1998), Riccomini et al. (2010), Bartorelli (2012), Cherem et al. 

(2013) e Pinheiro & Queiroz Neto (2014). Nesse contexto, o presente trabalho pretende estudar o 

papel da dinâmica fluvial na morfogênese neocenozoica da bacia do alto/médio Rio Grande, 

localizada no sul de Minas Gerais (Figura 1.1), em uma área de contato entre vários compartimentos 

morfoestruturais de primeira importância (Saadi 1991). 

A bacia superior do Rio Grande está localizada no contato entre a borda sul do Cráton do São 

Francisco e a zona de interferência entre os orógenos Brasília (NNW-SSE) e Ribeira (NE-SW), ambos 

desenvolvidos durante a Orogenia Brasiliano-Pan Africana, ocorrida no Neoproterozoico (Heilbron et 

al. 2004, Peternel et al. 2005, Trouw et al. 2013). A região é caracterizada por uma grande variedade 

litológica que inclui rochas cristalinas do embasamento paleoproterozoico-arqueano, metassedimentos 

proterozoicos das megassequências São João del Rei, Carandaí e Andrelândia, além das unidades 

granulítica, diatexítica e migmatítica da Nappe Socorro-Guaxupé, também neoproterozoicas (Campos 

Neto et al. 2004, Heilbron et al. 2004). No extremo norte da área de estudo ocorre ainda uma 



Rezende, E. A., 2018 O papel da dinâmica espaço-temporal da rede hidrográfica na evolução geomorfológica da.... 

2 

 

cobertura neoproterozoica composta pela alternância entre rochas sedimentares siliciclásticas e 

carbonáticas pertencentes ao Grupo Bambuí (Castro & Dardenne 2000, Alkmim & Martins-Neto 

2012). As intrusões alcalinas neocretácicas de Itatiaia e Passa Quatro também estão parcialmente 

inseridas na alta bacia do Rio Grande (Almeida & Carneiro 2012).  

 

 

Figura 1.1 – Localização e contexto geomorfológico da área de estudo e adjacências. Abaixo perfil topográfico 

A-B de direção SW-NE. 

 

Além da notável independência dos maiores rios em relação às direções estruturais (Hasui et 

al. 1982), chama atenção na bacia do alto/médio Rio Grande a considerável diferenciação altimétrica 
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existente entre seus setores oriental e ocidental, embora ambos sejam drenados por rios com 

cabeceiras em altitudes semelhantes. O setor oriental corresponde à área drenada pelo alto curso do 

Rio Grande e seus afluentes: rios do Cervo, Capivari, Aiuruoca e das Mortes. Já o setor ocidental 

corresponde em sua maior parte à bacia do Rio Sapucaí, um dos principais afluentes de margem 

esquerda do Rio Grande. Os vales da porção oriental possuem altitudes, em média, 100 m superiores 

às verificadas no setor ocidental, como mostrado no perfil topográfico de direção Sudoeste-Nordeste 

da Figura 1.1. Morfologicamente percebe-se um padrão de dissecação mais acentuado na bacia do Rio 

Sapucaí, enquanto que na alta bacia do Rio Grande predomina um relevo mais suave entrecortado por 

algumas serras quartzíticas. Ou seja, há uma forte correspondência entre a organização da rede de 

drenagem e a macrocompartimentação geomorfológica da área, o que indica um importante controle 

da dinâmica fluvial sobre a evolução do relevo. Ao mesmo tempo, não há diferenciações litológicas 

significativas que possam, por si só, justificar um contraste topográfico-altimétrico tão acentuado 

entre a bacia do Rio Sapucaí e a alta bacia do Rio Grande. Os indícios citados sugerem que essas duas 

sub-bacias tiveram sua dinâmica denudacional cenozoica controlada por níveis de base diferenciados, 

podendo inclusive ter pertencido a sistemas fluviais distintos no passado. Nesse sentido, o atual Rio 

Sapucaí pode ter sido incorporado antes do alto Rio Grande à bacia hidrográfica do Rio Paraná, por 

estar mais próximo desta. Durante considerável período de tempo o atual alto curso do Rio Grande 

pode ter se mantido direcionado para norte, rumo à bacia do Rio São Francisco, e, portanto, 

encontraria-se desconectado do Rio Sapucaí. 

A diminuta e anômala expressividade topográfica do divisor Grande/São Francisco na região 

de Pimenta (MG) pode indicar a localização de um possível paleovale que conectava essas duas 

bacias, já que neste trecho o divisor encontra-se pelo menos 200 m abaixo de sua altitude média nas 

regiões adjacentes, a leste e a oeste (Figura 1.1). Outra possibilidade é que a rede de drenagem tenha 

mantido uma configuração semelhante a atual durante o Cenozoico, porém, com a incisão dos 

principais rios respondendo de modo diferenciado à dinâmica de seus respectivos níveis de base 

regionais. 

Com base nas observações anteriores, foi investigada a causa da diferenciação altimétrica e 

morfológica entre os setores leste e oeste da bacia do alto/médio Rio Grande, tendo para isso duas 

hipóteses principais. A primeira hipótese refere-se a possível existência de uma antiga ligação entre o 

atual alto Rio Grande e o Rio São Francisco. Deste modo, a macrocompartimentação do relevo na 

área seria, em parte, uma herança geomorfológica de um antigo sistema fluvial atrelado a níveis de 

base diferentes dos atuais. Em uma segunda hipótese a diferenciação na intensidade da incisão fluvial 

entre os dois setores da bacia seria fruto de um controle tectônico e/ou litoestrutural que teria causado 

o estabelecimento de níveis de base diferentes. Nessa perspectiva, a formação de grabens 
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neocenozoicos na bacia do Rio Sapucaí (Saadi 1991, Ferreira 2001, Morales et al. 2004, Morales 

2005, Magalhães Júnior & Trindade 2005, Valeriano et. al. 2007) e secundariamente na alta bacia do 

Rio Grande (Saadi 1991) causaria o rebaixamento de níveis de base regionais e consequentemente a 

intensificação dos processos denudacionais a montante. Por outro lado, a existência de eixos de 

soerguimento e/ou litologias mais resistentes ao longo de cristas seria responsável pela formação de 

numerosas gargantas que, em alguns casos, funcionam como soleiras geomórficas e limitam a incisão 

fluvial nas áreas a montante. As duas hipóteses não são excludentes entre si, de modo que rearranjos 

de drenagem e controle tectono-estrutural podem ter atuado em diferentes escalas espaço-temporais.  

Aspectos evolutivos da rede de drenagem podem ser estudados a partir da resposta das formas 

de relevo aos processos de drenagem ou a partir dos registros sedimentares aluviais (Bishop 1995, 

Conti 2012). No presente trabalho foram aplicadas de modo integrado ambas as perspectivas 

metodológicas. A abordagem morfológica teve como base a análise de modelos digitais de elevação e 

de seus produtos derivados, além de investigações de campo. Já a abordagem sedimentológica foi 

composta pela identificação de depósitos fluviais referentes a níveis de sedimentação pretéritos. Além 

disso, foi realizada a datação de alguns desses depósitos por meio de luminescência opticamente 

estimulada, bem como o levantamento e integração de dados geocronológicos previamente 

publicados. 

1.2 - OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente trabalho é estudar o papel da dinâmica espaço-temporal da rede 

hidrográfica na evolução geomorfológica da bacia do alto/médio Rio Grande. O trabalho visa 

investigar principalmente a ocorrência de possíveis grandes rearranjos de drenagem e a causa da 

acentuada diferenciação altimétrica/morfológica entre os setores ocidental e oriental da referida bacia. 

Deste modo, espera-se contribuir para compreensão de alguns mecanismos envolvidos na evolução do 

relevo em ambientes intraplaca.  

Entre os objetivos específicos do trabalho estão: 

• Analisar as variações no entalhamento fluvial (amplitude entre topos e vales) no interior da 

alta/média bacia do Rio Grande e comparar o grau de dissecação de suas principais sub-bacias, 

bem como discutir os possíveis condicionantes geológicos/geomorfológicos das diferentes 

intensidades de entalhamento fluvial. 

• Elaborar uma classificação automática da topografia que cruze intervalos pré-estabelecidos de 

altimetria, amplitude altimétrica e declividade, de modo a permitir uma melhor definição dos 
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compartimentos modelados em grande medida pela dinâmica fluvial diferenciada entre os 

principais rios. 

• Identificar, mapear e caracterizar sinteticamente depósitos aluviais referentes a níveis de 

sedimentação pretéritos ao longo dos principais vales e em porções específicas dos divisores onde 

haja indícios de importantes rearranjos de drenagem, suprindo parcialmente a carência de 

mapeamento dos depósitos cenozoicos.  

• Avaliar a influência do estabelecimento e da dinâmica de níveis de base regionais, 

principalmente grabens neocenozoicos e gargantas (soleiras), sobre a intensidade dos processos 

denudacionais em cada um dos compartimentos geomorfológicos da área de estudo.  

• Datar por meio de luminescência opticamente estimulada alguns dos depósitos aluviais 

encontrados ao longo dos principais vales e, por conseguinte, obter taxas de incisão fluvial para os 

diferentes compartimentos da área de estudo.  

• Discutir os condicionantes litoestruturais, tectônicos e paleoclimáticos das taxas de incisão 

mensuradas. 

• Estimar taxas de incisão de longo-termo com base em remanescentes sedimentares situados 

em superfícies de cimeira adjacentes ao vale do Rio Grande na borda da bacia sedimentar do 

Paraná. 

• Estudar a gênese do divisor topograficamente baixo entre as bacias do Rio Grande e São 

Francisco na região de Pimenta (MG), podendo este representar a herança morfológica de um 

paleovale que conectava as duas bacias. 
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CAPÍTULO 2 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1- ASPECTOS GERAIS 

No presente estudo foram utilizadas de forma combinada as abordagens “morfológica” e 

“sedimentológica”, ambas frequentemente invocadas em estudos que tratam da dinâmica espaço-

temporal da rede hidrográfica (Bonnet et al. 2000, Mather 2000, Cunha et al. 2008, Larue 2008, 

Douglass et al. 2009, Barros & Magalhães Júnior 2013). A abordagem morfológica tem como base a 

resposta das formas de relevo aos processos de drenagem (Conti 2012), levando em conta aspectos da 

morfologia dos vales (Bishop 1995). Já o enfoque sedimentológico baseia-se nos registros 

sedimentares das sequências fluviais (Bishop 1995, Thorndycraft et al. 2008, Conti 2012).  

Além disso, foram incorporadas contribuições das abordagens morfoestrutural e 

morfotectônica, ambas fundamentais em estudos de geomorfologia regional. A abordagem 

morfoestrutural focaliza o controle exercido pelo arcabouço litoestrutural sobre a morfologia (Saadi 

1998, Hugget 2007). Já a abordagem morfotectônica investiga o papel das movimentações da crosta 

na configuração dos compartimentos morfoestruturais e no direcionamento da morfogênese 

(Doornkamp 1986, Saadi 1998, Hugget 2007, Bricalli 2016). 

A seguir serão apresentadas as técnicas e estratégias a serem utilizadas ao longo do trabalho. 

2.2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A primeira etapa do trabalho consistiu na consulta de uma ampla variedade de referências 

bibliográficas que foram utilizadas ao longo do estudo, tanto como suporte teórico-metodológico 

quanto na correlação com os resultados obtidos. Foram consultados textos sobre os seguintes temas: 

aspectos do meio físico da área de estudo (geologia, geomorfologia, clima, solos, vegetação); papel da 

rede de drenagem na evolução do relevo a longo termo; rearranjos de drenagem; evolução cenozoica 

do sudeste brasileiro; utilização de modelos digitais de elevação em análises geomorfológicas e 

datação de sedimentos por luminescência opticamente estimulada. 

2.3 - COMPILAÇÃO E PREPARAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS 

Essa etapa envolveu a compilação de bases referentes à rede hidrográfica, topografia, geologia 

e pedologia. A rede de drenagem e as curvas de nível utilizadas ao longo de todo trabalho foram 

obtidas a partir da digitalização das folhas topográficas do IBGE na escala de 1:50.000. Essas bases 
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cartográficas digitais encontram-se disponíveis no Sistema Integrado de Informações Ambientais 

(Siam), mantido pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais 

(http://www.siam.mg.gov.br). A rede hidrográfica simplificada, que contêm apenas os principais rios, 

foi obtida na página do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (http://www.igam.mg.gov.br/). Para a 

confecção dos perfis longitudinais foi realizada previamente a vetorização dos principais rios sobre 

imagens de alta resolução disponíveis no Google Earth. Esse procedimento foi necessário pois a base 

obtida nos mapas topográficos não possui uma precisão adequada para extração automática dos perfis 

em modelos digitais de elevação. Além das imprecisões no posicionamento das linhas de drenagem há 

uma considerável simplificação que omite parte das sinuosidades dos canais e, consequentemente, 

reduz sua extensão. 

Os dados topográficos digitais utilizados correspondem aos modelos digitais de elevação 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) refinados pelo projeto Topodata do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Valeriano & Rossetti 2012). Para cobertura da área são necessárias nove folhas 

compatíveis com a escala de 1:250.000 que foram reunidas em um mosaico. Os dados foram obtidos 

no site do projeto (http://www.dsr.inpe.br/topodata/). Também foram utilizados os dados SRTM 

originais com resolução de 30 m após a sua disponibilização pública. 

Toda a área de estudo encontra-se coberta por mapeamentos geológicos na escala de 

1:100.000 realizados pela CPRM e pelos projetos Sul de Minas e Fronteira de Minas da Codemig. Os 

mapas produzidos pela Codemig foram obtidos no site Portal da Geologia 

(http://www.portalgeologia.com.br/) e os produzidos pela CPRM foram obtidos no site Geosgb 

(http://geosgb.cprm.gov.br/). Foram consultadas as seguintes folhas: 

• Projeto Sul de Minas: Andrelândia, São João del Rei, Pouso Alto, Caxambu e Lavras. 

• CPRM: Barbacena, Lima Duarte, Santa Rita do Jacutinga, Itajubá, Varginha, Nepomuceno, 

Oliveira, Campo Belo, Guapé, Piumhi, Alpinópolis, Entre Rios de Minas, Conselheiro 

Lafaiete, Pindamonhangaba, Alfenas, Machado, Pouso Alegre e Campos do Jordão. 

• Projeto Fronteiras de Minas: Extrema, Ouro Fino-Andradas, Caldas-Poços de Caldas, 

Guaxupé, Nova Resende, Vargem Bonita, Formiga e Desemboque. 

Foram utilizados também o Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (Pinto & Silva 2014) 

e a folha Rio de Janeiro (SF.23, Leite et al. 2004), ambos na escala de 1:1.000.000, além de 

mapeamentos mais antigos na escala de 1:250.000 produzidos pelos projetos Sapucaí (Cavalcante et 

al. 1977) e Mantiqueira-Furnas (Silva et al. 1978). Devido ao grande número de unidades litológicas 

presentes na área foi feito um agrupamento de acordo com o(s) tipo(s) de rocha predominante(s) para 
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facilitar análises sobre o controle litológico no relevo, conforme o Quadro 2.1. Para a definição dos 

grupos foi utilizado como base o Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (Pinto & Silva 2014) 

em conjunto com mapas geológicos na escala de 1:100.000. 

Quadro 2.1 – Agrupamento das unidades litológicas de acordo com o tipo de rocha predominante 

Litologia predominante Unidades Litológicas 

Sedimentos Depósito aluvial e Cobertura superficial indiferenciada 

Metacalcário Formação Sete Lagoas, Formação Barroso 

Meta-quartzo-arenito 

Formação São Tomé das Letras, Grupo São João del Rei, Formação Serra da Boa 

Esperança, Grupo Araxá-litofácies quartzito, Supergrupo Minas indiviso, Grupo 

Fortaleza de Minas (litofácies quartzito) 

Xisto, filito, metapelitos 

Formação Campestre, Formação Santo Antônio, Formação Rio Elvas (ou Santo 

Antônio), Supergrupo Pium-hi (Sequência Turbidítica), Formação Samburá – 

metapelitos, Grupo Serra da Mamona, Xisto Costas, Grupo Fortaleza de Minas 

(litofácies metapelitos) 

Xisto/gnaisse Formação Arantina 

Ortognaisse/metagranitoide 

Complexo Mantiqueira, Complexo Varginha-Guaxupé (litofácies granulítica basal 

e ortognaisse migmatítico), Gnaisse Granítico de Capela São Francisco, Suíte São 

Bento dos Torres, Suíte Alcalina da Mantiqueira, Gnaisse Caatinga-Lamim, Suíte 

Samambaia - Bom Sucesso, Gnaisse Fernão Dias, Gnaisse Itapecerica, Suíte Mato 

Dentro, Complexo Campos Gerais, Granitoide Rio do Amparo, Formação São 

Vicente, Formação Arantina (litofácies granulito), Grupo Araxá-paragnaisses, 

Complexo Varginha-Guaxupé 

Anfibolito Grupo Barbacena (Faixas greenstone) 

Metaconglomerado Formação Samburá 

Rochas máficas e 

ultramáficas 

Suíte Ribeirão dos Motas, Complexo Acamadado Carmópolis de Minas, Maciço 

Ultramáfico do Morro das Almas, Suíte Gabro-diorítica 

Granitoides 

Granito Gonçalves, Granito Serra do Alto da Pedra, Leucogranito Capivara, 

Granito Marmelópolis, Granito Marins, Granito Cupim, Suíte São Tiago, Suíte 

Porto Mendes, Suíte Maromba, Suíte Ressaquinha, Suíte Ritápolis, Suíte 

Cassiterita-Tabuões, Suíte Fé, Granito Cachoeira de Minas, Suíte Bragança 

Paulista, Suíte Caconde, Suíte Pinhal – Ipiúna, Charnockito Ribeirão Vermelho, 

Complexo Chanockítico de Babilônia 

Sienito Complexos alcalinos de Passa Quatro e Itatiaia 

Fonte: Unidades agrupadas com base no Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (Pinto & Silva 2014) e 

apoio de mapas na escala de 1:100.000. 

 

Os dados cartográficos referentes à tectônica cenozoica também foram obtidos em outros 

trabalhos, além dos mapas geológicos. As principais fontes correspondem aos esboços 

morfotectônicos da bacia do alto Rio Grande e da porção meridional do Cráton do São Francisco, 

elaborados por Saadi (1991) e ao “Sistema de Integração de Dados NEOTEC” 

(http://neotec.rc.unesp.br/neotec/), uma infraestrutura Web que disponibiliza dados preliminares do 

Mapa Neotectônico do Brasil (Morales et al. 2014). Os mapas de Saadi (1991) contêm falhas, 

descontinuidades crustais, grabens, áreas de transpressão e direções de basculamento que foram 

vetorizadas para sua integração em sistema de informações geográficas (SIG). O mesmo foi feito com 
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as estruturas cenozoicas e lineamentos tectônicos disponíveis no NEOTEC. Outras fontes também 

foram usadas, como os trabalhos de Hasui et al. (1982), Melo et al. (1993), Costa (1999), Santos 

(1999), Morales (2005) e Zalán & Oliveira (2005). 

Para as informações referentes à pedologia foram consultados o Mapa de solos do Estado de 

Minas Gerais na escala de 1:650.000 (UFV-CETEC-UFLA-FEAM 2010) e o Mapa Pedológico do 

Estado de São Paulo na escala de 1:500.000 (Oliveira et al. 1999). 

Imagens de alta resolução disponíveis no software Google Earth também foram consultadas 

para o planejamento das atividades de campo e conferência de feições específicas.  

2.4 - ANÁLISE DE MODELOS DIGITAIS DE ELEVAÇÃO E PRODUTOS 

DERIVADOS 

Modelos digitais de elevação (MDEs) são representações digitais da superfície terrestre 

(Mayer 2000). Esses modelos correspondem a arquivos que contêm registros altimétricos estruturados 

em linhas e colunas georreferenciadas, onde cada pixel possui um valor de elevação (Valeriano 2008). 

Sua utilização em estudos geomorfológicos permite o cálculo de variáveis topográficas com rapidez e 

a identificação de formas de relevo e de estruturas que seriam mascaradas pela vegetação em imagens 

ópticas (Grohmann et al. 2008). Além de facilitar a visualização de feições do terreno, esses modelos 

permitem manipular a exibição da topografia de modo a enfatizar determinado elemento da paisagem, 

como canais, vales e interflúvios (Mayer 2000). 

 Curvas de nível obtidas em mapas topográficos constituem uma importante fonte de dados 

para construção de MDEs. Contudo, nos últimos anos tem ganhado força a utilização de dados obtidos 

por sensoriamento remoto, como os da missão SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), realizada 

em conjunto pela NASA (National Aeronautics and Space Administration), Centro Aeroespacial 

Alemão (DLR) e Agência Espacial Italiana (ASI). Essa missão coletou dados em fevereiro de 2000 

através de interferometria de radar de abertura sintética (Rabus et al. 2003, Farr et al. 2007). No 

presente trabalho foram utilizados dados de elevação SRTM refinados pelo projeto Topodata do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Nesse projeto, que cobriu todo território brasileiro, 

os dados originais foram refinados da resolução espacial de 3 arco-segundos (~90 m) para 1 arco-

segundo (~30 m) por krigagem (Valeriano & Rossetti 2012). Após a disponibilização pública dos 

dados originais com resolução de 30 m na plataforma EarthData da NASA, estes passaram a ser 

utilizados nas análises e principalmente na confecção de perfis longitudinais por apresentarem 

melhores resultados. 
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 A manipulação e a análise dos MDEs foram realizadas nos softwares ArcGis 10.2 e Global 

Mapper 15. Estes softwares permitem uma visão de conjunto do relevo e de suas diferenciações 

regionais. A possibilidade de manusear a paleta de cores de forma a realçar determinados padrões 

altimétricos é uma importante ferramenta oferecida pela exibição dos MDEs em SIGs. Além disso, a 

visualização do relevo em três dimensões possibilita a identificação de feições não ressaltadas em 

representações bidimensionais. Através da sobreposição de mapas geológicos aos MDEs é possível 

avaliar o papel das variações litológicas e da presença de estruturas na configuração geomorfológica 

da área e, em especial, no grau de incisão da rede de drenagem. Nesse sentido, a presença anômala de 

rochas teoricamente mais frágeis em posição altimétrica elevada pode indicar áreas submetidas a um 

soerguimento mais intenso que, por sua vez, exerce controle direto sobre a drenagem.    

A elaboração de seções topográficas regionais a partir dos MDEs também é de grande valia na 

identificação de compartimentos geomorfológicos e de superfícies balizadas em níveis altimétricos 

previamente conhecidos, conforme apontado pelo IBGE (2009). No presente trabalho foram 

elaborados perfis transversais à área de estudo (SW-NE, S-N e W-E), assim como um perfil 

topográfico transversal a alguns dos pontos de coleta para datação por LOE de modo a evidenciar as 

relações entre os compartimentos de relevo e as idades e taxas de incisão encontradas. 

Também foram incorporados dados de declividade e de sombreamento do relevo gerados pelo 

projeto Topodata a partir de seus MDEs. A combinação entre essas duas técnicas de visualização e o 

MDE em escala de cores aumenta o nível de detalhe de alguns elementos de análise do relevo, já que 

possibilita a adição de aspectos texturais à elevação (Tinós et al. 2014). A análise de classes de 

declividade permite a identificação de padrões de dissecação, de rupturas de declive e de áreas planas, 

como planícies aluviais ou superfícies erosivas. Quando não relacionadas estritamente a modificações 

litológicas, as diferenciações zonais na declividade das vertentes também podem indicar variações na 

intensidade da incisão fluvial. Já a representação de MDEs como relevo sombreado é um meio 

comum de realçar estruturas geológicas e padrões de drenagens (Mayer 2000).  

2.5 - ANÁLISE DA REDE DE DRENAGEM E PERFIS LONGITUDINAIS 

Em conjunto com os MDEs foram analisados o arranjo espacial da rede hidrográfica e a 

disposição desta em relação aos divisores, cristas, escarpamentos, estruturas geológicas e depósitos 

cenozoicos. Estas análises permitem a identificação de anomalias, como cotovelos e assimetrias de 

grande porte em bacias, e proposição dos mecanismos envolvidos em eventuais rearranjos de 

drenagem. Foram enfatizadas possíveis mudanças no posicionamento dos principais cursos fluviais da 

área, com foco no divisor Grande/São Francisco. Portanto, não foram abordadas as capturas fluviais 

de caráter estritamente local, vinculadas a canais de pequena ordem. 
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Através do ArcGis 10.2 foram confeccionados os perfis longitudinais dos principais rios que 

drenam a bacia do alto/médio Rio Grande. Posteriormente esses perfis foram manipulados na forma 

de gráficos em planilha eletrônica, onde foram plotados a posição de níveis deposicionais, estruturas 

geológicas e contatos litológicos. As zonas de rupturas declive, correspondentes aos segmentos mais 

declivosos, tiveram sua extensão definida através da identificação de mudanças bruscas no gradiente 

(baixo para médio/alto) com base nos dados de extensão e altitude organizados em planilha eletrônica. 

As escalas horizontal (extensão) e vertical (altitude) dos perfis longitudinais foram estabelecidas de 

acordo com o comprimento e a altitude máxima de cada rio de modo a obter a melhor visualização 

possível. Deste modo, a comparação entre os perfis deve levar em conta essa diferenciação. 

No gráfico de cada um dos rios também foi inserido o perfil de equilíbrio ou linha de melhor 

ajuste, correspondente à curvatura logarítmica linear negativa que se atenua em direção jusante 

(Henriques & Valadão 2017). Para isso foi utilizada no software Excel a opção “Logarítmica”, 

disponível na ferramenta “Linha de Tendência”, que por sua vez está entre as opções de elemento 

gráfico que podem ser adicionadas. A comparação entre o perfil observado e o modelo ideal de perfil 

permite identificar os segmentos anômalos.  

A análise dos perfis permite que seja feita uma comparação entre o gradiente dos principais 

cursos d’água de cada compartimento geomorfológico. Através das rupturas de declive é possível 

identificar níveis de base e avaliar a influência destes sobre a intensidade da incisão fluvial. Além 

disso, os perfis longitudinais de rios e de níveis de terraços podem fornecer indicações claras de 

movimentos tectônicos diferencias (Larue 2008ab, Burbank & Anderson 2011). Neste sentido, a 

diferença de altitude entre perfis de terraços e de cursos fluviais pode ser usada para avaliar a 

intensidade do soerguimento (Bridgland 2000, Merritts 2007, Viveen et al. 2012). 

Com o intuito de identificar a localização de possíveis rupturas de declive atualmente 

encobertas pela represa de Furnas foram consultados mapas antigos elaborados em 1939 pela 

Secretaria de Viação e Obras Públicas de Minas Gerais. Nestes mapas consta a localização das 

principais cachoeiras e/ou corredeiras do Rio Grande na região de Guapé. No entanto, não há mapas 

topográficos anteriores ao represamento que permitam uma reconstituição fidedigna do perfil 

longitudinal na área inundada. 

2.6 – MENSURAÇÃO DO ENTALHAMENTO FLUVIAL 

Um parâmetro morfométrico que se mostra diretamente relacionado à organização da rede 

hidrográfica regional é o aprofundamento da drenagem, que corresponde à diferença altimétrica entre 

topos e fundos de vales adjacentes. O aprofundamento dos vales é um indicador do grau de 

rejuvenescimento relevo e, de acordo com Bonnet et al. (1998, 2000), é uma potencial ferramenta 
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para quantificar a intensidade relativa do soerguimento de áreas continentais. Essa variável pode ser 

estabelecida pela média das frequências dos desníveis medidos em perfis transversais aos vales, 

conforme orientação do IBGE (2009). No entanto, há uma dificuldade em representá-la 

cartograficamente de modo a permitir uma análise regional mais abrangente. Para isso propõe-se a 

utilização da área de contribuição de cada trecho de curso d’água como unidade espacial de análise 

para mensuração da amplitude altimétrica local e consequentemente para obtenção do valor máximo 

de entalhamento ao longo de cada um desses segmentos. Trechos de curso d’água correspondem à 

distância entre uma nascente e uma confluência ou a distância entre duas confluências. Suas áreas de 

contribuição correspondentes estão disponíveis em bases ottocodificadas, conforme detalhado a 

seguir. 

A amplitude altimétrica foi mensurada automaticamente no software ArcGIS 10.2 utilizando-

se a base ottocodificada (1:50.000) em conjunto aos dados altimétricos SRTM/Topodata. Há duas 

bases ottocodificadas disponíveis para a bacia do Rio Grande, ambas compatíveis com a escala de 

1:50.000. A primeira, elaborada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM, 2012 - 

http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/mapas-e-bases-cartograficas) e a segunda pela Agência 

Nacional de Águas (http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home). Optou-se pela última, 

já que a primeira não inclui uma pequena parte da bacia do Rio Sapucaí pertencente ao estado de São 

Paulo. Porém, nenhuma das bases citadas inclui a bacia do Rio Piunhi, transposta para o Rio São 

Francisco na década de 50. Deste modo, foi necessário extraí-la da base referente à bacia do Rio São 

Francisco, disponibilizada apenas pelo IGAM. 

Através da ferramenta Zonal Statistics as Table do programa ArcGIS, cada ottobacia drenada 

por um trecho de um curso fluvial teve sua amplitude altimétrica calculada subtraindo-se sua altitude 

mínima de sua altitude máxima. Ou seja, a amplitude se refere à diferença entre o valor do pixel de 

maior altitude e o pixel de menor altitude no interior do polígono correspondente a cada ottobacia, 

conforme exemplificado na Figura 2.1. Esses dados foram representados cartograficamente em 

diferentes classes de amplitude altimétrica, o que permitiu avaliar as variações espaciais desse 

parâmetro. Foram definidas seis classes representativas da área de estudo (0-40; 41-80; 81-120; 121-

200; 201-400 e > 400) com base em observações de campo, perfis topográficos e análise dos 

histogramas de frequência de amplitudes no ArcGIS 10.2.  

Posteriormente, a distribuição espacial das diferentes classes de entalhamento fluvial nas 

ottobacias foi analisada em conjunto com mapas geológicos (unidades litológicas agrupadas de acordo 

com a rocha predominante), modelo digital de elevação, rede de drenagem e principais zonas de 

ruptura nos perfis longitudinais. Foram definidas dez bacias drenadas por cada um dos principais rios 
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para facilitar a análise das variações no entalhamento fluvial entre delas: Rio Sapucaí, Rio Verde, Rio 

do Cervo, Rio Capivari, Rio Aiuruoca, Rio Grande (alto curso – montante da confluência com Rio das 

Mortes), Rio das Mortes, Rio Jacaré, Rio Santana e Rio Grande (médio curso). 

É importante ressaltar que em trechos de curso d’água que drenam áreas escarpadas a 

amplitude altimétrica no interior da ottobacia geralmente não expressa o desnível máximo em uma 

seção transversal ao vale, mas sim em uma seção longitudinal. Nesse caso o emprego do termo 

“entalhamento fluvial” não é o mais correto, embora correspondam aos cursos fluviais de maior 

potencial erosivo. 

 

Figura 2.1 – Ilustração esquemática do procedimento de cálculo da amplitude altimétrica. A amplitude 

corresponde à diferença entre o valor do pixel de maior altitude e o pixel de menor altitude no interior de cada 

ottobacia. 

 

2.7 – CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TOPOGRAFIA 

Uma classificação automática da topografia foi processada em parceria com os pesquisadores 

Dr. Rodrigo A. A. Nobrega (Dep. de Cartografia/UFMG) e Dr. Luiz A. Manfré (USP/Cargil), tendo 

como base os procedimentos de segmentação de imagens utilizados por Dragut & Eisank (2012) e 

Manfré et al. (2015). A segmentação foi baseada no processo de classificação OBIA (Object-based 

Image Analysis), ajustando fatores de forma e de compacidade para zero, eliminando, assim, os 

efeitos de quaisquer formas definidas sobre os objetos de imagem. Para preservar os parâmetros de 
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análise, um fator de escala de 10 foi usado, permitindo a distinção de pequenas áreas homogêneas do 

relevo. A classificação envolveu a combinação entre intervalos pré-definidos de altitude (m), 

declividade (%) e amplitude local (m). Os dois primeiros parâmetros são derivados de dados 

SRTM/Topodata, enquanto o terceiro corresponde às amplitudes das ottobacias, conforme detalhado 

no item 2.6. A densidade de drenagem é utilizada na etapa que precede o processo de classificação 

como uma das variáveis consideradas para a segmentação. A incorporação das amplitudes locais 

resultou em um procedimento inovador para a classificação automática da topografia.  

Os intervalos das classes de cada parâmetro foram definidos de modo que a combinação entre 

elas não gerasse um número excessivo de classes no produto cartográfico final, o que prejudicaria a 

sua legibilidade. As seguintes classes de altitude foram definidas de acordo com observações de 

campo e análises de MDEs e perfis topográficos: < 900 m, 900 a 1100, 1100 a 1400 e > 1400 m. As 

três classes de declividade utilizadas correspondem a uma simplificação dos cinco intervalos adotados 

pela EMBRAPA (Santos et al. 2006b) e pelo IBGE (2009): 0 a 8%, de 8 a 20% e maior que 20%. As 

amplitudes locais (aprofundamento da drenagem) foram divididas em três classes conforme a proposta 

do IPT (1981): < 100 m (colinas e morrotes), 100 a 300 m (morros) e > 300 m (montanhas). O 

cruzamento entre os parâmetros citados possibilita 36 combinações diferentes. Cada uma dessas 

combinações foi representada por uma cor no mapa final. A definição das cores foi feita com o auxílio 

da ferramenta ColorBrewer (http://colorbrewer2.org/), de modo a garantir uma boa legibilidade ao 

mapa.  

A classificação também inclui dados referentes à curvatura vertical das vertentes (côncava ou 

convexa). No entanto, esse parâmetro foi omitido da representação cartográfica final devido ao 

número muito elevado de combinações resultantes (72) e também à dificuldade de visualização em 

escala regional.  

2.8 - INVESTIGAÇÕES DE CAMPO 

Nas etapas de campo foram feitas visitas a locais previamente selecionados nos trabalhos 

cartográficos para conferência das principais feições interpretadas em gabinete e busca de novos 

registros impressos na morfologia e nas coberturas superficiais. Entre os aspectos morfológicos 

verificados em campo se destacam os padrões de formas de cada compartimento individualizado pela 

classificação automática da topografia e as feições morfotectônicas, como facetas triangulares e 

trapezoidais, escarpas retilíneas e vales suspensos (Bull 2007, Suguio 2010, Bricalli 2016). 

Também foi realizada a identificação e caracterização sintética de depósitos fluviais 

referentes a níveis de sedimentação pretéritos. Esses antigos depósitos fluviais marcam a posição de 
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um paleocanal e consequentemente de um antigo nível de base local. Não houve a intenção de realizar 

um levantamento completo dos depósitos aluviais, mas sim um panorama simplificado de sua 

distribuição. A busca por esses registros sedimentares foi focada ao longo do Rio Grande e do 

médio/baixo curso de seus principais afluentes: rios Aiuruoca, Capivari, das Mortes, do Cervo, Jacaré 

e Sapucaí. Os rios Ingaí e Verde também foram investigados devido à sua extensão e importância, 

embora não sejam afluentes diretos do Rio Grande. O Rio Santana não foi incluído devido à sua 

pequena extensão e ao fato de ter todo seu baixo curso inundado pela represa de Furnas. A busca por 

sedimentos também foi realizada em porções específicas do divisor Grande/São Francisco onde há 

indícios de importantes rearranjos de drenagem.  

Foi observada a posição do depósito na vertente, o desnível em relação à calha atual e a sua 

espessura. Para descrição foi realizada previamente a limpeza do perfil. Nas fácies compostas por 

seixos, foram analisados o tamanho médio dos clastos, o grau de arredondamento, e a 

mineralogia/petrografia por exame macroscópico. A granulometria da fração areia foi verificada 

através de cartela granulométrica no próprio local. Oito exposições mais representativas e melhor 

preservadas dos níveis encontrados foram descritas de modo mais detalhado para construção de um 

perfil estratigráfico esquemático e foram selecionadas para coleta de amostras para datação por 

luminescência opticamente estimulada. Para a confecção dos perfis estratigráficos foi utilizado o 

software SedLog 3.1. 

Em todas as atividades de campo foi utilizado um aparelho GPS (Garmin 60CSx) para 

registro dos trajetos e marcação de pontos de interesse, o que possibilita a inserção desses dados em 

SIG e o seu cruzamento com MDEs e mapas geológicos. A altura dos depósitos mapeados em relação 

aos canais fluviais foi estimada através do altímetro barométrico presente no aparelho GPS. 

Posteriormente foi realizada a aferição das altitudes de cada depósito e de cada canal através MDEs 

SRTM de modo a identificar possíveis erros grosseiros. Nos locais de coleta para datação foram feitas 

pelo menos duas leituras da altitude no GPS em dias distintos para obter uma melhor precisão. 

2.9 - DATAÇÃO DE SEDIMENTOS 

2.9.1 - Princípios da datação por luminescência opticamente estimulada 

Os métodos de datação por luminescência estão em franco desenvolvimento e têm sido 

aplicados de modo crescente em estudos do Quaternário. Por basear-se na luminescência de minerais 

comuns em sedimentos detríticos, como quartzo ou feldspato, estes métodos podem ser empregados 

na grande maioria dos depósitos sedimentares, principalmente os arenosos (Guedes et al. 2011).  
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A datação por luminescência opticamente estimulada (LOE) baseia-se no fato de que os 

minerais podem absorver e armazenar energia ionizante. Se um mineral é exposto a uma luz 

suficiente, como a luz solar, ou aquecido a uma temperatura elevada (~500ºC) a totalidade ou parte 

desta energia armazenada será perdida (Lian 2007). Deste modo, os sedimentos quando transportados 

sofrem fotoesvaziamento pela luz solar, restando somente o nível de LOE residual (Guedes et al. 

2011). Após o soterramento dos sedimentos o sinal de luminescência aumenta com o tempo devido à 

exposição à radiação ambiental e aos raios cósmicos. Quanto mais antigo for o soterramento da 

amostra, mais longa será sua exposição a esta radiação de baixo nível e maior será a intensidade do 

sinal de luminescência subsequentemente medido.  

A amostra de sedimento é colhida sem exposição à luz e no laboratório é submetida ao 

“zeramento” artificial por meio da estimulação ótica. Durante a fase de estimulação ótica a amostra 

emite um sinal luminescente que é medido por meio do uso de um fotodetector altamente sensível. A 

intensidade da luminescência emitida permite calcular o intervalo de tempo durante o qual a amostra 

esteve soterrada e isolada da iluminação solar (Corrêa et al. 2016). A idade de uma amostra é 

calculada dividindo-se a quantidade de radiação ionizante absorvida durante o soterramento (dose 

equivalente) pela taxa de dose derivada a partir do ambiente que circunda a amostra (Rittenour 2008, 

Guedes et al. 2013). De acordo com Corrêa et al. (2016), a paleodose ou dose equivalente 

corresponde à radiação ionizante do decaimento dos isótopos de urânio, tório e potássio, incluindo-se 

uma contribuição menor da radiação cósmica, à qual o material esteve exposto desde a sua deposição. 

A taxa de dose representa a quantidade de energia depositada por unidade de massa de mineral devido 

à exposição à radiação que atuou sobre a amostra durante um determinado período de tempo (Preusser 

et al. 2008). Ou seja, corresponde à taxa com que a amostra foi exposta à radiação ionizante e, 

portanto, à taxa pela qual a população de elétrons foi acumulada (Corrêa et al. 2016). 

O procedimento data o último momento de exposição do material à radiação solar, desde que 

ela tenha sido suficiente para eliminação da luminescência adquirida previamente (Lian 2007, Sallun 

et al. 2007). Portanto, esta técnica fornece a idade de deposição dos sedimentos que recobrem o 

estrato amostrado. Para o quartzo, os limites temporais do método variam em geral de poucos anos até 

centenas de milhares de anos (Holoceno ao Pleistoceno Médio). Estes limites dependem das 

características dos sedimentos, do limite de detecção do sinal LOE pelo equipamento e do nível de 

saturação do sinal de luminescência do mineral (Sallun et al. 2007, Kock et al. 2009, Guedes et al. 

2011, Sawakuchi et al. 2016).  

Em estudos na California, DeLong & Arnold (2007) indicam que idades obtidas por LOE 

geralmente mostram boa consistência estratigráfica, boa correspondência com idades obtidas por 
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radiocarbono e radionuclídeos cosmogênicos, e aparenta ser o melhor método para uma datação 

precisa em depósitos aluviais grosseiros. No centro-sul do Chile, Rehak et al. (2010) também 

encontraram uma boa concordância entre idades de sedimentos obtidas por nuclídeos cosmogênicos 

estáveis (3He e 21Ne) e LOE.  

2.9.2 - Coleta e procedimentos laboratoriais 

Foram selecionados oito pontos de amostragem para datação. A escolha dos depósitos 

sedimentares datados foi feita de forma estratégica, levando-se em conta o contexto geomorfológico 

no qual estão inseridos. Após limpeza do perfil, as amostras foram coletadas em tubos de PVC (5 mm 

de diâmetro e 30 cm de comprimento) ao abrigo da luz, em exposições naturais ou em cortes. Os 

tubos foram inseridos no depósito horizontalmente por percussão, utilizando-se uma marreta de 

borracha. As coletas foram realizadas em camadas com predomínio da fração arenosa, procurando-se 

evitar zonas com pedogênese intensa ou com quantidade significativa de minerais neoformados, 

segundo orientação de Guedes et al. (2011). A Figura 2.2 ilustra o procedimento de coleta. 

 

Figura 2.2 – Procedimento de coleta de amostra para datação. 

 

As amostras foram enviadas ao laboratório da empresa Datação Comércio e Prestação de 

Serviços LTDA1. No laboratório os tubos são abertos em ambiente de luz vermelha. Posteriormente os 

sedimentos passam por um tratamento químico com H2O2 (20%), HF (20%) e HCl (10%), sendo que 

as lavagens intermediárias são efetuadas com água destilada. Após tratamento químico as amostras 

são secas e peneiradas para separação em uma fração granulométrica na faixa de 100-160 µm (100-60 

                                                           
1 Os procedimentos laboratoriais foram descritos com base em material disponível no site da empresa (http://www.datacao.com.br/). 
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Tyler), obtendo assim material natural (quartzo) isento de materiais orgânicos e/ou metais pesados, e 

com granulometria bem homogênea.  

A partir da amostra de material natural é separada uma porção que é submetida à radiação 

solar por um período de aproximadamente 20 dias para decaimento residual. Desta porção são 

separadas várias amostras que são irradiadas (fonte de 60Co (455Ci)) em várias doses pré-definidas 

(Gy) que devem estar próximas à dose acumulada natural para montagem da curva de calibração. 

Foi utilizado o protocolo SAR (15 alíquotas), que é feito para determinar uma idade média 

dentre várias alíquotas.  Nesse protocolo ocorre a separação de 20-50 grãos (100-300µm) ou alíquotas 

(7mg) de cada amostra a ser datada. Em seguida devem ser seguidas as seguintes etapas: 1 - medida 

da LOE natural (Ln); 2 - irradiação com dose teste (DT); 3 - tratamento térmico de 220°C; 4 - medida 

da LOE teste (Tn); 5 - irradiação com dose regenerativa; 6 - tratamento térmico de 220°C; 7 - medida 

da LOE regenerativa (Li); 8 - irradiação com dose teste; 9 - tratamento térmico de 220°C; 10 - medida 

da LOE teste (Ti); 11 - repetição do ciclo (começando a partir do item 6 até a 4ª dose regenerativa). 

Terminada a confecção da curva de calibração individual de cada alíquota, que é a razão Li/Ti 

x dose (onde o índice i varia de 1 a 4, para cada alíquota), insere-se no gráfico o valor da taxa Ln/Tn 

(a luminescência natural contida na amostra). A interseção entre a curva de calibração e a reta 

horizontal - correspondente ao valor da luminescência natural - fornece o valor da dose acumulada 

natural no cristal (De). 

A idade é calculada dividindo De por T, este é encontrado através dos valores de concentração 

dos isótopos radioativos do U, Th e K, além da contribuição da radiação cósmica. Esses valores são 

determinados através de espectroscopia gama. A idade média encontrada corresponde ao momento no 

qual a amostra foi exposta por um longo tempo à luz solar pela última vez. 

2.9.3 - Análise dos resultados obtidos 

Granger (2007) ressalta a importância de se caracterizar taxas de incisão fluvial para o 

entendimento de como o relevo se transforma ao longo do tempo. Da mesma forma, é relevante 

estabelecer a idade dos principais eventos na história da paisagem para compreender sua resposta 

dinâmica às mudanças na tectônica, no clima ou em outros fatores. Dento deste contexto, a datação 

por LOE é uma das técnicas que permitem tanto o cálculo de taxas de incisão quanto o 

estabelecimento de uma cronologia para os eventos sedimentares. Contudo, o significado das idades 

obtidas por LOE deve ser analisado de forma criteriosa, já que a composição e a origem dos 

sedimentos podem interferir na confiabilidade dos resultados (Sallun et al. 2007).  
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A partir das idades encontradas é possível calcular a taxa de encaixamento dos rios que 

tiveram seus níveis deposicionais datados. Esse cálculo é feito dividindo-se o desnível (m ou mm) 

entre o depósito datado e a calha atual pela idade (ka – mil anos) do referido registro sedimentar. 

Desta forma, é possível comparar o ritmo da incisão fluvial nos diferentes compartimentos 

geomorfológicos. Além disso, as idades permitem a inferência de períodos onde houve queda no nível 

de base, considerando que esta mudança é a principal responsável pela incisão do canal após a 

deposição do nível datado. Posteriormente, as idades encontradas serão confrontadas com dados 

existentes sobre a temporalidade da neotectônica e dos paleoclimas no sudeste brasileiro.   

Em escala regional, a interpretação das datações poderá ser complementada por uma 

perspectiva morfoestratigráfica, na qual as feições são organizadas e ordenadas cronologicamente 

com base em sua posição relativa na paisagem (Peulvast et al. 2009, Hughes 2010). 

2.10 - INTEGRAÇÃO COM DADOS GEOCRONOLÓGICOS OBTIDOS EM 

TRABALHOS ANTERIORES 

A área de estudo e suas adjacências são parcialmente cobertas por uma quantidade razoável 

de dados geocronológicos obtidos através de diversas técnicas que permitem a quantificação e/ou 

datação de processos geomorfológicos. Somados às novas datações realizadas no presente trabalho, 

estes dados foram úteis na proposição de quadros evolutivos para a área estudada. Os dados 

geocronológicos disponíveis aparecem de forma fragmentada na literatura e muitas vezes não tiveram 

seu potencial totalmente explorado. Foram utilizados e sistematizados os seguintes dados: 

• Dados termocronológicos de baixa temperatura: Os métodos de traços de fissão em apatita 

(TFA) e (U-Th)/He em apatita (AHe) revelam a história térmica de rochas em uma escala 

temporal que atinge de106 a 108 anos, o que o torna especialmente útil em áreas caracterizadas 

pela ausência de marcadores estratigráficos tradicionais (Hiruma et al. 2010). A partir desses 

dados é possível calcular taxas de exumação e definir períodos marcados por reativações 

tectônicas. De acordo com Tian et al. (2015), histórias térmicas geradas por termocronologia 

de baixa temperatura podem ser usadas para reconstruir a história de incisão fluvial. Os 

trabalhos de Gallagher et al. (1994), Carmo (2005), Hackspacher et al. (2004, 2007), Cogné et 

al. (2011, 2012), Furtado et al. (2012), Mendes (2013), Souza et al. (2014) e Franco-

Magalhaes et al. (2014) apresentam idades TFA e/ou (U-Th)/He para localidades inseridas na 

área de estudo: 

• Taxas de denudação obtidas através da mensuração do isótopo cosmogênico 10Be em 

sedimentos fluviais: Este método fornece taxas médias de denudação de bacias hidrográficas 
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em uma escala temporal que atinge de 103 a 105 anos. Na área de estudo estes dados 

localizam-se a sudeste, no limite entre as bacias dos rios Grande e Paraíba do Sul (Rezende et 

al. 2013, Salgado et al. 2016), e a leste, no limite entre as bacias dos rios Grande e Doce 

(Salgado et al. 2012). Além de fornecer uma estimativa do rebaixamento do relevo a longo 

termo (em m/Ma), tais taxas obtidas nos trabalhos citados indicam a tendência evolutiva dos 

referidos divisores hidrográficos. Outras taxas obtidas por esse método em áreas próximas e 

de contexto geomorfológico semelhante também podem ser úteis como referenciais (Salgado 

et al. 2008, Cherem et al. 2012, Lopes 2012, Barreto et al. 2013, Gonzalez et al. 2016). 

• Datação de perfis de intemperismo pelo método 40Ar/39Ar: Este método fornece a idade 

mínima de formação de um perfil intempérico através da datação de minerais supergênicos. 

Essas idades podem funcionar como marcadores morfoestratigráficos que indicam uma 

relativa estabilidade morfogenética do local no período posterior à idade encontrada, já que 

quanto mais antigos forem os perfis, menores tendem a serem as taxas de erosão da área no 

período. Na área de estudo, Carmo (2005) e Carmo & Vasconcelos (2004, 2006) realizaram 

datações em três localidades, todas inseridas na bacia do Rio das Mortes. 

• Datação de sedimentos com base em seu conteúdo palinológico ou paleontológico: Estes 

dados indicam períodos marcados pela abertura e preenchimento sedimentar de grabens 

cenozoicos, como os relacionados à Bacia de Aiuruoca (Santos 1999; Franco-Delgado & 

Bernardes-de-Oliveira 2004, Castro-Fernandes et al. 2013), ao Rift Cenozoico de São João 

del Rei (Saadi et al. 1998b) e ao Rift Continental do Sudeste do Brasil (Riccomini et al. 

2004), este último inserido na bacia do Rio Paraíba do Sul. Os depósitos remanescentes 

dessas bacias podem funcionar como balizadores cronológicos das superfícies nas quais estão 

localizados. Além disso, esses sedimentos podem registrar a atuação de eventos tectônicos 

deformadores, posteriores à deposição, bem como fornecer informações paleoclimáticas e 

paleobotânicas. 

• Datações por radiocarbono em paleossolos e sedimentos do Quaternário Superior associados a 

análises palinológicas ou ambientes de sedimentação que permitem inferências 

paleoclimáticas (Behling 1997, Santos 1999, Ferreira 2001, Silva et al. 2004). As idades 

convencionais de radiocarbono (AP ou BP em inglês) disponíveis na literatura foram 

calibradas para anos do calendário AP (cal ka AP) usando a plataforma on-line Calpal 

fornecida pela Universidade de Colônia (www.calpal-online.de). 

Os procedimentos e análises citados nos itens anteriores somados aos dados geocronológicos 

prévios permitiram a definição de possíveis eventos chave no desenvolvimento da rede de drenagem 
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regional, a exemplo do que foi feito em outros trabalhos sob as mais diferentes escalas espaço-

temporais (Potter 1997, Brookfield 1998, Bonnet et al. 2000, Mather 2000, Moore & Larkin 2001, 

Moore & Blenkinsop 2002, Goudie 2005, Stankiewicz & Wit 2006, Santisteban & Schulte 2007, 

Larue 2008a, Larue 2008b Donahue et al. 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

3.1 - REDE HIDROGRÁFICA REGIONAL 

O Rio Grande é, junto com o Rio Paranaíba, um dos formadores do Rio Paraná. A bacia 

hidrográfica do Rio Paraná é a segunda maior do continente sul-americano, ocupando uma área de 

aproximadamente 2,6 milhões de km2 (Figura 3.1). Desde a sua nascente na Serra da Mantiqueira, 

ainda com nome de Rio Grande, até sua foz no estuário do Rio da Prata, o Rio Paraná totaliza um 

percurso de 3965 km (Latrubesse et al. 2005). Sua descarga de aproximadamente 17000 m³/s é a sexta 

maior do mundo e sua carga sedimentar é de cerca de 112 milhões de toneladas por ano (Latrubesse 

2003). 

 

Figura 3.1 - Mapa da América do Sul indicando a localização da área de estudo dentro do contexto da bacia 

hidrográfica do Rio Paraná. 

Embora percorra tão longa distância até sua foz, o Rio Grande tem sua nascente localizada a 

apenas 76 km do Oceano Atlântico. Tal fato caracteriza este curso fluvial como um típico “rio 

ineficiente” no conceito de Potter (1997), já que a distância de seu trajeto até o mar é muitas vezes 

superior à distância de uma linha reta traçada diretamente de sua nascente até o ponto mais próximo 

na costa. 

Em território brasileiro, a bacia hidrográfica do Rio Paraná desenvolve-se em sua maior parte 

sobre as litologias da bacia sedimentar homônima (Latrubesse et al. 2005), sendo que o principal 

tronco do Rio Paraná segue claramente a estrutura axial desta sinéclise (Potter 1997, Bartorelli 2012). 
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Os terrenos cristalinos, nos limites leste e norte da bacia hidrográfica, abrigam as cabeceiras de seus 

formadores (rios Paranaíba e Grande), bem como de seus principais tributários da margem esquerda 

(Ab’Saber 1961). A área da bacia sobre o escudo Pré-Cambriano corresponde a 7,4% do total 

(Latrubesse 2003). 

A área de interesse do presente estudo corresponde à porção drenada pelo alto curso e parte 

do médio curso do Rio Grande (Figura 1.1 e Apêndice 1). Essa área encontra-se inserida em parte das 

mesorregiões Sul e Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e Oeste de Minas. No extremo sul da 

bacia ocorre ainda um pequeno trecho pertencente ao estado de São Paulo, inserido na mesorregião 

Vale do Paraíba Paulista. Em geral, considera-se que a bacia do Alto Rio Grande abrange a porção 

que vai desde sua nascente a quase 2200 m de altitude, no município de Bocaina de Minas, até à foz 

do Rio das Mortes a 800 m de altitude, no município de Ijaci (Araújo 2006). Ou seja, nessa 

perspectiva a alta bacia corresponde aproximadamente a toda à área situada a montante da represa do 

Funil, totalizando 8.778 km2 (IPT 2008). Já Saadi (1991) considera que a bacia superior do Rio 

Grande se estende desde as nascentes até sua entrada na represa de Furnas. Portanto, a média bacia 

está situada a oeste da área anteriormente referida, abrangendo a região ocupada pelos reservatórios 

de Furnas e Peixoto, além de suas adjacências. 

O Rio Grande corre inicialmente na direção NE, até a região de Bom Jardim de Minas (a 

sudeste de Andrelândia na Figura 1.1 e Apêndice 1). A partir dessa área, o rio passa por diversas 

mudanças no seu traçado até se estabelecer em uma direção geral WNW que perdura até o início de 

seu baixo curso. Como mostra a Figura 1.1, os principais afluentes de margem direita do alto/médio 

Rio Grande são os rios das Mortes e Jacaré, que somam juntos uma área de drenagem de 10.560 km2 

(IPT 2008). Entre os afluentes da margem esquerda destacam-se os rios Aiuruoca, Capivari, do Cervo 

e Sapucaí. Outro destacado coletor da região é o Rio Verde, que é o principal afluente do Rio Sapucaí 

e drena uma área de 6937 km2 (IPT 2008). É importante ressaltar que a bacia do Rio Sapucaí também 

possui cabeceiras localizadas na Serra da Mantiqueira, no entanto, este curso d’água tem sua 

confluência com o Rio Grande localizada já no médio curso deste último, em área hoje ocupada pela 

Represa de Furnas. A exceção dos rios das Mortes e Jacaré, que possuem direção geral E-W, os 

demais principais rios da área fluem de sul/sudeste para norte/noroeste. De acordo com Saadi (1991), 

essa direção geral do escoamento é induzida por uma morfologia de escala regional caracterizada por 

um grande plano inclinado que, apoiado a SE sobre a escarpa de falha principal da Serra da 

Mantiqueira declina para NW, em direção à bacia do Paraná. 

Ao sul/sudeste a alta/média bacia do Rio Grande limita-se com a bacia do Rio Paraíba do Sul, 

representada pelos seus afluentes que nascem na Serra da Mantiqueira, como os rios Preto, Paraibuna 

e Pomba. Na sua extremidade leste/nordeste a bacia do Rio Grande limita-se com a alta bacia do Rio 
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Doce, em área drenada pelos rios Xopotó e Piranga. O interflúvio setentrional marca o limite com a 

alta bacia do Rio São Francisco, drenada pelos rios Paraopeba, Pará e pelo próprio São Francisco. A 

oeste da área de estudo estão as cabeceiras de afluentes do médio/baixo Rio Grande, como os rios 

Sapucaí (paulista) e Pardo. 

A análise da rede hidrográfica obtida em mapas topográficos na escala de 1:50.000 indica que 

na maior parte da área predomina um padrão de drenagem dendrítico, notadamente nas extensas 

regiões colinosas. O padrão em treliça ocorre de forma localizada ao longo de zonas de falha e zonas 

de cisalhamento. Já o padrão paralelo é encontrado no reverso de algumas cristas monoclinais, 

acompanhando o mergulho do acamamento e/ou foliação. 

3.2 - QUADRO GEOLÓGICO REGIONAL 

3.2.1 - Contexto geotectônico e principais traços estruturais 

A bacia hidrográfica do alto/médio Rio Grande posiciona-se na área de contato entre três 

importantes unidades geotectônicas individualizadas no Neoproterozoico, durante o Ciclo Brasiliano: 

o Cráton do São Francisco e as faixas orogênicas Brasília e Ribeira (Trouw et al. 2000, Campos Neto 

et al. 2004, Heilbron et al. 2004, 2017b). A porção centro-norte da área está inserida na extremidade 

meridional do Cráton do São Francisco. A porção noroeste da bacia situa-se sobre a faixa Brasília 

Meridional e o restante da área encontra-se predominantemente sobre a zona de interferência entre as 

faixas Brasília e Ribeira (Figuras 3.2 e 3.3).  

O segmento sul da faixa Brasília resultou da colisão E-W entre a margem ativa do 

paleocontinente Paranapanema, a oeste, e a margem passiva do paleocontinente São Francisco, a leste 

(Trouw et al. 2000, 2013). Esta porção do orógeno mostra trend estrutural NNW-SSE e é subdividida 

em nappes com empilhamento tectônico vergente para E-ESE, rumo ao Cráton do São Francisco ou 

tangente à sua borda meridional (Heilbron et al. 2004, Campos Neto et al. 2011). De acordo com 

Campos Neto et al. (2004) este orógeno, também denominado Tocantins Meridional, representa uma 

pilha colisional de  nappes compartimentada em três ambientes tectônicos principais: domínio de arco 

magmático, desenvolvido na margem continental ativa da Placa Paranapanema (Nappe Socorro-

Guaxupé, nappe superior), domínio continental subductado (Terreno Andrelândia e/ou Sistema de 

Nappes  Andrelândia - nappes intermediárias) e domínios com afinidades de margem passiva, 

relacionados à Placa Sanfranciscana (Sistema de  Nappes  Carrancas e  Nappe  Lima Duarte  -  nappes 

inferiores).  Já o Orógeno Ribeira, que apresenta trend estrutural NE-SW, resulta da interação entre o 

Cráton do São Francisco e outra(s) placa(s) e/ou microplaca(s) e/ou arco(s) de ilhas situados a sudeste 

deste cráton, bem como com a porção sudoeste do Cráton do Congo (Heilbron et al. 2004).  
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Figura 3.2 - a) Mapa tectônico simplificado da porção sul do Cráton do São Francisco e cinturões orogênicos 

circundantes. O retângulo na parte inferior marca a localização da Figura 3.3. A linha vermelha corresponde aos 

limites aproximados da alta/média bacia do Rio Grande. b) Áreas cratônicas da América do Sul em cinza.  

Fonte: Modificado de Trouw et al. (2013). 

 

De acordo com Heilbron et al. (2004), os estágios colisionais, principais responsáveis pela 

deformação, metamorfismo e geração de granitoides crustais, foram marcantemente diacrônicos em 

ambos os orógenos. O estágio colisional na extremidade sul do Orógeno Brasília ocorreu em torno de 

630 Ma (Colisão I), mas no Orógeno Ribeira situa-se entre 580 e 560 Ma (Colisão II). Os efeitos da 

Colisão II atingiram o recém-estruturado Orógeno Brasília, resultando na complexa zona de 

interferência entre os dois orógenos, materializada na região sul/sudoeste do Estado de Minas Gerais. 

O Orógeno Ribeira registra ainda uma colisão tardia em 520-510 Ma (Colisão III), no Terreno Cabo 

Frio (Heilbron et al. 2004). A referida zona de interferência entre as faixas Brasília e Ribeira é 

caracterizada pela superposição de estruturas e metamorfismo relacionados à colisão em ambas as 

faixas com direções de transporte tectônico e polaridades metamórficas contrastantes (Trouw et al. 

2013).  
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Figura 3.3 - Mapa tectônico da zona de contato entre as faixas Brasília e Ribeira. Limites da alta/média bacia do 

Rio Grande representados pela linha vermelha. 

1: Bacia do Paraná e bacias rifte cenozoicas; 2: Intrusões alcalinas do Neocretáceo/Cenozoico; Cráton do São 

Francisco e foreland (3-5), 3: Embasamento cristalino; 4: Cobertura (Grupo Bambuí), 5: Cobertura (rochas 

metassedimentares autóctones e parautóctones do Grupo São João del Rei); Orógeno Brasília (6-9), 6: Sistema de 

Nappes Andrelândia (SNA) e Nappe de Passos (P); 7: Nappe Socorro (S)-Guaxupé (G); 8:Terreno Embu (E)-

Paraíba do Sul (PS); 9: Terreno Apiaí; Orógeno Ribeira (6-14), 10: Domínio externo; 11: Domínio Juiz de Fora; 

12: Arco Rio Negro (Terreno Oriental); 13: Terreno Oriental; 14: Terreno Cabo Frio.  

Obs.: Perfis A-B e C-D não representados. 

Fonte: Modificado de Trouw et al. (2013). 

 

O Cráton do São Francisco é definido e delimitado como um componente da Plataforma Sul-

Americana não envolvido na tectogênese brasiliana do final do Neoproterozoico (Almeida et al. 2000, 

Alkmim 2004). A porção do cráton do São Francisco inserida na bacia do Rio Grande inclui áreas de 

embasamento exposto e de cobertura. No extremo sul do cráton, distingue-se uma porção que 

corresponde ao Cinturão Orogênico Mineiro de direção ENE e desenvolvido no Paleoproterozoico 

durante o Ciclo Transamazônico (Hasui 2012a). O Cinturão Mineiro envolve um complexo 

metamórfico de base, as supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas, o Supergrupo Minas, o Grupo 

Itacolomi, além de um substancial volume de granitoides arqueanos e Paleoproterozoicos (Alkmim 

2004). Já na região de contato entre a extremidade sudoeste do cráton e a Faixa Brasília ocorre uma 

cobertura correspondente ao Grupo Bambuí de idade neoproterozoica (Castro & Dardenne 2000, 

Alkmim & Martins-Neto 2012).  
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A deformação transcorrente é o aspecto de maior destaque na região do Cinturão Ribeira e 

áreas adjacentes (Trouw et al. 2000, Hasui 2012c). Essa deformação transfigurou o Cinturão Ribeira 

com um feixe de zonas de cisalhamento compondo o Sistema Transcorrente Paraíba do Sul e também 

afetou a metade sul do Domínio Varginha e uma porção do Cinturão Brasília (Hasui 2012c). A Figura 

3.4 mostra a configuração do Sistema Transcorrente Paraíba do Sul e do Sistema Transcorrente 

Campo do Meio, este último relacionado à faixa Brasília meridional. Dentro do contexto desses dois 

sistemas transcorrentes, Wernick et al. (1981) destacam a presença de duas grandes zonas rúpteis de 

natureza transcorrente na borda sul do Cráton do São Francisco: a Zona Rúptil Carandaí-Mogi Guaçu, 

de direção NE-SW e a Zona Rúptil Nova Resende-Barbacena, de direção NNW a E-W. 

 

Figura 3.4 - Detalhe do Sistema Transcorrente Paraíba do Sul no norte do Cinturão Ribeira (Varginha-Guaxupé) 

e sul do Cinturão Brasília (Andrelândia e unidades associadas). Na região de Guaxupé-Passos-Varginha aparece 

o sistema de cavalgamento com o Sistema Transcorrente Campo do Meio, cuja extensão para leste e sul foi 

afetada pelo Sistema Transcorrente Paraíba do Sul. 

A linha tracejada roxa corresponde aos limites da alta/média bacia do Rio Grande. 

Fonte: Modificado de Hasui (2012c). 

 

A Figura 3.3 mostra a disposição dos terrenos tectono-estratigráficos dentro da proposta de 

compartimentação tectônica mais recente para a área em questão (Trouw et al. 2013). A maior parte 

da bacia do Rio Grande é dominada pelo Sistema de Nappes Andrelândia e pela Nappe Socorro-

Guaxupé que ocorrem em toda a sua porção centro-sul. A porção norte situa-se sobre o embasamento 

e coberturas do Cráton do São Francisco e na extremidade noroeste ocorre a Nappe de Passos. Há 

ainda um pequeno trecho do domínio externo da faixa Ribeira situado na extremidade leste da bacia. 

É válido ressaltar que o limite meridional da bacia do Rio Grande coincide aproximadamente com o 

contato que coloca a NNW a Nappe Socorro-Guaxupé e o Sistema de Nappes Andrelândia e a SSE os 

terrenos Embu-Paraíba do Sul e Apiaí.  
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3.2.2 - Principais Unidades Litológicas 

Neste item serão brevemente caracterizadas as unidades litológicas de maior expressão areal na 

alta/média bacia do Rio Grande, tendo em vista a grande variedade de unidades existentes na área. 

Utilizou-se como base a folha Rio de Janeiro-SF.23 (Leite et al. 2004) e o Mapa Geológico do Estado 

de Minas Gerais (Pinto & Silva 2014). No entanto, foram consultados mapeamentos em escalas mais 

detalhadas e outros trabalhos que sintetizam a quadro geológico regional. A Figura 3.5 mostra de 

forma simplificada a distribuição dos principais conjuntos estratigráficos na região em estudo. Já a 

figura 3.6 apresenta os principais agrupamentos de litologias e estruturas que serão utilizadas em 

análises nos capítulos seguintes. 

Arqueano 

• Grupo Piumhi - sequência greenstone belt (a oeste, na figura 3.5): é formada por micaxistos, 

filitos carbonosos, quartzitos, meta-conglomerados, metachertes, formações ferríferas 

bandadas, metavulcanitos máficos, félsicos e ultramáficos komatiíticos, cromititos e 

granitoides (Hasui 2012a). 

• Complexo Campos Gerais (rochas cristalinas do embasamento, a oeste na figura 3.5): 

Componente de terreno granito-greenstone com gnaisses TTG e graníticos, gnaisses 

bandados, mais ou menos migmatizados, enclaves de quartzitos, micaxistos, anfibolitos, 

xistos máficos e ultramáficos. A origem desse bloco arqueano e o possível retrabalhamento no 

Ciclo Transamazônico não estão esclarecidos. Ele pode representar um microcontinente 

envolvido na Faixa Brasília ou ser uma extensão da porção do sul do Cráton São Francisco 

(Hasui 2012b). 



Rezende, E. A., 2018 O papel da dinâmica espaço-temporal da rede hidrográfica na evolução geomorfológica da.... 

30 

 

 

Figura 3.5 – Mapa geológico simplificado da área de estudo. 

Fonte: Simplificado a partir do Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (Pinto & Silva 2014) e da folha Rio de Janeiro-SF.23 (Leite et al. 2004). 
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Figura 3.6 – Mapa geológico simplificado com unidades litológicas agrupadas segundo o tipo de rocha predominante. 

Fontes: Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (Pinto & Silva 2014), folha Rio de Janeiro-SF.23 (Leite et al. 2004) e NEOTEC (Morales et al. 2014). 
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• Complexo Mantiqueira (rochas cristalinas do embasamento, a leste na figura 3.5): Na área 

em questão esse complexo é formado por gnaisses ortoderivados de composição 

granodiorítica, tonalítica ou trondhjemítica, cortados por veios de aplitos e pegmatitos, 

deformados e em parte modificados por anatexia e/ou granulitizados. Inclusões lenticulares ou 

boudins de corpos anfibolíticos e de rochas ultramáficas, de dimensões até métricas, são 

comuns (Ribeiro et al. 2003a). 

• Complexo Lavras (rochas cristalinas do embasamento, no centro/norte da figura 3.5): 

Corresponde a mais extensa unidade gnáissica entre aquelas localizadas no sul do Cráton do 

São Francisco (Hasui 2012a). 

• Sequência do tipo greenstone belts (a nordeste, na figura 3.5): São constituídas por rochas 

máficas e ultramáficas, vulcânicas e subvulcânicas, e rochas metassedimentares. As rochas 

máficas estão geralmente transformadas em xistos verdes ou anfibolitos e as rochas 

ultramáficas são representadas essencialmente por serpentinitos, clorita e talco xistos. Os 

metassedimentos são filitos cinzentos, gonditos, metassiltitos, metawackes, formações 

ferríferas bandadas, quartzitos e filitos cloríticos. Ocorrem ao nordeste da região e são 

correlacionados ao Greenstone Belt Rio das Velhas do Quadrilátero Ferrífero (Ribeiro et al. 

2003a). 

Paleoproterozoico 

• Complexo Piedade (rochas cristalinas do embasamento, a leste na figura 3.5): Gnaisses TTG 

e graníticos, enclaves de supracrustais e núcleos mesoarqueanos (Hasui 2012b). 

• Unidades gnáissicas em meio ao Grupo Andrelândia (Serra de São Gonçalo, São Gonçalo do 

Sapucaí, Heliodora, Serra do Quiabeiro, São Lourenço, Pouso Alegre e Baependi) (rochas 

cristalinas do embasamento, no centro da figura 3.5): São granitoides gnaissificados e 

migmatizados que constituem várias unidades ao longo de uma faixa de direção ENE 

delimitada por zonas transcorrentes no meio do Grupo Andrelândia (Hasui 2012b). 

• Unidades granitoides do Cinturão Mineiro (rochas cristalinas do embasamento, no 

centro/norte da figura 3.5): Destaca-se a Suíte Alto Maranhão, composta por tonalitos e 

granitos (Hasui 2012a). 

• Supergrupo Minas (no centro/norte da figura 3.5): Ocorre na Serra de Bom Sucesso e é 

localmente constituído por xistos, quartzitos e itabiritos (Quéméneur et al. 2003). 
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Mesoproterozoico 

• Grupo São João Del Rei (Megassequência São João Del Rei): É constituído por uma sucessão 

quartzítica, com cerca de 1000 m de espessura, que aflora nas serras de São José, Tiradentes e 

Lenheiro, na região de São João del-Rei. Discordâncias internas permitem reconhecer, da 

base para o topo, quatro sequências deposicionais: Tiradentes, São José, Tejuco e Lenheiro. 

(Ribeiro et al. 2003a).  

• Grupo Carandaí (Megassequência Carandaí): Inclui as sequências Barroso (inferior e rica em 

calcários) e Prados (superior e pelítica). A sequência Barroso é constituída, na base, por 

metadiamictitos e metawackes seixosas, com matriz de biotita-filito, que passam 

verticalmente a filitos carbonosos e calcifilitos (metamargas), seguidos por espessos calcários 

com intercalações de calcifilitos e biotita filitos. A sequência Prados inclui quatro unidades 

pelíticas (Ribeiro et al. 2003a).  

• Grupo Canastra: Em mapeamento na escala de 1:100.000 aparece localmente como Sequência 

Serra da Boa Esperança, dividida em uma unidade quartzítica e uma metapelítica (Valeriano 

et al. 2007). 

Neoproterozoico 

• Complexo Varginha-Guaxupé: Unidade de alto grau formada por gnaisses charnockíticos, 

mangeríticos, enderbíticos, granulitos máficos, metaultramáficos e enclaves de supracrustais 

diversas (Hasui 2012c). Corresponde às unidades granulítica basal, diatexítica intermediária e 

migmatítica superior da Nappe Socorro-Guaxupé, conforme Campos Neto et al. (2004). 

• Grupo Araxá: Os metassedimentos do Grupo Araxá, na Nappe de Passos exibem uma 

sucessão litológica persistente, onde sedimentação mais plataformal, com espessos quartzitos, 

é sucedida por uma predominância de micaxistos metapelíticos, evidenciando condições 

marinhas mais profundas. Ocorrem unidades compostas por: calcixistos; quartzitos; 

paragnaisses e xistos feldspáticos; rochas metabásicas (Valeriano et al. 2007). 

•  Grupo Andrelândia (ou Megassequência Andrelândia): Ocupa boa parte da bacia do Rio 

Grande e inclui seis associações de litofácies que da base para o topo são: A1 ou Na1 - 

paragnaisses com anfibolito associado; A2 ou Na2 - paragnaisses com quartzito, xisto e 

anfibolito intercalado; A3 ou Na3 - quartzito com mica verde e intercalações de xistos 

subordinadas; A4 ou Na4 - filitos e/ou xistos cinza grafitosos com intercalações quartzíticas; 
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A5 ou Na5 - biotita xisto; A6 ou Na6 - biotita xisto/gnaisse com intercalações de rochas 

calciossilicáticas e anfibolitos (Paciullo et al. 2000, Ribeiro et al. 2003a).  

• Grupo Bambuí: Na área de estudo inclui sucessões neoproterozóicas carbonáticas 

plataformais rasas da Formação Sete Lagoas com pelitos e calcipelitos na base e calcários 

cinzentos no topo, além de sucessões de fluxos gravitacionais com ruditos e pelitos incluídos 

na Formação Samburá (Ribeiro et al. 2007). 

• Granitoides pré e pós tectônicos: Formam vários corpos em meio ao Complexo Varginha-

Guaxupé e a Megassequência Andrelândia. Podem ser divididos em pré- a sintectônicos (650-

590 Ma), sin- a tarditectônicos (610-580 Ma) e tardi- a pós-tectônicos (590-550) (Hasui 

2012c).  

Cretáceo 

• Intrusões alcalinas de Itatiaia e Passa Quatro: Os principais litotipos presentes são traquitos, 

sienitos e brechas magmáticas (Trouw et al. 2003). 

3.2.3 - Registos da evolução Fanerozoica: sedimentação e tectônica 

Os registros fanerozoicos são pouco expressivos e incluem maciços sieníticos alcalinos, 

diques e stocks associados, diques básicos subalcalinos, depósitos aluviais, depósitos de tálus e 

colúvios (Ribeiro et al. 2003a). Não há rochas de idade Paleozoica na bacia do alto/médio Rio 

Grande, contudo, admite-se que a bacia sedimentar do Paraná, atualmente com limites a oeste da área 

de estudo, possa ter se estendido mais a leste (Melo et al. 1993, Santos 1999, Cortes 2014).  

No Neocretáceo formaram-se soerguimentos nas bordas da Bacia do Paraná constituindo 

relevo alto associado a intrusões alcalinas (Hasui 2010). O maior desses soerguimentos se estendeu ao 

longo da região costeira do sudeste brasileiro e adentra a porção sul da bacia do Rio Grande (Serra da 

Mantiqueira). A esse contexto Zalán & Oliveira (2005) relacionam a existência de um megaplanalto 

amplo e coeso, invadido por intrusões de natureza alcalina. Esse planalto, denominado “Serra do Mar 

Cretácea”, teria sido formado por um pulso ascensional de natureza regional, no qual a crosta 

continental alçou-se de maneira maciça, uniforme e sem quebramentos, provavelmente em resposta à 

anomalia térmica do manto. Já o “Soerguimento do Alto Paranaíba” (SAP), situado no oeste mineiro, 

corresponde a um alto de embasamento, que expõe rochas proterozoicas e separa as bacias do Paraná 

e Sanfranciscana. Essa feição tectônica positiva de direção geral NW-SE é considerada por Campos & 

Dardenne (1997) como resultado de um mega domeamento, provocado por aquecimento mantélico. 

Hasui & Haralyi (1991) consideram que o desenvolvimento do SAP, as manifestações magmáticas e 
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os embaciamentos laterais foram controlados por descontinuidades preexistentes e são relacionadas 

com pluma do manto. Sgarbi et al. (2001) denominam essa feição de “Arco do Alto Paranaíba” e a 

relacionam à reativação de grandes estruturas Pré-Cambrianas no Cretáceo Inferior, precedendo a 

ruptura continental. Sua origem estaria ligada a efeitos compensatórios isostáticos gerados pelos 

extravasamentos basálticos da Bacia do Paraná. No Cretáceo Superior uma nova reativação ocorre 

acompanhada por evento magmático alcalino (Sgarbi et al. 2001). 

Os depósitos cenozoicos mapeados em trabalhos prévios e no presente estudo encontram-se 

representados no Apêndice 1. Depósitos sedimentares de idade Paleogênica/Neogênica ou anterior 

(Mesozoico) citados na literatura podem ser agrupados em três ocorrências principais: Bacia de 

Aiuruoca (Santos 1999, Santos et al. 2006a), bacias do “Rift de São João Del Rei” (Saadi 1990, 1991, 

Morales & Hasui 2003, Ribeiro et al. 2003b) e depósitos da região de Oliveira (Saadi et al. 1991, 

Carneiro et al. 2007). Todas essas ocorrências estão localizadas no setor oriental da bacia do alto Rio 

Grande, onde as altitudes são predominantemente mais elevadas, como mencionado anteriormente. Na 

bacia do Rio Sapucaí depósitos de idade ainda imprecisa, atribuídos ao Paleógeno e ao Neógeno, 

ocorrem na alta e na baixa bacia respectivamente. Embora não estejam localizadas na bacia do Rio 

Grande, deve-se ressaltar a ocorrência das bacias sedimentares de Taubaté, Resende e Volta Redonda, 

inseridas no segmento central do Rift Continental do Sudeste do Brasil (Riccomini et al. 2004) ou 

Rifte do Paraíba do Sul (Zalán & Oliveira 2005). Essas bacias cenozoicas estão situadas no médio 

vale do Rio Paraíba do Sul, a sudeste da Serra da Mantiqueira e tiveram essa serra como sua principal 

área fonte.   

A bacia de Aiuruoca, localizada entre os municípios de Aiuruoca e Minduri, é constituída por 

sedimentos depositados em ambientes de leque aluvial e lacustre atribuídos ao Eoceno-Oligoceno, 

ocorrendo sob a forma de porções aflorantes descontínuas, de dimensões variadas. De acordo com 

Santos et al. (2006a), a sequência sedimentar observada compreende duas unidades litoestratigráficas: 

(a) Formação Pinheirinho, caracterizada por fácies fanglomerática (em sistema de leques aluviais), 

constituída por depósitos de fluxo gravitacional de caráter proximal (conglomerados e brechas 

sedimentares) e intermediário (arcóseos e diamictitos), representados por sedimentos imaturos, mal 

selecionados de alta e média energia; (b) Formação Entre-Córregos, caracterizada por folhelhos 

fossilíferos depositados em ambiente lacustre. A distribuição das fácies, proximal no sul da área, 

intermediária na porção central e centro-norte, e distal na porção central a centro-norte da área, bem 

como o controle de zonas de falha ENE e E-W, sugerem que a sedimentação desenvolveu-se segundo 

a geometria de semi-gráben de direção E-W ou ENE basculado para NNW, limitado a sul pela Serra 

da Mantiqueira e a norte pela Serra de Minduri. A instalação e o desenvolvimento da Bacia de 

Aiuruoca estariam relacionados a um evento tectônico no Paleógeno, implicando movimentação 
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tectônica extensional ao longo de importantes zonas transcorrentes dextrais NE-SW pré-cambrianas, 

promovendo fatiamento, abatimento e adernamento de blocos alongados segundo NE-SW a ENE-

WSW (Santos 1999, Santos et al. 2006a). 

Na conferência em campo de algumas das manchas mapeadas como “diamictito e arcóseos” 

por Santos (1999) foram identificados apenas horizontes cascalhosos tradicionalmente denominados 

“linhas de pedra”. Parte deles aparenta ter origem em processos coluviais, enquanto outra parte é 

composta por fragmentos da rocha subjacente e/ou veios de quartzo. Deste modo optou-se por omiti-

los do mapa do Apêndice 1, já que não constituem marcadores sedimentares seguros de antigos níveis 

de base. 

Castro-Fernandes et al. (2013) realizaram análise da arquitetura foliar de fitofósseis da 

Formação Entre-Córregos e demonstraram que a região da Bacia de Aiuruoca, durante o 

Mesopaleógeno (Neoeoceno-Eo-oligoceno), apresentava clima úmido e temperaturas elevadas, e 

estava incluída no bioma tropical sempre úmido, passando a subtropical de verão úmido. Com base 

nos dados fisiognômicos as autoras inferem uma temperatura média anual de 27ºC, cerca de 8ºC 

acima da média anual atual para a mesma área.  

De acordo com Saadi (1990, 1991), o “Rift Cenozoico da Região de São João Del Rei” 

comporta um alinhamento de grabens preenchidos por depósitos fluviais intensamente deformados, 

além de uma bacia cujo alçamento tectônico posterior a colocou em posição de inversão. Seu trecho 

mais expressivo ocorre entre o distrito de São Sebastião da Vitória e a cidade de Prados, ao longo da 

“Descontinuidade Crustal do Alto Rio Grande”, de direção N60E. Os grabens de Prados, do Baixo 

Rio Carandaí e do Rio das Mortes correspondem a bacias transtensionais geradas por falhas normais 

de direção NW, associadas às falhas transcorrentes de direção ENE que limitam a zona de 

cisalhamento de extensão regional. Já o Domo de São Sebastião da Vitória representa o resultado de 

uma inversão tectônica por esforços transpressivos tardios. Segundo Ribeiro et al. 2003b, os depósitos 

da área correspondem a fluxos de detritos constituídos por brechas cujos clastos são suportados pelo 

arcabouço (fanglomerados) e menor proporção de conglomerados, arenitos, wackes e escassos pelitos. 

Na mesma região (Tiradentes-MG), Morales & Hasui (2003) encontraram sedimentos semelhantes e 

relacionaram a formação das bacias sedimentares a esforços distensivos NW-SE a WNW-ESSE. 

Através do conteúdo palinológico de uma amostra, Maizatto (2001) indica uma idade 

miocênica para os sedimentos do “Rift Cenozoico da Região de São João Del Rei”, embora o volume 

de dados tenha sido insuficiente para uma análise mais conclusiva e detalhada. Com base nessa 

informação, Saadi et al. (2002) situam o início da formação do sistema de bacias tectônicas no 

Mioceno Inferior. No entanto, Saadi (1990) ressalta que a formação do Graben do Baixo Rio Carandaí 
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é mais recente do que as demais bacias, já que seus níveis aluviais (terraços e planície de inundação) 

são mais novos.  

No sul do Cráton do São Francisco, entre os municípios de Oliveira e Santo Antônio do 

Amparo, Saadi et al. (1991) relatam exposições com espessura visível de 30 m de conglomerados, 

arenitos, lamitos e tufitos. Os autores sugerem que se trata de sedimentos depositados em ambiente 

fluvial de clima seco com contribuição vulcânica do tipo piroclástica, considerando-os equivalentes 

dos arenitos tufáceos neocretáceos das bacias Sanfranciscana e do Paraná. Características estruturais 

indicariam ainda que os sedimentos foram depositados em fossa tectônica delimitada por falha de 

direção N50W e posteriormente foram afetados por pelo menos duas gerações de falhas. Além da 

ocorrência anteriormente descrita, Carneiro et al. (2007) mapeiam outras pequenas manchas destes 

depósitos na mesma região, todas inseridas na bacia hidrográfica do Rio Jacaré. De acordo com os 

autores estes corpos têm orientação NW-SE ou E-W. A orientação NW-SE é concordante com a 

direção de diques máficos, sugerindo que um processo de reativação tectônica controlou a 

sedimentação. Essas rochas seriam oriundas de ambientes do tipo leques aluviais que terminavam em 

corpos d’água rasos. Segundo Carneiro et al. (2007), a ausência de metamorfismo, as características 

das fácies e a polaridade granulométrica, com os clastos maiores concentrando-se mais a leste, assim 

como a presença de clastos de itabiritos sugerem que as correntes eram provenientes de leste e que a 

sua idade seja fanerozoica, mais provavelmente relacionada ao “Terciário”. Portanto, há incertezas 

quanto à idade destes depósitos que ainda carecem de uma datação. A conferência em campo mostrou 

que uma das manchas mapeadas ao longo da BR-381, ao sul do Rio Jacaré, corresponde a um fino 

horizonte superficial cascalhoso composto por seixos angulosos de quartzo. Deste modo, ela foi 

omitida no mapa do Apêndice 1, já que sua origem deve estar relacionada a processos de vertente e 

não a processos fluviais. 

Ferreira (2001) menciona a ocorrência de diamictitos e argilitos na região de Pouso Alegre 

(Depressão alongada de Ouro Fino) e atribui a eles idade “terciária” com base em correlações com 

sedimentos encontrados em áreas próximas (Bacia de Aiuruoca e região de Atibaia). A distribuição 

destes depósitos é descontinua, geralmente ocupando a meia encosta ou áreas de sopés. Tais 

sedimentos foram considerados como parte de sequencias sedimentares de leques aluviais e 

encontram-se limitados por falhas normais de direção NE-SW. Em conferência a um dos pontos 

mapeados a nordeste de Pouso Alegre (BR-381) não foram identificados sedimentos fluviais, mas 

apenas uma cobertura coluvial sobre saprolito. Em outra ocorrência próxima foi possível identificar 

um material argiloso acinzentado, no entanto, a revegetação do talude da rodovia dificulta uma melhor 

observação. 
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Na bacia do Rio Grande não há registros de sedimentos atribuídos de forma segura ao 

intervalo entre o Mesomioceno e o Plioceno. Tal fato sugere uma grande lacuna temporal entre os 

sedimentos das bacias tafrogenéticas (Aiuruoca, Prados e Rio das Mortes) e os depósitos quaternários, 

descritos a seguir.  

Cavalcante et al. (1977) mapearam diversas manchas de “coberturas indiferenciadas” 

atribuídas ao Quaternário nas folhas Guaratinguetá e Varginha (1:250.000). De acordo com os autores 

esses depósitos ressaltam-se quase sempre pela presença de linhas de seixos e espesso capeamento de 

Latossolo Vermelho. As principais ocorrências estão localizadas nas regiões de Pouso Alegre e 

Campo do Meio/Boa Esperança, contíguas aos depósitos aluviais que preenchem os fundos de vale. 

Entre Machado, Alfenas e Paraguaçu tais coberturas ocorrem capeando topos de colinas. Ferreira 

(2001) também relata a ampla ocorrência de coberturas areno-argilosas e argilo-arenosas na região de 

Pouso Alegre, dispostas em média e baixa encostas, entulhando cabeceiras ou formando leques 

colmatados. 

Silva et al. (1978) mapearam manchas de “coberturas detríticas indiferenciadas” em topos a 

leste e norte da Represa de Furnas/Serra da Pimenta. Na região da Bacia de Aiuruoca, Santos et al. 

(2013) também identificaram uma cobertura detrítica areno-argilosa pleistocênica de ampla 

distribuição e que ocorre geralmente entre topos de interflúvios e meia encosta. Suas características 

indicariam deposição rápida a curta distância, através de processos de fluxo gravitacional associados a 

leques coalescentes, durante uma fase de rebaixamento do nível de base regional, sob clima 

relativamente frio e seco. Contudo, é válido ressaltar que os mapas geológicos mais recentes em 

diferentes escalas omitem praticamente todas essas coberturas, o que coloca em dúvida a origem 

alóctone de pelo menos uma parte das ocorrências anteriormente citadas. Machado Filho et al. (1983), 

por exemplo, consideram as coberturas mencionadas nos projetos Mantiqueira-Furnas (Silva et al. 

1978) e Sapucaí (Cavalcante et al. 1979) como sendo solos residuais resultantes da decomposição das 

rochas sotopostas. De modo geral, a conferência em campo não apontou evidências seguras de que os 

materiais mapeados como “coberturas” tenham origem aluvial. Há apenas indícios de contribuição 

coluvial em parte delas. 

Na região do Cinturão de Cisalhamento Campo do Meio (N70W a N80W), Morales et al. 

(2004) mencionam a ocorrência de coberturas representadas por sedimentos relacionados a leques 

aluviais e sedimentos arenosos maciços mal selecionados. Esses sedimentos ocorrem nas porções 

abatidas, correspondendo a depósitos correlativos evoluídos a partir da reativação das falhas antigas 

como falhas normais. Segundo os autores, a reativação ao longo dos planos de falha de direção 

WNW-ESE aponta para distensão local em torno de SSW-NNE. Morales (2005) complementa que a 
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ocorrência de depósitos de tálus acentuados nas franjas das encostas, o padrão fortemente assimétrico 

da rede de drenagem e o ajuste geomorfológico sugerem ativação dentro do quadro neotectônico. 

A nordeste de Lavras, nas proximidades da junção entre os rios Capivari, Grande e das 

Mortes, Machado Filho et al. (1983) citam a ocorrência de uma extensa área onde existem camadas de 

cascalho com seixos centimétricos, de areias de coloração esbranquiçada a amarelada e de sedimentos 

síltico-argilosos avermelhados. De acordo com os autores, a planície aluvial ali situada (hoje 

encoberta pela represa do Funil) resulta do retrabalhamento desses sedimentos tidos como do 

“Terciário/Quaternário”. 

A parte mais expressiva do registro quaternário é constituída por sedimentos fluviais, 

especialmente aqueles contidos em planícies de inundação que ocorrem de forma descontínua ao 

longo dos principais rios da região. A idade destes depósitos de planície é essencialmente holocênica, 

como indicam as datações por LOE realizadas na bacia do Rio Verde (Marques Neto & Perez Filho 

2013). Terraços fluviais possuem ocorrência mais restrita e não se encontram discriminados nos 

mapas geológicos. Existem estudos mais aprofundados sobre o tema apenas nas bacias dos rios 

Carandaí, Mandu, Cervo e Turvo. No baixo vale do Rio Carandaí, Ribeiro & Saadi (1989) 

identificaram um sistema de terraços escalonados formado por oito níveis, onde cada fase de 

deposição de lençóis de seixos foi seguida de uma fase de entalhe desigual. Ao longo dos rios Mandu, 

Cervo e Turvo, todos afluentes do Rio Sapucaí, Magalhães Júnior & Trindade (2005) encontraram de 

dois a três níveis de terraços escalonados constituídos por nível basal de seixos sobreposto por 

sedimentos arenosos e/ou lamosos. 

Além dos eventos tectônicos distensivos/transtensivos que geraram as bacias tafrogenéticas 

no Paleógeno (Taubaté, Resende e Aiuruoca) e no Mioceno Inferior (Prados e Rio das Mortes), a área 

foi submetida a outros eventos tectônicos posteriores que deformaram os sedimentos cenozoicos e 

possuem idade ainda imprecisa. Na Bacia de Aiuruoca a atividade tectônica pós-deposicional é 

evidenciada por dobras abertas nos folhelhos e por falhas transcorrentes dextrais de direção NE e 

ENE afetando os sedimentos paleógenos e pleistocênicos. Este evento tectônico 

neogênico/quaternário é caracterizado por um regime transcorrente com componente transpressiva 

(Santos et al. 2006a). De acordo com Morales & Hasui (2003), o conjunto de falhas que afetam os 

sedimentos “terciários” da região de Tiradentes indica um regime transcorrente predominante. Este 

pulso deformacional é o último reconhecido na área e os esforços que atuaram nesta deformação são 

representados por direções compressivas WNW-ESE. No Cinturão de Cisalhamento Campo do Meio 

o quadro tectônico vigente aponta predomínio de transcorrências destrais próximas à direção EW, e 
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distensão NE-SW registrada por falhas normais direcionadas NW-SE (Morales et al. 2004, Morales 

2005). 

Uma síntese dos campos de tensão cenozoicos no Sul de Minas Gerais foi realizada por Costa 

(1999) e Costa et al. (2000). Os resultados baseados na análise de planos estriados em regolitos 

indicaram uma evolução tectônica em dois estágios temporalmente distintos, ambos desenvolvidos em 

regime transcorrente com feições transpressivas e transtensivas subordinadas. O primeiro estágio seria 

relacionado à abertura das bacias “terciárias” e o segundo ao regime de tensões atual. Associados ao 

primeiro evento podem desenvolver-se regimes compressivos NE-SW ou distensivos NW-SE, 

enquanto associados ao segundo evento podem desenvolver-se regimes distensivos NE-SW ou 

compressivos NW-SE. Com base em dados sísmicos Assumpção & Sacek (2013) estimaram uma 

tensão máxima horizontal compressiva de direção WSW-ENE no sul da Faixa Brasília e de direção 

NW-SE no sul do Cráton São Francisco. Na região de Ijaci e Lavras, extremo sul do cráton, 

mecanismos focais de sismos indicam direção do eixo de compressão a NW-SE e NNW-SSE, com a 

produção de falhas reversas de orientação média NE-SW (Ferreira 2017). 

3.3 – ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

Neste item serão apresentadas algumas das propostas de compartimentação do relevo em 

escala regional existentes para a área de estudo. Esses trabalhos fornecem uma visão geral acerca da 

configuração geomorfológica da alta/média bacia do Rio Grande e áreas adjacentes. Aspectos mais 

detalhados dessa configuração serão tratados nos capítulos seguintes. 

Entre as propostas de compartimentação geomorfológica em escala regional, destaca-se a do 

IPT (Hasui et al.  1982). De acordo com esse trabalho, a área de estudo está inserida na província do 

Planalto Atlântico, caracterizada por uma sequência de planaltos profundamente retrabalhados em 

sucessivos ciclos de erosão. Um conjunto de condicionantes geológicas, geomorfológicas e 

morfotectônicas permitiu a distinção de treze zonas e de algumas subzonas no Planalto Atlântico. A 

área de interesse do presente trabalho posiciona-se quase que integralmente na zona Planalto do Alto 

Rio Grande. Apenas uma estreita faixa na extremidade sul/sudeste pertence à zona Serra da 

Mantiqueira.  

O Planalto do Alto Rio Grande consiste num planalto de estrutura complexa, maturamente 

dissecado, desfeito em morros, serras lineares e elevações de topo plano que se erguem a cerca de 

2100 m de altitude em seus limites meridionais, embora as altitudes decaiam acentuadamente em 

direção ao norte. Sua diversidade litológica e estrutural influiu grandemente no modelado e no traçado 

da rede dos menores coletores da drenagem. No entanto, muitos dos maiores coletores da rede de 
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drenagem manifestam em seu traçado uma notável independência em relação às direções estruturais, 

sejam foliações, falhas ou fraturas. Esses cursos d'água atravessam serras quartzíticas e outras rochas 

resistentes, sem manifestarem maiores adaptações a zonas mais fracas. Esse fato sugere que a rede dos 

maiores coletores da bacia do Rio Grande teria idade mais antiga, que resultaria de superimposição às 

estruturas pré-cambrianas, a partir de uma cobertura sedimentar, ou teria sido previamente 

estabelecida sobre uma superfície de aplainamento tão evoluída, que tais estruturas não apresentariam 

obstáculos significativos à drenagem (Hasui et al.  1982). 

São distinguidas por suas peculiaridades, quatro subzonas do Planalto do Alto Rio Grande: 

Planalto de Senador Amaral, Planalto de Caldas, Planalto de Campos do Jordão e Maciço do 

Itatiaia. Todas se situam junto às bordas daquele e resultam de soerguimentos cenozoicos por falhas 

e/ou flexuras, que as elevaram a altitudes bem acima das dominantes no restante do planalto. No 

entanto, Hasui et al.  (1982) ressaltam que a movimentação cenozoica de algumas dessas falhas carece 

de confirmação, já que as depressões lineares adjacentes podem ser um produto da escavação pela 

erosão fluvial atuando em rochas mais brandas. 

A Serra da Mantiqueira corresponde a um conjunto de escarpas, serras e morros, no qual o 

Planalto do Alto Rio Grande termina bruscamente a sul e sudeste, dividindo suas águas com as da 

bacia do Rio Paraíba do Sul. Considerando aspectos topográficos, genéticos e de situação na 

drenagem do Planalto Atlântico, Hasui et al. (1982) distinguiram duas subzonas na Serra da 

Mantiqueira: a paulista, que limita a norte a depressão tectônica do Médio Vale do Paraíba em São 

Paulo, estendendo-se em pequeno trecho aos sopés do Maciço do Itatiaia no Rio de Janeiro; e a 

subzona mineira, desenvolvida inteiramente em Minas Gerais.  

A subzona paulista corresponde a uma frente dissecada e relativamente pouco recuada de sua 

origem, um bloco de falha suavemente inclinado para o interior do Planalto do Alto Rio Grande. Já a 

subzona mineira afasta-se progressivamente do rio Paraíba do Sul, denotando, não só o desvio desse 

rio para leste, a partir da Bacia de Resende, mas um recuo erosivo muito ativo das escarpas. Também 

as altitudes máximas às quais se eleva a serra passam a decrescer a nordeste do Maciço do Itatiaia 

(Hasui et al., 1982). 

Ao sul do Planalto do Alto Rio Grande ocorre a zona denominada Médio Vale do Paraíba. 

Esta apresenta-se com claras características de um graben, que abateu irregularmente a superfície 

cimeira das serras da Mantiqueira e da Bocaina. A sudeste, ocorre a zona Baixo Vale do Paraíba, 

representada pelas subzonas Serrania Cristalina e Serrania do Pomba-Muriaé. Localmente, esta zona 

é interpretada como resultante do recuo erosivo para noroeste das escarpas da Serra da Mantiqueira. A 

nordeste, a borda não tectônica do Planalto do Alto Rio Grande limita-se com a zona Alto Rio Doce, 
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enquanto a oeste ocorre a Zona Cristalina do Norte Paulista, que é drenada por afluentes do baixo 

Rio Grande e do Rio Tietê. 

Ao norte, a área limita-se com Planalto de Belo Horizonte por uma faixa de elevações 

discretas conhecidas como serras das Vertentes e da Galga. De acordo com os autores, a análise do 

relevo dessa zona do Planalto Atlântico não denota quaisquer reflexos de movimentação tectônica 

cenozoica, que não a epirogênica. O divisor de águas com o Planalto do Alto Rio Grande é 

interpretado como sendo unicamente erosivo. Portanto, essas regiões teriam permanecido estáveis 

durante o Cenozoico, em contraste com o setor sul do Planalto do Alto Rio Grande e o vale do 

Paraíba (Hasui et al., 1982). É nesta área de contato entre os planaltos de Belo Horizonte e do Alto 

Rio Grande que se encontram os trechos altimetricamente anômalos do interflúvio entre as bacias dos 

rios São Francisco e Grande. Um desses trechos pouco expressivos do divisor está localizado na 

região de Pimenta (MG), a oeste da Serra da Galga e pelo menos 200 m abaixo desta. Como já citado 

anteriormente, essa feição peculiar é alvo de uma das hipóteses do presente estudo. 

Saadi (1991) propõe uma compartimentação morfoestrutural da bacia do alto Rio Grande, na 

qual a diferenciação em compartimentos é comandada pelas consequências acumuladas de dois 

fatores tectônicos. O primeiro fator é a intensidade do soerguimento mesozoico-cenozoico que tem 

por resultado a profundidade da dissecação posterior e consequentemente o grau de energia do relevo. 

O segundo fator é a relação existente com os cinturões de cisalhamento ou zonas de falhas que 

induzem o grau de fragmentação e as orientações principais do relevo. Os compartimentos 

individualizados pelo autor estão representados na Figura 3.7 e serão descritos a seguir.  

O primeiro compartimento é denominado Escarpa Meridional e corresponde à escarpa que 

liga as cumeadas da Serra da Mantiqueira ao vale do Rio Paraíba do Sul. Sua origem tectônica é 

incontestável e sua orientação ENE deriva do controle exercido pelas falhas do sistema Serra da 

Mantiqueira. A importância dessa escarpa reside no seu papel de divisor hidrográfico nítido entre as 

bacias do Rio Grande e do Rio Paraíba do Sul. O seu levantamento por falhamento induziu um 

basculamento generalizado para NW do planalto sul mineiro. 
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Figura 3.7 - Compartimentação morfoestrutural da bacia do alto Rio Grande. 

Fonte: Modificado de Saadi (1991), retirado de Costa (1999). 

 

O compartimento Degrau Superior (Blocos da Serra da Mantiqueira) constitui o primeiro 

degrau controlado pelas falhas do sistema Serra da Mantiqueira e é caracterizado por um agrupamento 

de serras alongadas em direção principal SSW-NNE. Esses relevos apresentam uma dissimetria 

marcada, sendo a face exposta a SE ou SW sempre a mais íngreme e desnuda. Os basculamentos 

desses blocos tectônicos para NE ou NW constituem a tônica principal da morfologia. Os fortes 

desníveis devidos aos falhamentos e reavivados pela erosão são característicos desse compartimento. 

O planalto de Campos do Jordão, os maciços alcalinos de Passa Quatro e Itatiaia e a Zona de Falhas 

de Passa Vinte estão inseridos nesse compartimento. 
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O Degrau intermediário se diferencia do precedente pelo rebaixamento sensível das altitudes 

e pela suavização do relevo. Na região de Pouso Alegre a influência das falhas do Cinturão de 

Cisalhamento Ouro Fino e do Sistema de Falhas de Camanducaia transparece no fatiamento do relevo 

em cristas alongadas e também dissimétricas. 

O Planalto de Caldas-Machado possui como principais peculiaridades a composição por 

rochas metamórficas de médio e alto grau e a ausência de orientação tectônica preferencial. Este 

planalto de desníveis topográficos reduzidos coincide com a Cunha de Guaxupé e suas margens são 

delineadas por falhas dos cinturões de Ouro Fino e Campo do Meio. 

O Planalto de Madre de Deus de Minas é um bloco de orientação SW-NE que ficou ileso da 

influência dos grandes cinturões de cisalhamento. Esse compartimento estende-se da região de 

Cruzília-Minduri às serras da região de São João del-Rei, onde é interrompido por uma escarpa. A 

morfologia é de colinas com perfis convexos suavizados e topos frequentemente planos, separados por 

vales abertos e entulhados, apesar dos rios correrem sobre rocha. 

O Corredor (de cristas) de Campo do Meio abrange uma série de cristas alongadas na direção 

NW-SE devido ao controle pelas falhas do Cinturão de Cisalhamento Campo do Meio. A maior parte 

das cristas mostra uma dissimetria entre flancos S e N. O relevo adquire claramente as características 

de uma zona de cisalhamento, com alternância de cristas e vales paralelos numa largura de várias 

dezenas de quilômetros. 

As Serras quartzíticas ocorrem nas regiões de Carrancas-Luminárias e São João del-Rei e são 

estreitamente controladas por falhas transcorrentes do Cinturão de Cisalhamento de Ouro Fino. As 

serras formam saliências abruptas nas margens do Planalto de Madre de Deus de Minas e se 

caracterizam por apresentam topos aplainados e traçados interrompidos por cortes fluviais epigênicos. 

3.4 - ASPECTOS PEDOLÓGICOS 

O mapa de solos do estado de Minas Gerais (UFV-CETEC-UFLA-FEAM 2010) aponta que 

na área de estudo há um amplo predomínio de três classes de solos, considerando o primeiro nível 

categórico do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Santos et al. 2006b): Latossolos, 

Argissolos e Cambissolos. Os Latossolos, que são solos profundamente intemperizados, prevalecem 

na porção central da bacia do Rio Sapucaí e nas bacias dos rios das Mortes e Jacaré. Os Argissolos, 

caracterizados pela presença de horizonte B textural, se destacam na alta bacia dos rios Verde e 

Sapucaí. Já os Cambissolos, que são solos pouco desenvolvidos, predominam na alta bacia do Rio 

Grande e na bacia do Rio Aiuruoca, principalmente sobre os metassedimentos do Grupo Andrelândia. 

Embora em menor representatividade, também merecem destaque os Neossolos litólicos, associados 
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ou não a afloramentos rochosos, que ocorrem nas serras quartzíticas e em algumas porções da Serra 

da Mantiqueira. A Figura 3.8 mostra a distribuição dessas classes na área de estudo, discriminando o 

primeiro elemento da associação de cada unidade de mapeamento. No entanto, é válido ressaltar que a 

escala pouco detalhada deste mapeamento (1:650.000) fornece apenas um panorama geral da 

distribuição de solos na área, sem levar em conta as diversas variações locais em escala de vertente, 

como as frequentes associações entre Cambissolos e Latossolos. A seguir serão apresentados alguns 

apontamentos sobre a distribuição das classes de solos e relações solo-paisagem com base em estudos 

mais detalhados que abordaram diferentes porções da bacia do Rio Grande. 

 

Figura 3.8 - Mapa pedológico simplificado da área de estudo.  

Foram representadas as classes no primeiro nível categórico do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 

com exceção dos Neossolos que foram discriminados entre litólicos e flúvicos. A legenda cita o primeiro 

elemento da associação de cada unidade de mapeamento. 

Fontes: Mapa de Solos do Estado de Minas Gerais (UFV-CETEC-UFLA-FEAM 2010) e Mapa Pedológico do 

Estado de São Paulo (Oliveira et al. 1999). 

 

Araújo (2006) realizou um levantamento dos solos da bacia do alto Rio Grande em âmbito de 

reconhecimento de alta intensidade, da nascente ao reservatório de Itutinga. Este estudo constatou a 

presença das seguintes classes de solo em ordem de predominância: Cambissolo Háplico, Latossolo 

Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho, Neossolo Litólico, Cambissolo Húmico, Neossolo Flúvico, 

Latossolo Amarelo, Gleissolos Háplicos e Organossolos. A alta bacia é dominada por Latossolos e, 

principalmente, Cambissolos, sendo que os primeiros tendem a ocupar relevos menos movimentados 

quando comparados aos últimos. 
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Na área drenada pelos afluentes de margem direita do Rio Grande, a montante da Represa de 

Furnas, Baruqui et al. (2006) identificaram um amplo predomínio de Latossolos, seguidos de 

Cambissolos e Argissolos. Os Cambissolos dessa área concentram-se entre São João del-Rei e 

Barbacena. Os Neossolos estão restritos às serras de Bom Sucesso, do Lenheiro e de São José. No 

restante da área há um domínio de Latossolos intercalados com ocorrências esparsas, porém 

numerosas, de Argissolos.  

Na bacia do Rio Verde, Marques Neto (2012) registra a presença de Gleissolos nas planícies 

de inundação e de Argissolos na seção inferior das vertentes. Em áreas colinosas, os Argissolos 

permanecem ao longo da vertente ou dão lugar a Latossolos. Os Cambissolos aparecem em morros 

íngremes e em áreas montanhosas. Já os Neossolos litólicos são mais comuns na Serra da 

Mantiqueira, intercalando-se a afloramentos rochosos. 

Araujo et al. (2014) estudaram solos sobre diferentes litologias na região de Lavras, próximo 

ao Rio Grande. Os solos foram agrupados genericamente em cauliníticos (Argissolos sobre gnaisse e 

filito), cauliníticos com minerais 2:1 (Argissolos sobre micaxisto e itabirito; e Cambissolo sobre 

quartzito), gibbsítico (Latossolo sobre metacalcário), hematítico (Plintossolo sobre serpentinito) e 

gibbsítico hematítico (Latossolo sobre gabro). Os autores identificaram forte influência da litologia 

subjacente na paragênese mineralógica, embora haja evidências de material parcialmente alóctone nos 

solos sobre quartzito, itabirito, metacalcário e filito. Os processos de monossialitização e alitização 

predominam na região. 

Na região de São João del-Rei - MG, Mugler (1998) distinguiu duas unidades de solo-

paisagem com base em aspectos dos solos, saprolitos, materiais de origem e formas de relevo. Na 

primeira unidade ocorrem solos vermelhos e amarelos sobre rochas metamórficas de textura fina e 

média. São Oxissolos (Latossolos e Cambissolos) desenvolvidos em superfícies estáveis erodidas ou 

não. Oxissolos erodidos formados nas encostas em resposta a um rejuvenescimento sub-recente da 

paisagem também estão incluídos nessa unidade. A autora correlaciona os solos vermelhos, muito 

profundos e estáveis, à Superfície Sulamericana de idade “terciária”. A segunda unidade é composta 

por solos vermelhos desenvolvidos sobre sedimentos “terciários”, que consistem de solos e saprolitos 

retrabalhados depositados em grabens neocenozoicos. Esses solos têm profundidade variável e são 

comumente associados com camadas ricas em ferro, tenras ou endurecidas. Ainda de acordo com 

Mugler (1998), a composição mineralógica de todos os materiais indica um elevado grau de 

intemperismo e homogeneização, bem como a ação de várias fases evolutivas.  

Na bacia do Rio Machado, um afluente da margem esquerda do Rio Sapucaí, Silva et al. 

(2002) estudaram dois sistemas morfopedológicos representativos de uma ampla região do centro-sul 

de Minas Gerais. A “Superfície Montanhosa Dissecada” ocorre predominantemente no oeste e 
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sudoeste da área. O front desse sistema é marcado pela presença de escarpas com afloramentos, 

Neossolos Litólicos, Argissolos e por marcas de deslizamento. O reverso apresenta interflúvios com 

profunda cobertura pedológica, rica em matéria orgânica, transicionando para Latossolos. 

Descontinuidades estratigráficas em perfis foram atribuídas a movimentos de massa ativados por 

basculamentos de blocos. O sistema denominado “Superfície Aplainada de Topografia Suavizada” 

está situado a leste e norte. Em seus topos e ombros ocorrem Latossolos Húmicos, contrastando com 

os Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos da meia-encosta e do sopé. Os topos desse sistema 

teriam sido preservados da erosão no Pleistoceno, enquanto os solos da encosta e do sopé possuem 

indícios de descontinuidades provocadas pela erosão. Idades radiocarbônicas indicam que o horizonte 

superficial dos solos húmicos teria pelo menos 7000 anos. Contudo, a presença de pedo-relíquias 

ferruginosas, como nódulos e concreções, indica a ação de vários ciclos pedogenéticos, possivelmente 

iniciados no Mioceno. 

No Planalto de Campos do Jordão – SP, Modenesi-Gauttieri et al. (2010, 2011) descrevem a 

ocorrência de mantos de intemperismo com espessura sempre superior a 30 m e às vezes a 50 m. De 

acordo com os autores a formação desses mantos de alteração implica em longo período de tempo e 

em predomínio das ações de intemperismo sobre as de remoção do material intemperizado. 

Evidências de truncamento ocorrem em todos os níveis topográficos, mas especialmente abaixo de 

1800 m. Acima de 1800 m, a predominância de gibbsita e vestígios de carapaças alumino-ferruginosas 

sugerem menor truncamento, com preservação de restos da parte superior de antigos perfis lateríticos. 

Mudanças produzidas pelo soerguimento em clima tropical eventualmente favoreceram o 

desenvolvimento de uma tendência de podzolização em solos acima de 1800 m (Modenesi-Gauttieri et 

al. 2010, 2011). 

Também na Serra da Mantiqueira, porém no município de Bocaina de Minas – MG, Simas et 

al. (2005), identificaram solos rejuvenescidos nas partes mais altas da paisagem e profundos solos 

coluviais nos vales. A natureza gibbsítica de todos os solos subsuperficiais revela a natureza pré-

intemperizada do saprolito, formado sob clima mais quente e com uma menor acumulação de matéria 

orgânica. O Latossolo Amarelo húmico (Humic Xanthic Hapludox) preservado ao longo dos topos das 

montanhas seria o remanescente de um manto latossólico precedente, originado durante períodos 

estáveis tectonicamente e anterior ao evento neotectônico responsável pelo soerguimento da paisagem 

atual. Essa antiga superfície está sendo continuamente erodida, dando origem a solos rasos nas partes 

altas e profundos solos coluviais nas partes baixas dessa área próxima às cabeceiras do Rio Grande 

(Simas et al. 2005). 
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3.5 – CLIMA E VEGETAÇÃO 

O clima regional é tropical de altitude, onde as características do relevo provocam sensível 

diminuição da temperatura em relação às áreas sob influência do clima tropical típico no Brasil 

central. Os verões quentes e chuvosos são associados às baixas pressões tropicais, às Zonas de 

Convergência do Atlântico Sul e às penetrações frontais da Frente Polar Atlântica. No inverno as 

temperaturas podem chegar a menos de 10ºC, tanto pelo efeito da alta altitude, quanto pela presença 

das massas polares (Sant’Anna Neto & Nery 2005). Temperaturas negativas podem ocorrer nas 

porções mais elevadas, como o Maciço do Itatiaia (Modenesi-Gauttieri & Nunes 1998). 

De acordo com Carvalho et al. (2008), a precipitação média anual supera 1800 mm nas 

porções mais elevadas da Serra da Mantiqueira e decai em direção a nordeste para um mínimo de 

aproximadamente 1400 mm. No entanto, na maior parte da área a precipitação anual fica em torno de 

1500/1600 mm. A temperatura média anual nas cimeiras da Mantiqueira é de cerca de 12ºC, enquanto 

nas porções menos elevadas situadas ao norte atinge um máximo de 20ºC. Nas regiões de maior 

altitude é comum a ocorrência de geada em alguns dias do ano, principalmente em Julho e Agosto 

(Antunes 1986). 

De acordo com Scolforo & Carvalho (2006), quase a totalidade da área de estudo está inserida 

no domínio da Mata Atlântica. Apenas a extremidade noroeste, no entorno do reservatório de Furnas, 

está situada no domínio do Cerrado. A Flora nativa é composta por quatro subdomínios: Floresta 

Ombrófila, Floresta Estacional Semidecidual, Campo e Campo Rupestre. Na Serra da Mantiqueira há 

predomínio da Floresta Ombrófila. A alta bacia do Rio Grande, a montante da represa de Camargos, e 

a alta bacia do Rio das Mortes, a sudeste de São João del-Rei, possuíam originalmente uma grande 

ocorrência de Campos. Campos Rupestres ocorrem nas serras de São Tomé, São José, Lenheiro e 

Canastra, todas de substrato predominantemente quartzítico. No restante da área há amplo predomínio 

da Floresta Estacional Semidecidual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

A DINÂMICA ESPAÇO-TEMPORAL DA REDE HIDROGRÁFICA E 

SEUS EFEITOS SOBRE A MORFOGÊNESE 

4.1 - INTRODUÇÃO 

Rios são os agentes dominantes na modelagem da superfície terrestre. Tal fato pode ser 

verificado através do arranjo espacial de vales e divisores, que domina os continentes em escalas 

médias e locais, e é elaborado pela erosão diferencial processada pelos rios (Twidale 2004, Willett et 

al. 2014). No precursor modelo morfogenético elaborado por Davis (1899) o trabalho erosivo dos rios 

já assumia um papel fundamental no entendimento dos processos que atuam na evolução do relevo. 

Desde então, foram inúmeros os avanços na geomorfologia, com destaque para aqueles relacionados à 

interação entre a atividade tectônica e os processos superficiais (Bishop 2007, Brocklehurst 2010). No 

entanto, a consideração dos efeitos da erosão fluvial e das modificações no nível de base sobre a 

morfogênese continua sendo de fundamental importância para estudos que tratam da evolução do 

relevo, notadamente nas áreas tropicais, imunes aos processos glaciais. Dentro deste contexto, o 

presente capítulo pretende revisar aspectos relacionados à dinâmica da rede de drenagem, bem como 

seus condicionantes, registros e desdobramentos na morfogênese, com ênfase nos sistemas fluviais 

situados em contexto intraplaca. 

4.2 - O PAPEL DA INCISÃO FLUVIAL NA EVOLUÇÃO DO RELEVO 

Vales são criados pela erosão hídrica que, através das águas correntes, entalha sulcos, ravinas, 

e canais fluviais na superfície terrestre. O desenvolvimento dos vales pode torná-los mais profundos, 

mais largos e mais extensos. O aprofundamento se dá através de ação hidráulica, corrasão, cavitação, 

abrasão e corrosão. O alargamento ocorre por erosão lateral dos canais, movimentos de massa e 

processos fluviais nos flancos do vale. Já o comprimento é ampliado por erosão regressiva, 

meandramento e formação de deltas (Hugget 2007). Entre estes processos merece destaque o 

rebaixamento do leito pela erosão, conhecido como incisão (Schumm 2005). A disponibilidade de 

energia necessária para a realização deste trabalho geomorfológico pelos canais fluviais é dependente 

da vazão e da declividade, de modo que um incremento nessas variáveis causa o aumento da energia 

do curso d’água e consequentemente do seu potencial erosivo (Charlton 2007). Outra variável a ser 

considerada para ocorrência da incisão é o fornecimento de sedimentos. Os canais fluviais passam por 

agradação quando o fornecimento de sedimentos excede a capacidade de transporte, enquanto na 

situação inversa ocorre incisão (Törnqvist 2007). De acordo com Burbank & Anderson (2011), 

incrementos na carga e calibre dos sedimentos, bem como na rugosidade do leito, tendem a aumentar 
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a resistência do leito fluvial frente à erosão. Por meio de mensurações em laboratório, Sklar & 

Dietrich (2001) sugerem que baixas taxas de aporte de sedimentos promovem erosão através do 

fornecimento de “ferramentas” para a abrasão, enquanto altas taxas de aporte inibem a erosão devido 

ao recobrimento do leito rochoso sob depósitos temporários. As taxas máximas de erosão ocorreriam 

em um nível de suprimento de sedimentos grosseiros (carga de leito) onde o leito rochoso é apenas 

parcialmente exposto. Os experimentos ainda revelaram que a resistência das rochas à erosão fluvial é 

proporcional ao quadrado de sua resistência à tração. 

Para Bonnet et al. (2000) a predominância de processos erosivos fluviais na formação da 

superfície continental está relacionada com os principais fatores externos que controlam os sistemas 

geomorfológicos: (1) eustatismo e movimentos verticais da litosfera, que se relacionam com a energia 

gravitacional necessária aos processos erosivos e (2) clima, que se relaciona com a natureza e as taxas 

desses processos. 

No entanto, o desenvolvimento dos vales, e em especial seu aprofundamento, não ocorrem de 

modo ininterrupto no tempo e no espaço. A vazão e a declividade variam ao longo de um rio, o que 

provoca variações nas taxas de erosão em diferentes porções de uma rede de drenagem (Bonnet et al. 

2000). Outro fator que pode interromper a tendência de contínuo entalhamento dos vales é a inversão 

de relevo. De acordo com Pain & Ollier (1995), esse processo ocorre quando materiais do fundo de 

vale tornam-se mais resistentes à erosão do que as vertentes adjacentes. Com o prosseguimento da 

erosão o fundo de vale se transforma em um topo bordejado por novos vales. Portanto, a inversão de 

relevo pode provocar mudanças significativas nas linhas de drenagem ao longo do tempo. Além disso, 

o ritmo da incisão fluvial é controlado pelo estabelecimento e variações de níveis de base, 

correspondentes a patamares que seccionam o curso d’água em segmentos individualizados com 

perfis de equilíbrio próprios (Cunha 2001).  

Os processos fluviais cessam quando um rio deságua em um grande lago ou no oceano devido 

à redução de seu gradiente hidráulico para zero, o que impede a transformação de energia potencial 

em energia cinética. Portanto, o oceano é considerado o nível de base geral, já que corresponde ao 

limite abaixo do qual as águas fluviais não podem erodir. Contudo, níveis de base locais ocorrem 

entre as cabeceiras de um curso fluvial e o oceano. Um afloramento resistente, por exemplo, forma 

um nível de base local, já que o canal é incapaz de entalhá-lo tão facilmente quanto os materiais a 

montante e a jusante do mesmo. Assim, o afloramento resistente forma um trecho relativamente 

estável do canal até que seja removido por erosão ou soterrado por sedimentos aluviais (Leopold & 

Bull 1979, Bull 2007).  De acordo com Bull (2007), o tempo necessário para o alcance do nível de 

base de erosão é uma função de dois fatores: 1) disponibilidade de energia do canal em uma quantia 
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superior à necessária para o transporte de sedimentos e superação da rugosidade hidráulica, e 2) 

resistência à erosão dos materiais sob o leito. 

A maneira como um sistema fluvial reflete as mudanças de nível de base pode ser ilustrada 

através da resposta de um canal tributário a um rebaixamento do nível de base em seu exutório, como 

apontado por Charlton (2007). Em um primeiro momento a queda no nível de base resulta localmente 

em um aumento no gradiente do canal em seu baixo curso. Este aumento pode ocorrer como uma 

acentuada ruptura na inclinação do canal ou apenas como um trecho mais declivoso. Os processos 

erosivos focalizam-se nesta parte mais íngreme, levando a uma redução localizada na elevação do 

canal. Como resultado desta redução, o trecho imediatamente a montante torna-se mais declivoso. 

Inicialmente o alto curso não é afetado, mas ao longo do tempo a incisão é propagada para montante, 

o que resulta em um aumento na quantidade de sedimentos provenientes das cabeceiras. Este aumento 

leva a um acúmulo de sedimentos no canal em sua extremidade jusante (agradação) e resulta em uma 

redução no seu gradiente. Entretanto, a zona de incisão continua a migrar para montante. Com isso a 

agradação também é propagada para o alto curso, o que leva a uma diminuição no volume de 

sedimentos fornecidos. No baixo curso, a redução do aporte de sedimentos gera um incremento na 

energia disponível para a erosão e assim um novo ciclo de incisão começa. Ou seja, há um ciclo 

complexo marcado pela intercalação entre períodos de erosão episódica e períodos de deposição 

(Charlton 2008). 

Schumm (2005) agrupa as causas da incisão fluvial em seis categorias que refletem as 

diferentes escalas temporais em que esse processo opera. Causas geológicas e geomórficas podem 

requerer um longo período para desenvolver uma resposta, enquanto que a variabilidade climática e 

hidrológica, o pastoreio animal e os impactos antrópicos podem ocorrer durante períodos de tempo 

mais curtos. Sobre essas diferenças nas escalas temporais de atuação dos processos, Merritts (2007) 

cita que soerguimentos de longo termo podem operar em taxas aproximadamente constantes ao longo 

de um período de centenas de milhares a milhões de anos, enquanto os ciclos glaciais e interglaciais 

do Quaternário têm duração de cerca de 120 mil anos. 

Entre as causas geológicas da incisão estão soerguimentos, subsidências e falhamentos. Todos 

estes processos modificam a declividade do fundo de vale e o gradiente do canal. Em geral, a incisão 

ocorre na parte mais declivosa a jusante de uma área soerguida e no lado mais declivoso a montante 

de uma subsidência. Também é esperado que a incisão ocorra onde um curso fluvial cruza do bloco 

elevado para o bloco abatido de uma falha. No entanto, estes mesmos processos geológicos podem 

gerar agradação, quando ao invés de aumento ocorre suavização na declividade do canal (Schumm 

2005). 
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As causas geomórficas da incisão geralmente envolvem um aumento local no gradiente do 

canal. Entre esses processos estão as capturas fluviais, rebaixamentos de nível de base, cortes de 

meandro, avulsões, recuo de escarpas, acumulação de sedimentos, desvios laterais de um canal 

principal e movimentos de massa. Quando invertidos, alguns desses controles geomórficos podem 

causar agradação, como no caso da elevação de nível de base, do crescimento de meandros, da 

avulsão para uma área mais plana e do bloqueio de canais por movimentos de massa (Schumm 2005). 

Causas climáticas e hidrológicas da incisão estão relacionadas a mudanças climáticas que 

alteram o tipo e a cobertura vegetal durante um período de anos ou a flutuações climáticas de curto 

prazo que aumentam a vazão e os picos de cheias, sem afetar significativamente a vegetação. Em 

ambos os casos também podem ocorrer mudanças na carga de sedimentos (Schumm 2005). 

Contudo, os efeitos da incisão fluvial e da agradação não se restringem aos canais, mas 

afetam todo o conjunto de uma bacia hidrográfica. Os rios estabelecem o nível de base que controla a 

erosão de uma bacia e, além disso, entalham seus canais mais rapidamente do que o rebaixamento 

erosivo das vertentes. Deste modo, os cursos fluviais transmitem os sinais das alterações de nível de 

base para as cabeceiras de uma bacia, regulando assim a erosão das vertentes em resposta a um 

soerguimento ou subsidência (Seidl et al. 1997, Bull 2007, Granger 2007). Burbank (2002) acrescenta 

que a incisão fluvial exerce um controle dominante no rebaixamento do relevo e deve ser considerada 

como um dos possíveis agentes de erosão rápida, juntamente com os escorregamentos e a erosão 

glacial. No entanto, relevos em estado transitório podem apresentar uma dissociação entre incisão 

fluvial e processos de vertente, como mencionado por Olivetti et al. (2016). Além disso, não ocorrerá 

entalhamento da rocha subjacente ou rebaixamento do nível de base se a quantidade de sedimentos 

oriunda das vertentes for superior à capacidade de transporte de um rio. Tal situação provocará uma 

tendência de diminuição na declividade das vertentes adjacentes (Burbank & Anderson 2011). 

Além da incisão, Schumm (2005) menciona a migração de rupturas de declive (nickpoints ou 

knickpoints) e a erosão de margens como outros processos erosivos fluviais. A migração de nickpoint 

corresponde ao deslocamento em direção a montante de uma inflexão no perfil longitudinal de um 

curso fluvial. É importante reconhecer que ao longo do tempo um trecho estável de um rio pode 

tornar-se subitamente muito instável como resultado da passagem de um nickpoint durante sua 

migração. Já erosão das margens corresponde à remoção de materiais da margem por retirada grão a 

grão ou por colapso de massa. Esse processo gera mudanças na linha de margem do rio e introdução 

de sedimentos adicionais no canal. 
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4.3 DEPÓSITOS FLUVIAIS E TAXAS DE INCISÃO 

No interior dos continentes os sedimentos fluviais normalmente refletem a alternância entre 

episódios de agradação, incisão e pedogênese. Nesses ambientes interioranos os sedimentos possuem 

baixo potencial de preservação e fornecem registros incompletos ou descontínuos da atividade fluvial 

(Aslan 2007). O comportamento predominantemente erosivo dos interiores continentais deriva em 

grande parte de soerguimentos de longo-termo dirigidos por isostasia ou por processos tectônicos, o 

que leva à incisão fluvial e ao retrabalhamento dos registros sedimentares (Pederson et al. 2002, 

Valadão 2009, Magalhães Junior et al. 2011, Blenkinsop & Moore 2013). O clima tropical úmido, 

característico de algumas dessas regiões, também colabora para a ocorrência fragmentada e 

descontínua de tais depósitos, como observado por Barros & Magalhães Jr. (2013). No entanto, a 

preservação de depósitos aluviais antigos pode ser favorecida por processos diagenéticos precoces, 

como os promovidos pela compactação e/ou ressecação de matrizes pelíticas ou pela cimentação por 

diferentes substâncias químicas, como hidróxidos de ferro e carbonato de cálcio (Suguio 2010). A 

proximidade de um nível de base e a consequente redução na intensidade da incisão fluvial também 

podem favorecer a preservação desses registros sedimentares, ao contrário do que ocorre nas porções 

dos vales onde o entalhamento foi mais intenso (Bull 2007, Oliveira et al. 2014).  

 Quando preservados os depósitos fluviais podem constituir patamares alongados situados nos 

flancos do vale e acima do canal. Estas feições são denominadas terraços fluviais e distinguem-se das 

planícies de inundação por se encontrarem acima do nível de inundação durante grandes enchentes 

(Merritts 2007, Pazzaglia 2013). Geralmente, cada bacia de drenagem possui um patamar altimétrico 

abaixo do qual os terraços são preservados e acima do qual eles foram presumivelmente removidos 

pela erosão (Pazzaglia 2013). 

 Portanto, antigos depósitos fluviais marcam o posicionamento do leito e/ou da planície de 

inundação antes do(s) evento(s) de incisão que provocaram o aprofundamento do vale. Quando 

datados tais depósitos permitem que seja calculada a taxa de incisão fluvial do trecho em questão. 

Esse cálculo é feito dividindo-se a altura do depósito em relação à calha atual pela idade encontrada. 

De acordo com Burbank & Anderson (2011), terraços fluviais geralmente fornecem pontos de 

referência (datums) confiáveis para tais cálculos devido as suas geometrias longitudinais e 

transversais previsíveis. Os autores ressaltam ainda que terraços elaborados por entalhamento na 

rocha (por corrasão, strath) são mais adequados para o cálculo de taxas de incisão do que aqueles 

onde o entalhamento ocorreu sobre preenchimento aluvial inconsolidado. Vale ressaltar que essas 

taxas representam uma média do período abrangido pela idade do depósito/terraço. Ou seja, podem ter 



Rezende, E. A., 2018 O papel da dinâmica espaço-temporal da rede hidrográfica na evolução geomorfológica da.... 

54 

 

ocorrido momentos de encaixamento mais acelerado ou mais lento e até mesmo períodos onde houve 

agradação.  

Além disso, a altura de terraços acima dos vales pode ser vista como uma medida aproximada 

do soerguimento crustal desde a deposição, como mencionado por Bridgland (2000). Contudo, o uso 

de terraços para estimar taxas de soerguimento requer que o curso fluvial possua um perfil 

longitudinal em equilíbrio, onde a taxa de incisão é aproximadamente constante ao longo do canal. 

Rios que exibem perfis com knickpoints ou convexidades podem ter fortes variações na taxa de 

incisão entre os segmentos acima e abaixo das rupturas, o que pode mascarar a taxa de soerguimento 

regional (Erlanger 2010). Nesse contexto, vales em cabeceiras não rejuvenescidas não podem ser 

usados para a reconstrução do soerguimento tectônico de uma área (Starkel 2003). 

 A Tabela 4.1 apresenta taxas de incisão mensuradas em diversas partes do globo através de 

métodos distintos de datação. Essa compilação aponta a ocorrência de taxas que vão da casa de 

dezenas de milímetros por mil anos (mm/ka) a dezenas de milhares de mm/ka dependendo da 

localidade. De modo geral, essas diferenças são fortemente atreladas à intensidade da atividade 

tectônica. Ambientes intraplaca apresentam taxas geralmente inferiores a 1000 mm/ka, enquanto nos 

limites de placas, notadamente nos colisionais, as taxas são quase sempre superiores a 1000 mm/ka, 

podendo chegar a dezenas de milhares de mm/ka. Datações realizadas em diferentes níveis de terraços 

de um mesmo curso fluvial também indicam a existência de variações temporais nas taxas de 

encaixamento. Tais variações podem estar relacionadas a oscilações climáticas, atividade tectônica, 

isostasia, eustasia e suprimento de sedimentos (ex.: Bridgland 2000, Reusser et al. 2004, Ward et al. 

2005, Cunha et al. 2008, Donahue et al. 2013). É válido ressaltar que a utilização de diferentes 

técnicas como mapas topográficos, MDEs, GPS e estimativa visual para obter a altura do depósito 

fluvial em relação ao canal pode provocar imprecisões que prejudiquem a comparação entre taxas 

obtidas por autores distintos. 
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Tabela 4.1 - Taxas médias de incisão mensuradas em diversas regiões do globo. 

Rio/Localização 

Idade dos 

depósitos ou 

terraços (ka) 

Taxas de 

Incisão 

(mm/ka) 

Clima Litologia Método Autor 

New River – Virginia-EUA 290 a 1470 19,7 a 30,2 Temperado 
Dolomito 26Al/10Be Granger et al. (1997) 

New River – Virginia-EUA 21 a 950 21 a 100 
Temperado -  

úmido 

Carbonáticas, arenitos e 

xistos 
10Be Ward et al. (2005) 

Rios Susquehanna e Potomac – Margem 

Atlântica dos EUA 
12,7 a 97,2 200 a 800 Temperado Leito rochoso (não 

especificado) 
10Be Reusser et al. (2004) 

Sandays River – Costa SE da África do 

Sul 
230 a 4000 16,1 Temperado Lamito e folhelho 26Al e 10Be Erlanger et al. (2012) 

Yudnamutana Creek - Northern Flinders 

Ranges, Australia 
22 a 39 53 a 228 Quente e seco Granitos 10Be Quigley et al. (2007) 

Thames River – Sul da Inglaterra 18 a 1800 70 a 100 Temperado Sedimentares δ18 O Maddy et al. (2000) 

Rio Tejo – Ródão, Portugal 31,6 a 277 230 a 520 Temperado 
Ardósias, metagrauvacas, 

quartzitos e sedimentares 
TL e LOE Cunha et al. (2008) 

Rio Tejo – Portugal central 42 a 300 130 a 530 Temperado 
Arcóseos, conglomerados 

e carbonatos 
LOE Martins et al. (2009) 

Rio Miño – Noroeste da 

Espanha/Portugal 
196 a 650 70 a 90 

Temperado – 

oceânico 
Ardósias e xistos LOE e 10Be Viveen et al. (2012) 

Rio Danúbio – Hungria 90 a > 700 60 a 150 
Temperado 

continental Sedimentos 10Be e LOE 
Ruszkiczay-Rüdiger et al. 

(2016) 

Qianyou River - Qinling mountains, 

China 
72 a 358 190 a 510 Subtropical Calcário U/Th Wang et al. (2004) 

Yellow River - Lanzhou Basin, China 8 a 70 600 a 800 Semiárido Arenito LOE Wang et al. (2010) 

Gunnison River – Black Canyon, 

Colorado-EUA 
640 a 10000 90 a 640 Semiárido 

Embasamento pré-

cambriano e xistos 

Tefrocronolo

gia e 
26Al/10Be 

Donahue et al. (2013) 

Boulder Canyon -  

Colorado Front Range - EUA 
3 a 136 40 a 150 Semiárido Granitos 

26Al, 10Be e 
14C 

Schildgen et al. (2002) 

 

Diversos rios - Sierra Nevada, California 

– EUA 
32 a ≥4720 20 a 300 

Clima de 

montanha 
Granitos e mármores 26Al/10Be Stock et al. (2005) 
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(alpino) 

San Juan River - Utah – EUA 1360 110 Semiárido Depósitos aluviais e 

basálticos 
26Al/10Be 

Wolkowinsky & Granger 

(2004) 

 

Panj River - Cordilheira Pamir, 

Tajiquistão/Afeganistão 
0,6 a 23 

1700 a 

10000 
Glacial Metamórficas de alto grau LOE Fuchs et al. (2014) 

Rios Buech e Drac - Alpes ocidentais 

franceses 
4,2 a 189 

800 a 

60000 
Alpino 

Granitos, gnaisses, 

anfibolitos, margas e 

calcários 

10Be 
Brocard et al. (2003) 

 

Braldu River - Central Karakoram 

Mountains – Paquistão 
0,8 a 11 

2000 a 

29000 
Glacial Gnaisses e 

metassedimentares 
10Be 

Seong et al. (2008) 

 

Indus River – Noroeste dos Himalaias, 

Paquistão 
4 a 67 

1900 a 

12100 
Glacial Metamórficas e ígneas 

(não especificado) 
26Al e 10Be Burbank et al. (1996) 

Centro-sul do Chile 80 a 255 150 a 430 Temperado 

Xistos, metabasitos, 

matachertes, serpentinitos 

e granitos 

LOE, 3He, 
21Ne 

Rehak et al. (2010) 

http://geology.gsapubs.org/search?author1=Amy+J.+Wolkowinsky&sortspec=date&submit=Submit
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No Brasil são poucos os trabalhos que apresentam taxas de incisão ou os dados necessários 

para calculá-las (Tabela 4.2). Dois estudos apresentam taxas de incisão para cavernas com base na 

datação de depósitos fluviais subterrâneos (Karmann 1994, Auler 1999). Embora sejam ambientes 

subterrâneos, a incisão dos condutos reflete o rebaixamento do nível de base dos canais coletores 

superficiais, o que torna os dados bastante representativos regionalmente. Karmann (1994) utilizou 

idades preliminares Th/U de calcita precipitada nas cavidades para estimar taxas máximas de 

entalhamento entre 29 e 52 mm/ka em cavernas no Alto Ribeira, sudeste de São Paulo. Por meio de 

magnetoestratigrafia, Auler (1999) estimou taxas de incisão entre 25 e 34 mm/ka na Gruta do Padre, 

oeste da Bahia. 

Os demais trabalhos utilizaram a datação de sedimentos fluviais por luminescência 

opticamente estimulada (LOE). A região do Quadrilátero Ferrífero (MG) é a que possui o maior 

número de datações (Magalhães Júnior et al. 2011, 2012, Barros & Magalhães Júnior 2013, Barros 

2015, Barros et al. 2016). Os dados estão distribuídos em seis cursos fluviais e resultam em taxas de 

incisão com grande variação entre si. Barros (2015) realizou a reanálise de algumas datações prévias e 

observou uma troca entre duas amostras do Rio Maracujá, apresentadas por Magalhães Júnior et al. 

(2012). No Rio Conceição, Barros et al. (2016) apresentam idades mais jovens que as anteriormente 

determinadas para os níveis N3 e N4. De acordo com os autores, a superestimação das idades no 

trabalho anterior (Barros & Magalhães Júnior 2013) pode ter sido causada pela presença de minerais 

acessórios e pela deposição dos sedimentos sob uma corrente de alta turbidez. Além disso, o 

equipamento do laboratório foi recentemente calibrado, o que gerou idades mais confiáveis que as 

anteriores. A Tabela 4.2 apresenta os dados disponíveis, considerando as observações citadas e 

apontamentos dos próprios autores sobre a confiabilidade dos resultados. As taxas do Rio Maracujá 

podem ser consideradas relativamente moderadas (78 a 123 mm/ka). Já as taxas calculadas para o Rio 

das Velhas são majoritariamente elevadas e apresentam uma enorme variação, entre 233 e 1456 

mm/ka, excetuando-se os níveis deposicionais datados que encontram-se no mesmo nível do canal 

atual. Taxas muito elevadas também foram calculadas para o Rio Paraopeba (> 1200 mm/ka) e para 

seu afluente Ribeirão Serra Azul (> 400 mm/ka), assim como para o Rio Conceição e para Ribeirão do 

Mango (808 mm/ka), pertencente à bacia do Rio das Velhas. 

No Ribeirão Ubá, situado na Zona da Mata mineira, Oliveira et al. (2014) dataram um 

depósito situado 4 m acima do canal em 11800 anos, o que resulta em uma taxa de encaixamento de 

339 mm/ka. No alto curso do Rio Macaé (RJ), as idades e alturas dos terraços fornecidas por Marçal 

et al. (2015) permitem estimar taxas entre 221,63 e 631,32 mm/ka para o terraço superior. 

 



Rezende, E. A., 2018 O papel da dinâmica espaço-temporal da rede hidrográfica na evolução geomorfológica da.... 

58 

 

Tabela 4.2 - Taxas médias de incisão aproximadas calculadas a partir de depósitos datados no Brasil  

Curso 

Fluvial 
Localização 

Desnível 

para o 

canal 

atual (m) 

Idade do 

depósito 

(mil anos) 

Taxa de 

incisão em 

relação ao 

canal atual 

(mm/ka) 

Taxa de incisão 

em relação ao 

nível mais 

jovem (mm/ka) 

Autor 

Rio 

Maracujá 

Quadrilátero 

Ferrífero – MG 

10 (N4) 

9 (N4) 

3 (N3) 

0 (N2) 

80,7 ± 6,88 

83,8 ± 5,9 

38,4 ± 3,4 

27,7 ± 3,8 

123,9 

107,4 

78,1 

0 

165,5* 

132,2* 

280,4* 

- 

Magalhães 

Júnior et al. 

(2012)/Barros 

(2015) 

Rio 

Conceição 

Quadrilátero 

Ferrífero – MG 

56 (N8) 

38 (N6) 

7 (N4) 

0 (N3) 

139,3 ± 13,2 

83,8 ± 16,3 

34,3 ± 6,8 

27,5 ± 4,3 

402 

453,5 

204,1 

0 

324,3* 

626,3* 

1029,4* 

- 

Barros e 

Magalhães 

Júnior (2013) 

e Barros et al. 

(2016) 

Rio das 

Velhas 

Quadrilátero 

Ferrífero – MG 

0 (T2) 

5 (T2) 

15 (T2) 

8 ± 1,0 

5 ± 0,6  

10,3 ± 1,4 

0 

1000 

1456 

- 

Magalhães 

Júnior et al. 

(2011) 

Rio das 

Velhas 

Quadrilátero 

Ferrífero – MG 

20 (T3) 

15 (T3) 

30 (T3) 

47 ± 5,5 

48 ± 5,5 

 50 ± 5,8 

425,5 

315,5 

 600 

514,1 

232,5 

377,8 

Magalhães 

Júnior et al. 

(2011) 

Rio 

Paraopeba 
Centro de MG 

60-80 (N5) 

10 (N2) 

44,9 ± 5,4 

7,9 ± 0,7 

1336 a 1782 

1266 
- Barros (2015) 

Ribeirão 

Serra Azul 
Centro de MG 

35-40 (N4) 

10-15 (N2) 

40,6 ± 4,9 

23,0 ± 3,4 

862 a 985 

435 a 652 
- Barros (2015) 

Ribeirão 

do Mango 

Quadrilátero 

Ferrífero – MG 
40 (N4) 49,5 ± 4,9 808 - Barros (2015) 

Ribeirão 

Ubá 
Sudeste de MG 4 (N3) 11,8 ± 1 339 - 

Oliveira et al. 

(2014) 

Rio Macaé Norte do RJ 

14,02 (TS) 

14,21 (TS) 

14,57 (TS) 

21,2 ± 3,3 

34,7 ± 3,8 

39 ± 4,7 a 

65,7 ± 9,9 

409,5 

631,3 

221,6 a 

373,6 

 
Marçal et al. 

(2015) 

Gruta do 

Padre/Rio 

Corrente 

Oeste da Bahia 25 a 53 780 a 1950 25 a 34 - Auler (1999) 

Cavernas 

diversas/ 

Rio Betari 

Sudeste de SP 1,2 a 8,5 33,1 a 200,8 29 a 52 - 
Karmann 

(1994) 

 

*Nos rios Maracujá e Conceição cada um dos dois níveis deposicionais datados foi coletado em um segmento 

distinto do vale. 

 

Na Depressão Periférica Paulista, Ferreira & Chang (2008) realizaram datações por 

termoluminescência em sedimentos arenosos das formações Rio Claro e Piraçununga, porém, não 

mencionaram a altura dos depósitos em relação aos cursos fluviais adjacentes. Com bases nas 

coordenadas de dois pontos de amostragem foi possível estimar por meio de MDE o desnível entre os 
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depósitos e as calhas atuais, e assim calcular taxas de incisão aproximadas. O primeiro afloramento 

apresentou idade de 745000 ± 78000 anos e taxa de incisão de 83,2 mm/ka, enquanto o segundo 

apresentou idade de 305000 ± 35000 anos e taxa de incisão de 72,1 mm/ka. Ambas as taxas se 

mostram coerentes em relação ao contexto geomorfológico em que estão localizadas as amostras. 

No Segundo Planalto Paranaense, Riffel et al. (2015) dataram perfis lateríticos localizados nas 

porções mais elevadas do compartimento através da geocronologia por 40Ar/39Ar e (U–Th)/He. 

Considerando a idade mínima de 35 Ma encontrada nas superfícies lateríticas dos interflúvios e a 

remoção posterior de 700 m de rochas ao longo das principais drenagens (rios Ivaí e Tibagi), os 

autores calcularam uma taxa de incisão de 21 m/Ma e uma taxa de denudação média de 8,7 m/Ma. 

As taxas mensuradas em cavernas são as mais baixas entre todas as disponíveis para o Brasil, 

o que sugere que os processos de erosão fluvial são geralmente mais lentos em ambiente subterrâneo. 

A Gruta do Padre, localizada em contexto cratônico e de baixo gradiente, obteve as taxas de incisão 

mais modestas. Nesses casos as taxas são compatíveis com a de outros ambientes intraplaca. O mesmo 

pode ser dito sobre as taxas obtidas nos Rio Maracujá (78,1 a 123,9 mm/ka), embora sejam bastante 

superiores às aferidas nas cavernas. Já o alto Rio das Velhas, que possui uma área de drenagem mais 

ampla, apresentou taxas discrepantes e muito variáveis entre os três segmentos amostrados, atingindo 

em alguns casos taxas típicas de ambientes orogênicos (> 1000 mm/ka), assim como o Rio Paraopeba. 

Tal fato pode estar relacionado a uma eventual obtenção de idades subestimadas dos depósitos ou, 

mais provavelmente, refletir um entalhamento sobre materiais mais friáveis, como saprolitos ou 

sedimentos inconsolidados. A taxa obtida no Ribeirão Ubá (339 mm/ka) também pode ser considerada 

relativamente alta para um ambiente intraplaca. No entanto, o relevo dissecado e a elevada 

erodibilidade dos saprolitos e aluviões da área podem justificar o valor mensurado. Tanto no 

Quadrilátero Ferrífero quanto na Zona da Mata as taxas de incisão são muito superiores às taxas 

médias de denudação mensuradas através do isótopo cosmogênico 10Be (< 25 mm/ka) em bacias 

hidrográficas das mesmas regiões (Salgado et al. 2008, Cherem et al. 2012, Gonzalez et al. 2016). Tal 

fato sugere que no Quaternário Superior o relevo dessas áreas evoluiu preponderantemente pelo 

aprofundamento dos vales, enquanto os topos e vertentes permaneceram relativamente estáveis. 

4.4 REARRANJOS DE DRENAGEM 

 Outro importante processo envolvido na evolução dos sistemas fluviais é o rearranjo ou 

reorganização de drenagem. De acordo com Bishop (1995), um rearranjo de drenagem corresponde à 

transferência de parte ou de todo o fluxo de um rio para outro, podendo ocorrer em diferentes escalas 

espaciais. Tais processos podem estar relacionados a mudanças no nível de base e permitem a fusão 

de sistemas fluviais previamente desconectados ou a divisão/desvio de um sistema já existente 
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(Gallagher 2012). Pederson (2001) e Willett et al. (2014) ressaltam que capturas fluviais são 

processos geológicos importantes que podem alterar drasticamente o padrão e a mineralogia de 

sedimentos, além de provocar mudanças nos padrões de migração de espécies aquáticas e nas taxas de 

erosão de determinadas áreas. 

Bishop (1995) menciona que entre as formas de rearranjo de drenagem é conveniente 

distinguir entre rearranjos de áreas de bacias hidrográficas e rearranjos de linhas de drenagem. Os 

primeiros resultam na transferência da área de drenagem de uma bacia para outra adjacente através da 

progressiva invasão de seus limites. Já o segundo tipo envolve a transferência tanto da área quanto das 

linhas de drenagem, com a preservação pelo menos parcial das formas do canal. É também importante 

a distinção entre processos ascendentes (bottom-up) e descendentes (top-down). Processos 

ascendentes resultam em uma interceptação e subtração ativa de um sistema fluvial adjacente, como 

na retração de cabeceiras. Por outro lado, os processos descendentes levam um rio a “deslocar-se” 

para outra bacia, como no caso dos desvios causados por migração, tectonismo ou fluxos 

catastróficos. Ou seja, o sistema desviado envolve-se ativamente no rearranjo de drenagem. Com base 

nessas características, Bishop (1995) diferencia e nomeia três formas de rearranjo da drenagem: 

captura, desvio e decapitação.  

A captura fluvial (ou pirataria) é a original e mais comum forma de rearranjo de drenagem na 

literatura. Ela envolve a captura de um canal por um sistema fluvial adjacente que geralmente possui 

erosão remontante mais agressiva, resultando em um processo do tipo ascendente (bottom-up - Figura 

4.1). O ponto no qual a captura ocorreu é indicado por uma mudança acentuada na direção do canal, 

conhecida como cotovelo de captura. Outras possíveis feições da paisagem pós-captura incluem um 

vale seco com depósitos fluviais entre o cotovelo de captura e as novas cabeceiras do rio rompido, 

além de uma wind gap associada. 

O desvio envolve o redirecionamento da drenagem para uma bacia hidrográfica adjacente 

através de uma série de mecanismos de ruptura do divisor, incluindo a migração do canal, tectonismo 

(basculamento, domeamento, etc.) ou “avulsão” catastrófica por fluxos de alta magnitude (Figura 4.2). 

Estas formas de desvio envolvem tanto a transferência de área quanto a preservação das linhas de 

drenagem. 

A decapitação corresponde à apropriação ou subtração da área de drenagem de um rio para 

outro adjacente, sem a preservação das linhas de drenagem da bacia subtraída (Figura 4.3). Este tipo 

de rearranjo é típico de escarpamentos que coincidem com divisores hidrográficos. Diferentes taxas 

de erosão fluvial em lados opostos de divisores causam a movimentação horizontal destes e 

consequentemente rearranjos na visão em planta de bacias hidrográficas (Willett et al. 2014). 
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Figura 4.1 - Visão em planta de rearranjos da drenagem via captura fluvial resultando na preservação de linhas 

de drenagem e transferência de área entre bacias. A linha tracejada representa o divisor hidrográfico; (a) ilustra a 

formação de drenagem farpada (barbed drainage), por retração de cabeceira (bottom-up); (b) e (c) ilustram a 

captura por invasão lateral em uma bacia adjacente, seja por extensão remontante de um afluente (b) ou migração 

lateral de um canal tronco para capturar um afluente adjacente (c). 

Fonte: Adaptado de Bishop (1995). 

 

Segundo Bishop (1995), a declividade, a alta energia e a vantagem erosiva são comumente 

sugeridas como atributos chave para um canal capturador. A menor altitude no canal capturador 

também é importante para gerar elevadas declividades em suas cabeceiras. Além disso, é necessária a 

existência de um divisor pouco elevado entre os dois canais envolvidos na captura. Para Bishop 

(1995) essas observações aparentemente indicam que capturas fluviais ocorrem sob condições muito 

restritas e, portanto, tem ocorrência relativamente rara. Além das condições anteriormente citadas, 

Pederson (2001) acrescenta que o material geológico no local onde a captura acontece deve ser 

suscetível a desagregação por processos mecânicos ou químicos, ou já deve estar desagregado. Este 

mesmo autor ainda argumenta que os padrões de fluxo de águas subterrâneas e os processos de 

solapamento a elas relacionados são importantes na maioria dos casos de captura. 
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Figura 4.2 - Padrões em planta de duas formas de rearranjos da drenagem através de desvio como resultado de 

migração lateral ou tectonismo (top-down) e envolvendo a preservação de linhas de drenagem e transferência de 

área entre bacias; (a) ilustra a formação de drenagem farpada (barbed drainage) e (b) ilustra desvio para uma 

bacia de drenagem adjacente.  

Fonte: Adaptado de Bishop (1995). 

 

 

Figura 4.3 - Padrões em planta resultantes do rearranjo de drenagem através de decapitação, envolvendo 

transferência de área de drenagem entre bacias, mas sem preservação das linhas de drenagem. 

Fonte: Bishop (1995). 
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O reconhecimento de que uma captura fluvial ocorreu no passado é comumente baseado em 

observações como afluentes farpados (barbed tributaries)1, vales secos, canais decapitados e 

cotovelos de captura. Uma alteração bem marcada nas distribuições bióticas e/ou na composição de 

sedimentos acumulados em bacias sedimentares, deltas e terraços também podem indicar a ocorrência 

de uma captura a montante (Pederson 2001). Bishop (1995) salienta que em estudos desta natureza a 

dimensão vertical da denudação não pode ser negligenciada, pois esta promove incertezas na 

reconstrução de linhas de drenagem em níveis crustais prévios.  

Entre os exemplos mais notáveis de capturas fluviais conhecidos no Brasil destaca-se a 

subtração das antigas cabeceiras do Rio Tietê pelo médio Rio Paraíba do Sul na região do “Cotovelo 

de Guararema” (Ab’Saber 1957; Riccomini et al. 2010). King (1956) refere-se a esse rompimento da 

antiga conexão entre o alto Paraíba do Sul e o alto Tietê como um dos mais espetaculares casos de 

captura conhecidos no mundo. Na sugestiva anomalia de drenagem constituída pelo cotovelo de 

Guararema, o Rio Paraíba do Sul muda bruscamente o sentido de seu fluxo de sudoeste para nordeste. 

De acordo com Riccomini et al. (2010), esta captura envolveu causas tectônicas, provavelmente 

ligadas ao soerguimento de blocos ao longo de falhas de direção NW-SE durante evento tectônico 

transcorrente sinistral no Mioceno. 

Outros importantes rearranjos de drenagem no leste brasileiro são mencionados por Valadão 

(1998). De acordo com este autor, no Paleógeno a organização espacial da rede hidrográfica era 

substancialmente diferente daquela que atualmente se observa no interior continental. Um “Rio São 

Francisco ancestral” se articulava à bacia do Rio Parnaíba e tinha sua calha alojada no sinformal 

modelado nas rochas mesozoicas que compõe a Bacia Sedimentar São Franciscana. A mudança de seu 

curso para a atual posição foi gradativa, decorrente de uma série de capturas fluviais em seu alto 

curso. Estas capturas teriam sido condicionadas pela abertura de depressões interplanálticas em                          

resposta a um soerguimento ocorrido no Mioceno Médio. Condições semelhantes ocorreram na 

fachada atlântica, onde o “Rio Doce ancestral” teria sido capturado nas proximidades de Governador 

Valadares, dando origem a brusca inflexão de seu curso para sudeste (Valadão 1998).  

Rearranjos de drenagem de menor dimensão são amplamente mencionados na literatura, a 

maior parte deles em alguns dos principais divisores hidrográficos do sudeste brasileiro. Cherem et al. 

(2013) identificaram capturas em três bordas interplanálticas (São Geraldo, Barbacena e Cristiano 

Otoni) situadas entre quatro importantes bacias hidrográficas: São Francisco, Doce, Paraná e Paraíba 

do Sul. Essas capturas refletem a diferença no potencial erosivo das cabeceiras de drenagem de cada 

nível planáltico e aceleram o recuo das escarpas que separam tais planaltos escalonados. Neste 

                                                           
1 Padrão de drenagem indicativo de inversão de fluxo, caracterizado por confluências anômalas a cerca de 120º. Ou seja, o tributário aponta 
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contexto, as bacias dos planaltos inferiores, que drenam a frente dos escarpamentos, aumentam sua 

área em detrimento daquelas que drenam os planaltos superiores. 

No Planalto Setentrional da Serra do Espinhaço (MG), Saadi (1995) menciona que várias 

cabeceiras da bacia do Rio São Francisco foram desviadas e capturadas pelo sistema de drenagem da 

bacia do Rio Jequitinhonha. Já no Planalto Meridional a presença de rochas porosas e de estruturas 

anticlinais favoreceu a captura de canais pelo sistema de drenagem da Bacia do São Francisco. 

Na Serra do Mar (SP), Oliveira & Queiroz Neto (2007) identificaram uma captura que afetou 

o alto curso do Rio Guaratuba, cujo curso pretérito dirigia-se para a bacia do Rio Claro, afluente do 

Rio Tietê. O recuo das cabeceiras, como consequência da erosão regressiva da escarpa da Serra do 

Mar, causou a captura do Rio Guaratuba e direcionou seu fluxo para o Oceano Atlântico. 

Casos de rearranjos por decapitação, sem a preservação das linhas de drenagem, são 

observados principalmente em áreas escarpadas que delimitam bacias hidrográficas com níveis de 

base altimetricamente distintos, como sugerido na Serra da Mantiqueira por Santos (1999) e Rezende 

(2013) e na Serra do Mar paranaense por Marent (2011). Na Serra da Mantiqueira, Rezende (2013) 

indica a perda de área da alta bacia do Rio Grande para as bacias dos rios Aiuruoca e Preto. Já no 

Paraná, Marent (2011) sugere a perda de área das bacias interioranas para as bacias costeiras. 

4.5 DRENAGENS TRANSVERSAIS 

Muitos dos maiores sistemas fluviais do mundo possuem gargantas entalhadas 

inesperadamente através de altos estruturais e topográficos, como anticlinais, arqueamentos, cuestas 

ou horsts (Douglass et al. 2009). Na literatura de língua inglesa essas feições são denominadas water 

gaps, enquanto fendas semelhantes sem a presença de cursos fluviais são chamadas wind gaps. Estas 

últimas, em geral, são antigas gargantas abandonadas pelos canais que ali fluíam. De acordo com 

Powers (1966), a maioria das water gaps representa um problema intrigante com respeito à sua 

origem. A crista afetada é geralmente formada por rochas resistentes, e em condições normais o canal 

deveria erodir seu vale em leitos adjacentes mais frágeis, deixando a rocha mais resistente como uma 

crista ininterrupta. Portanto, uma water gap indica que algum processo incomum estabeleceu o canal 

transversalmente e não paralelamente à estrutura rochosa (Powers 1966). Quatro mecanismos gerais 

são invocados mais comumente para explicar a formação de drenagens transversais: antecedência, 

superimposição, transbordamento e captura (Figura 4.4). 

                                                                                                                                                                                     
para a direção montante de seu canal coletor (Twidale 2004). 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 77, 194 p. 

 

65 
 

Na antecedência o curso fluvial já possuía sua trajetória estabelecida antes do soerguimento 

ou deformação tectônica que produziu a crista (Powers 1966, Larson et al. 2016). É necessário que a 

capacidade de erosão do canal transversal seja maior do que a taxa de soerguimento da estrutura 

rochosa. Este processo tende a ocorrer em canais de ordem mais elevada, já que é exigida a 

capacidade de erodir através de uma rocha em soerguimento. Nessa situação é comum que os rios 

desenvolvam terraços fluviais desalinhados e flexionados. No entanto, nem todos os rios que 

atravessam uma elevação em soerguimento podem manter o seu curso, sendo este desviado ou 

represado (Douglass et al. 2009). 

De acordo com Douglass et al. (2009), a superimposição requer que um canal flua sobre uma 

cobertura que recobre uma estrutura rochosa comparativamente mais resistente. Essa cobertura pode 

ser formada por alúvio, sedimentos marinhos, depósitos lacustres ou por uma rocha mais suscetível à 

erosão. O canal se origina na superfície da cobertura e estabelece um curso transverso à estrutura 

subjacente soterrada. Com o avanço da erosão o canal corta as estruturas transversais inumadas, das 

quais não pode desviar. Com o passar do tempo, a cobertura pode ser completamente erodida e uma 

unidade resistente da estrutura subjacente pode estabelecer-se como uma crista, através da qual o 

canal superimposto flui por uma garganta (Powers 1966). Rios que cruzam uma camada de rocha 

resistente várias vezes ou fluem longas distâncias contra o mergulho de rochas exumadas são 

evidências de superimposição (Larson et al. 2016). Vale ressaltar que esse mecanismo é denominado 

epigenia por alguns autores, havendo nesta a possibilidade de formação das gargantas pelo 

encaixamento da rede de drenagem a partir de uma superfície de aplainamento, como sugerido por 

Hasui et al. (1982) e Saadi (1991). No entanto, Ouimet et al. (2008) especificam que o termo 

“garganta epigênica” se refere aos casos em que ocorre a escavação de um canal fluvial na rocha em 

posição adjacente a um antigo canal e/ou vale entulhado por sedimentos. 

Como já mencionado, a "pirataria" ou "captura" ocorre quando parte do curso anterior de um 

canal é transferida para outro com gradiente mais acentuado. O ponto de captura pode ocorrer através 

de um alto topográfico que divide dois sistemas de drenagem, gerando consequentemente uma 

drenagem transversal capturada (Douglass et al. 2009). 
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Figura 4.4 - Diagramas simplificados mostrando os diferentes processos que levam a formação de drenagens 

transversais. 

Fonte: Modificado de Douglass et al. (2009). 

 

A formação de water gaps por transbordamento se assemelha à formação por captura, já que 

ambas exigem que o canal transversal seja desenvolvido posteriormente à exposição da estrutura 
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rochosa elevada. No entanto, o transbordamento envolve uma ruptura mais severa do padrão de 

drenagem. Para a formação de uma drenagem transversal através desse mecanismo um rio deve ter 

sido represado em um lago que posteriormente transborda no ponto mais baixo da borda de sua bacia. 

A retração de knickpoints formados durante o transbordamento permite que o canal recém-integrado 

eroda uma garganta transversal (Douglass et al. 2009). 

São poucos os trabalhos que abordam a gênese de drenagens transversais no sudeste 

brasileiro. Em estudo sobre as superfícies de erosão no Quadrilátero Ferrífero (MG), Barbosa (1980) 

cita que as gargantas dos rios Paraopeba e das Velhas são as únicas evidências de movimentações 

neotectônicas na Serra do Curral. Para Barbosa (1980), não há indícios de que essas gargantas tenham 

sido resultantes de captura fluvial, o que indicaria uma antecedência dos rios em relação à 

neotectônica. Na mesma região, Medina et al. (2005) e Lavarini et al. (2016) sugerem que as water-

gaps situadas nas abas de sinclinais suspensas teriam se formado através de capturas que acarretaram 

no moderno esvaziamento das sinclinais Moeda e Gandarela. 

Hasui et al. (1982) indicam que as numerosas drenagens transversais formadas pelos 

principais rios do sul de Minas Gerais têm origem por superimposição. Para estes autores, a 

superimposição às estruturas pré-cambrianas ocorreu a partir de uma cobertura sedimentar ou de uma 

superfície de aplainamento muito evoluída, de modo que tais estruturas não apresentariam obstáculos 

significativos à drenagem. Em estudos nesta mesma área, Saadi (1991) também sugere a ocorrência de 

um encaixamento da rede de drenagem a partir de uma paleo-topografia mais regular (superfície de 

erosão) em resposta a um soerguimento generalizado. No entanto, Saadi (1991) adiciona um 

componente tectônico à origem dessas feições ao mencionar que as frentes escarpadas seccionadas 

pelos rios resultaram do levantamento das bordas meridionais de blocos falhados. 

Com relação às percées, atravessadas pelos maiores afluentes dos rios alojados nas grandes 

bacias intracratônicas, Bartorelli (2012) defende uma origem por epigenia. Na Bacia do Paraná, o 

processo de formação desses boqueirões escavados no front de cuestas estaria relacionado ao 

soerguimento da região Sudeste do Brasil e ao consequente aprofundamento da drenagem. Com esse 

soerguimento a drenagem consequente entalhou epigeneticamente o pacote sedimentar até a calha 

central, onde hoje se encontra o Rio Paraná, formando as percées nas cuestas basálticas (Bartorelli 

2012). 

Há ainda casos onde a formação de drenagens transversais por captura é iminente. Um notável 

exemplo é dado pelo cânion bidirecionado do Travessão, localizado na Serra do Cipó, região central 

de Minas Gerais. Neste cânion, os rios Bocaina e do Peixe nascem a poucos metros um do outro e 

correm em sentidos diametralmente opostos. Esses dois rios escavaram o cânion aproveitando-se de 
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uma zona de cisalhamento e hoje são separados por um minúsculo divisor, conforme observado por 

Saadi (1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

VARIAÇÃO ESPACIAL E CONDICIONANTES DO ENTALHAMENTO 

FLUVIAL NA BACIA DO RIO GRANDE, SUL DE MINAS GERAIS1 

5.1 - INTRODUÇÃO 

O entalhamento fluvial, expresso pela amplitude altimétrica entre topos e fundos de vale, é um 

indicador do grau de rejuvenescimento do relevo e pode ser utilizado como uma potencial ferramenta 

para quantificar a intensidade relativa do soerguimento de áreas continentais (Bonnet et al. 1998, 

2000). Analogamente, a altura de terraços fluviais acima dos vales também pode ser vista como uma 

medida aproximada do soerguimento crustal desde a deposição dos sedimentos (Bridgland 2000, 

Viveen et al. 2012). Além disso, diferenciações no aprofundamento de vales podem indicar a 

localização de níveis de base regionais que controlam a intensidade da incisão fluvial em bacias 

hidrográficas (Mather 2000, Schumm 2005, Larue 2008b, Donahue et al. 2013, Olivetti et al. 2016). 

Contudo, persiste uma antiga dificuldade em representar esse parâmetro morfométrico 

cartograficamente devido à sua grande variabilidade tanto ao longo de um mesmo vale quanto à escala 

de bacia hidrográfica. Em áreas com densidade de drenagem relativamente alta, como o “Planalto 

Atlântico” (Hasui et al. 1982), surge a possibilidade de utilizar a área de contribuição de cada trecho 

de curso d’água como unidade espacial de análise para mensuração da amplitude altimétrica local. 

Entende-se aqui como trecho de curso d’água a distância entre uma nascente e uma confluência ou a 

distância entre duas confluências. Tais áreas de contribuição de trecho de curso de água encontram-se 

disponíveis para a bacia hidrográfica do Rio Grande por meio de base ottocodificada produzida pela 

Agência Nacional de Águas, compatível com a escala de 1:50.000. Deste modo, propõe-se a 

utilização, em sistema de informação geográfica, da base ottocodificada em associação com modelos 

digitais de elevação para mensuração e representação cartográfica do aprofundamento dos vales. 

Técnica semelhante foi utilizada por Meis et al. (1982), porém com o cálculo do desnivelamento 

altimétrico feito de forma manual e apenas para bacias de segunda ordem. 

A pequena distância entre confluências, comumente encontrada em áreas cristalinas 

densamente fraturadas, como o sul de Minas Gerais (Marques Neto & Perez Filho 2012), faz da bacia 

do Rio Grande uma região ideal para a aplicação da técnica proposta. Uma ressalva deve ser feita em 

relação às áreas escarpadas, onde a amplitude altimétrica máxima expressa mais comumente o 

desnível ao longo do perfil longitudinal do vale e não ao longo de um perfil transversal. Nesse 

                                                           
1 Parte do capítulo foi publicada na Revista Brasileira de Geomorfologia, vol. 17, n. 4 (2016). 
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contexto, o presente capítulo tem como objetivo analisar as diferenças no aprofundamento da 

drenagem no interior da alta/média bacia do Rio Grande, em sua porção a montante da barragem de 

Furnas (Figura 1.1 e Apêndice 1). Foi feita a comparação entre o grau de dissecação de suas 

principais sub-bacias e discutidos os possíveis condicionantes geológicos/geomorfológicos das 

diferentes intensidades de entalhamento fluvial. A bacia tem sua evolução ligada a variações do nível 

de base ocorridas desde o soerguimento pós-Cretáceo da Serra da Mantiqueira (Saadi et al. 1998b) e 

ainda apresenta uma forte correspondência entre organização da rede de drenagem e 

macrocompartimentação geomorfológica. Tais características sugerem um importante controle da 

dinâmica fluvial sobre a evolução do relevo e indicam a relevância de um estudo que busque 

espacializar as variações da incisão fluvial no interior da bacia. 

Além da amplitude altimétrica foram inseridos em um segundo produto cartográfico classes 

representativas de altimetria e declividade. O cruzamento entre as três variáveis resulta em uma 

classificação automática da topografia que permite uma melhor definição dos compartimentos 

modelados em grande medida pela dinâmica fluvial diferenciada entre os principais rios.  

5.2- DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO ENTALHAMENTO FLUVIAL 

O número total de ottobacias utilizadas na análise foi 196.506. A Tabela 5.1 traz alguns dados 

estatísticos referentes às amplitudes altimétricas e as áreas (km2) mensuradas. A classe de maior 

amplitude altimétrica (> 400 m) ocorre em um número reduzido de ottobacias que se concentram 

principalmente na porção sul da área de estudo, em regiões montanhosas genericamente denominadas 

“Serra da Mantiqueira”, assim como em seus prolongamentos (Figuras 5.1 e 5.2F). As altas bacias dos 

rios Sapucaí, Verde, Aiuruoca e Grande abrigam as principais concentrações dessa classe, com 

destaque para os maciços alcalinos de Passa Quatro e Itatiaia, para a região dos divisores 

Verde/Aiuruoca (serras do Papagaio e do Pouso Alto) e Verde/Sapucaí, além de serras ao sul de 

Itajubá. Essa classe também ocorre de modo restrito em algumas serras quartzíticas da porção central 

e da porção noroeste da área (serras da Boa Esperança e da Pimenta). Vale ressaltar que em diversas 

destas ottobacias a amplitude altimétrica elevada é mais um resultado do relevo escarpado do que 

propriamente do aprofundamento dos vales. No entanto, é notório que as áreas montanhosas incluídas 

nesta classe também abrigam as áreas de relevo com maior grau de rejuvenescimento. 

A classe de amplitude altimétrica entre 201 e 400 m ocorre associada à classe anterior (> 400 

m), porém com uma distribuição mais ampla (Figuras 5.1 e 5.2E). As principais concentrações estão 

nas porções mais elevadas das bacias dos rios Sapucaí, Verde e Aiuruoca, dentro do contexto da Serra 

da Mantiqueira. Na bacia do Rio Sapucaí também há significativas ocorrências dessa classe em 

alinhamentos de cristas (ENE) na região de Pouso Alegre, na média bacia a sudoeste de Alfenas e na 
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baixa bacia em cristas de direção WNW. Na bacia do Rio Verde, além das cristas que seccionam a 

média bacia, há uma concentração bastante expressiva na baixa bacia, a norte de Três Corações. As 

demais ocorrências restringem-se basicamente às serras quartzíticas (meta-quartzo-arenito no mapa da 

Figura 3.6) que ocorrem de maneira dispersa nas bacias dos rios Verde, Capivari, Aiuruoca, Grande e 

das Mortes. Entre elas merece destaque a região localizada na extremidade noroeste da área, no 

entorno da represa de Furnas. 

Tabela 5.1 - Dados estatísticos das ottobacias 

 Classes (m) 

Variáveis Total 0 a 40 41 a 80 81 a 120 
121 a 

200 
> 200 

Número total de ottobacias 196.506 33.376 75.498 43.339 27.331 17.304 

Amplitude altimétrica média 

(m) 
96 21 61 97 152 297 

Mediana da amplitude 

altimétrica (m) 
75 22 61 96 148 267 

Amplitude altimétrica máxima 

(m) 
1135 - - - - - 

Amplitude altimétrica mínima 

(m) 
0 - - - - - 

Área média (km2) 0,27 0,26 0,26 0,32 0,21 0,25 

Mediana da área (km2) 0,17 0,17 0,16 0,18 0,15 0,17 

Área máxima (km2) 7,64* 4,68 7,64 7,6 5,97 5,74 

Área mínima (km2) 0,000008 0,000008 0,00001 0,00008 0,00009 0,0002 

*Não foram consideradas ottobacias que possuem área maior devido ao fato de estarem parcialmente inundadas 

pela represa de Furnas. 

Amplitudes altimétricas entre 121 e 200 m ocorrem em um número de ottobacias bastante 

superior ao das duas classes anteriores, com destaque para porção ocidental da área (Figura 5.1 e 

5.2D). Essa classe se manifesta na forma de morros, esporões e algumas cristas mais baixas. Distribui-

se de forma dispersa ao longo de quase toda bacia do Rio Sapucaí. Nas demais sub-bacias merecem 

destaque as seguintes regiões: alta/média bacia do Rio Verde, alta bacia do Rio Capivari, alta/média 

bacia do Rio Aiuruoca, média/baixa bacia do Rio Jacaré e alta bacia do Rio Santana. Além disso, há 

uma significativa concentração desta classe em uma área situada a leste de Varginha, abarcando 

inclusive parte do divisor entre os rios Verde e do Cervo.  

Amplitudes altimétricas entre 81 a 120 m possuem ampla distribuição na maior parte da área, 

principalmente sob a forma de morros e morrotes (Figuras 5.1 e 5.2C). Essa classe só perde 

importância nas regiões serranas anteriormente citadas e em parte da porção leste, dominada por 

colinas de menor amplitude. As concentrações mais extensas dessa classe estão na média bacia do Rio 

Sapucaí. 
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Figura 5.1 - Classes de amplitude altimétrica em ottobacias da área de estudo.  

Cidades: PA: Pouso Alegre; VG: Varginha; IT: Itajubá; SL: São Lourenço; TC: Três Corações; LV: Lavras; Al: Alfenas; SJ: São João del-Rei; BA: Barbacena; AN: 

Andrelândia; FO: Formiga. 

Observação: A localização das rupturas de declive foi definida com base nos perfis longitudinais apresentados e discutidos no Capítulo 6. 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 77, 194 p. 

 

73 
 

 
Figura 5.2 - Fotos de áreas representativas de cada uma das seis classes de amplitude altimétrica. A) 0 a 40 m – 

Luminárias/Cruzília – Bacia do Rio Ingaí/Capivari; B) 41 a 80 m – São Bento Abade - Bacia do Rio do Cervo; 

C) 81 a 120 m – Varginha - Bacia do Rio Verde; D) 121 a 200 m – Carmo da Cachoeira - Bacia do Rio do 

Cervo; E) 201 a 400 m – Alagoa -  Bacia do Rio Aiuruoca; F) > 400 m – Itamonte - Bacia do Rio Aiuruoca. 

 

A classe de entalhamento entre 40 e 80 m é a de maior ocorrência na área de estudo, 

ocupando amplas áreas colinosas, principalmente na porção leste (Figura 5.1 e 5.2B). A maior 

concentração corresponde a uma extensa mancha que abarca a média bacia do Rio Capivari, a baixa 

bacia do Rio Aiuruoca, a porção central da alta bacia do Rio Grande e parte da bacia do Rio das 

Mortes. Nas bacias dos rios Sapucaí e Verde essa classe restringe-se basicamente às porções menos 
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elevadas, adjacentes aos principais vales. A única exceção considerável corresponde ao Planalto de 

Caldas (Hasui et al. 1982), situado a noroeste de Pouso Alegre. Esse planalto é delimitado por 

escarpas com até 600 m em relação à depressão adjacente, mas boa parte de sua superfície cimeira 

possui incisão pouco pronunciada, diferentemente do que ocorre na Serra da Mantiqueira. 

As amplitudes altimétricas inferiores a 40 m ocorrem em associação com a classe anterior (41 

a 80 m), porém em um número muito inferior de ottobacias (Figura 5.1 e 5.2A). As principais 

ocorrências estão nas mesmas regiões da classe anteriormente citada, com destaque para as 

adjacências das serras quartzíticas, a sudeste de Lavras. Nas bacias dos rios Sapucaí, do Cervo, 

Santana, Jacaré e Grande (médio curso) essa classe é praticamente inexistente. 

5.3- CONDICIONANTES GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS DAS 

VARIAÇÕES NO ENTALHAMENTO FLUVIAL 

 De um modo geral, há uma baixa correspondência entre a distribuição das classes de 

amplitude altimétrica e os grupos litológicos, como mostra a comparação entre as figuras 3.6 (página 

31) e 5.1. O controle litológico mais claro sobre as amplitudes das ottobacias é exercido pelos meta-

quartzo-arenitos dos supergrupos Piumhi e Minas e dos grupos Andrelândia, São João del Rei e 

Canastra, por vezes intercalados a metapelitos. Amplitudes superiores a 200 m ocorrem nas escarpas e 

reversos que marcam o contato entre os quartzitos e rochas mais frágeis, como gnaisses e xistos. 

Geralmente os canais que drenam essas cristas quartzíticas não possuem um grande aprofundamento 

vertical, exceto nas gargantas onde os principais rios as seccionam. Portanto, tais amplitudes elevadas 

geralmente expressam a diferença altimétrica entre topo e base de escarpas e reversos. Além da 

denudação diferencial, a presença de algumas falhas cenozoicas mapeadas (Figura 3.6) sugere que um 

componente tectônico pode ter tido participação na gênese de algumas das cristas e, 

consequentemente, nas amplitudes de relevo ali observadas, como já sugerido por Saadi (1991) e 

Costa (1999). 

 Os maciços alcalinos cretáceos de Itatiaia e Passa Quatro, constituídos principalmente por 

sienitos, também abrigam uma clara concentração de classes de amplitudes elevadas (> 200 m) nas 

cabeceiras dos rios Verde e Aiuruoca (Figura 3.6 e 5.1). De acordo com Motoki et al. (2008), a 

textura maciça e a formação de crostas endurecidas conferem às rochas sieníticas uma elevada 

resistência ao intemperismo e erosão. Contudo, a proeminência dos maciços deve ser atribuída mais 

ao soerguimento acumulado do que propriamente à resistência das rochas alcalinas frente aos 

processos denudacionais. As abundantes feições de dissolução presentes na parte alta do Maciço do 

Itatiaia indicam relativa fragilidade dos sienitos frente à denudação geoquímica (Talim & Bueno 

2014). 
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Também na Serra da Mantiqueira há concentrações significativas de amplitudes elevadas 

junto a granitoides neoproterozoicos, como o Granito Capivara, nas bacias dos rios Verde e Aiuruoca, 

e a Suíte Bragança Paulista, na bacia do Rio Sapucaí. A maior resistência em relação aos gnaisses 

circundantes cria grandes desníveis no contato entre as duas litologias. Tanto nos complexos alcalinos 

quanto nos granitoides, as elevadas amplitudes não refletem apenas o relevo escarpado, mas também 

uma pronunciada incisão da drenagem representada por profundos vales em V. Nesses locais o fator 

litológico apenas intensifica o grau de entalhamento fluvial que já é elevado em toda a região devido 

ao soerguimento da Serra da Mantiqueira (Saadi 1991, Santos 1999, Rezende 2013).  

Por outro lado, a maioria dos granitoides paleoproterozoicos/arqueanos inseridos nas bacias 

dos rios das Mortes, Jacaré, Capivari e Grande (médio curso) não exercem uma clara influência sobre 

as variações na intensidade do entalhamento fluvial (Figuras 3.6 e 5.1). Na área de ocorrência dessas 

rochas as classes de amplitude apresentam uma grande variabilidade (0-40 m a 201-400 m), pouco se 

diferenciando dos gnaisses, metapelitos e metaultramáficas adjacentes. A maior presença de linhas de 

fraqueza (fraturas e falhas) nesses granitoides mais antigos pode explicar a escassez de desníveis 

altimétricos consideráveis nos contatos com as rochas circundantes, já que estas são teoricamente 

mais frágeis devido a características texturais e/ou mineralógicas (Fontes 2012). 

Os gnaisses são as rochas de maior ocorrência na área de estudo e abrigam a maioria das 

ottobacias com amplitudes altimétricas mais baixas (< 80 m). No entanto, gnaisses também se 

associam a todas as demais classes de amplitude e, portanto, não condicionam qualquer tipo de padrão 

de distribuição (Figuras 3.6 e 5.1). O melhor exemplo desse quadro é dado pelos ortognaisses do 

Complexo Mantiqueira, que ocorrem tanto em porções montanhosas, com amplitudes superiores a 400 

m, quanto em regiões colinosas, com amplitudes inferiores a 40 m. Situação semelhante ocorre com o 

Complexo Varginha-Guaxupé e com os paragnaisses do Grupo Andrelândia. Anfibolitos e rochas 

ultramáficas também não estão associados a classes de amplitudes específicas. 

Os metapelitos tendem a condicionar amplitudes altimétricas inferiores a 120 m (Figuras 3.6 e 

5.1). No entanto, há duas exceções importantes que apresentam amplitudes altimétricas maiores. A 

primeira é quando ocorrem intercalados a quartzitos, como a sudeste de Lavras (Formação 

Campestre). A segunda exceção são ocorrências afetadas por um soerguimento de maior intensidade 

por estarem localizadas no contexto da Serra da Mantiqueira (Formação Santo Antônio). 

A presença de uma mesma litologia em regiões com altitude e amplitude de relevo 

extremamente diferenciados sugere que o papel da tectônica cenozoica suplanta o fator litológico 

como controlador da intensidade da incisão fluvial na maior parte da bacia do Rio Grande. O 

soerguimento diferencial de blocos limitados por falhas faz com que a rede de drenagem situada nos 
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blocos altos tenha seu nível de base rebaixado e, consequentemente, sofra uma intensificação da 

incisão, caso não haja obstáculos à propagação da vaga erosiva remontante. Por outro lado, os blocos 

baixos sofrem uma subsidência relativa que tende a desacelerar o encaixamento da drenagem ou até 

mesmo iniciar um processo de agradação. Nesse caso, um efeito semelhante também pode ser gerado 

a montante de soleiras geomórficas formadas por rochas com elevada resistência aos processos 

erosivos. A influência de movimentações crustais sobre a intensidade da incisão fluvial em ambientes 

intraplaca já foi observada em diversas áreas (Bonnet et al. 1998, 2000; Cunha et al. 2008, Larue 

2008b, Magalhães Junior et al., 2011, Donahue et al. 2013), inclusive, na bacia do alto Rio Grande, 

onde Saadi (1991) relacionou a profundidade da dissecação nos diferentes compartimentos à 

intensidade do soerguimento mesozoico-cenozoico. 

A comparação entre a distribuição das classes de amplitude (Figura 5.1) e as estruturas 

presentes na Figura 3.6 mostra que há uma boa correspondência entre algumas delas. Na figura 5.1 

foram inseridas todas as falhas previamente mapeadas que exercem um claro controle sobre a 

distribuição das amplitudes, exceto aquelas onde também há uma marcante influência litológica 

(meta-quartzo-arenitos e alguns granitoides). Nesse sentido, os blocos altos são aqueles na lateral da 

falha onde se concentram as maiores amplitudes e os blocos baixos onde se concentram as menores 

amplitudes. Além disso, há evidências de outras falhas ainda não mapeadas com movimentação 

cenozoica, o que deixaria ainda mais claro o significativo controle morfotectônico sobre o 

aprofundamento da drenagem. Esse controle é mais evidente na porção sul da área, através de falhas 

pertencentes ao Sistema Transcorrente Paraíba do Sul (Hasui 2012c) de direção geral ENE. O caso 

mais notório é o da zona de cisalhamento de Jesuânia (Trouw et al. 2008) e de seu prolongamento 

para nordeste, referido por Hasui et al. (1990) como Zona de Transcorrência de Cruzília. Essa zona de 

falhas corta a média bacia do Rio Verde, a alta bacia do Rio Capivari e a média bacia do Rio 

Aiuruoca, até a altura de Andrelândia. A sul da zona de cisalhamento predominam amplitudes 

superiores a 80 m, enquanto a norte ocorrem extensas áreas com amplitudes inferiores a 80 m. Essa 

configuração indica que o bloco ao sul foi mais soerguido.  

Na bacia do Rio Sapucaí é possível identificar um cenário semelhante, porém, não tão nítido 

devido à intensa fragmentação do relevo em cristas e depressões relacionadas a falhas com 

orientações diversas. A formação de grabens neocenozoicos na região de Pouso Alegre (Ferreira 

2001; Magalhães Junior & Trindade, 2005 - Figura 5.3A) foi responsável pelo rebaixamento do nível 

de base regional, com consequência direta sobre o entalhamento fluvial. No piso das depressões 

tectônicas há predomínio de amplitudes inferiores a 120 m, enquanto nos blocos soerguidos 

predominam amplitudes superiores a esse valor. 
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No interior do bloco ao sul da zona de cisalhamento de Jesuânia ainda se destacam dois 

grandes eixos montanhosos onde o soerguimento cenozoico foi mais intenso, já que tanto as altitudes 

absolutas (> 1400 m) quanto as amplitudes (> 200 m) são bastante superiores ao que se encontra no 

restante da área (Apêndice 1 e Figura 5.1). Esses eixos, em parte limitados e segmentados por falhas, 

se prolongam para norte a partir da escarpa de falha que delimita a borda NNW do Rift Continental do 

Sudeste do Brasil (Riccomini et al. 2004) ou Rifte do Paraíba do Sul (Zalán & Oliveira 2005). 

 

Figura 5.3 – Grabens cenozoicos na bacia do Rio Sapucaí A) Vale do Rio Sapucaí abrigado em depressão 

tectônica controlada por falhas de direção NE entre Silvianópolis e Careaçu, a nordeste de Pouso Alegre (vista 

para leste). B) Graben de Campo do Meio a leste do baixo curso do Rio Sapucaí, em Boa Esperança (vista para 

sul). 

 

Mais ao norte, a zona de cisalhamento de Três Corações (Trouw et al. 2008), de direção NE, 

não exerce um controle tão claro sobre a distribuição das amplitudes altimétricas. No entanto, em 

algumas porções desvinculadas das serras quartzíticas há uma predominância de amplitudes 

superiores no bloco noroeste em relação ao bloco sudeste (Figuras 3.6 e 5.1). Ou seja, a tendência de 

um soerguimento crescente em direção ao sul (Serra da Mantiqueira) não é mais observada nessa 

região. 

A NNE da Nappe Guaxupé o controle de falhas do Sistema Transcorrente Campo do Meio 

(N70W a N80W) sobre o entalhamento fluvial também se faz presente. A norte de Alfenas há uma 

faixa estreita limitada por falhas com amplitudes altimétricas predominantemente inferiores a 80 m, 

enquanto nas adjacências prevalecem amplitudes superiores a esse valor. Essa configuração sugere 

que se trata de um bloco que sofreu subsidência, enquanto os alinhamentos de cristas ao norte 

representam zonas soerguidas associadas a falhas cenozoicas mapeadas (Apêndice 1 e Figuras 3.6 e 

5.1). Ao norte da faixa citada há outras paralelas com um padrão semelhante de distribuição de 

amplitudes, porém, sem a mesma nitidez. Nessa mesma região do Cinturão de Cisalhamento Campo 

do Meio, Morales et al. (2004) relatam a reativação de falhas antigas como falhas normais associadas 

a formação de zonas abatidas com extensa sedimentação aluvial (Figura 5.3B). Portanto, essas 
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depressões tectônicas no baixo Sapucaí constituem outros pontos onde houve rebaixamento do nível 

de base, com consequência direta na intensidade da incisão fluvial das áreas a montante. 

Ainda chama a atenção uma concentração anômala de amplitudes relativamente elevadas a 

leste de Varginha e norte de Três Corações (Figura 5.1). Morfologicamente essa área se assemelha a 

um domo, inclusive com uma característica rede de drenagem radial. A área coincide 

aproximadamente com as ocorrências da Formação Arantina (biotita gnaisse/xisto grosso - 

Neoproterozoico), incluindo sua fácies granulito de alta pressão situada na Nappe Varginha. A 

princípio, tal fato sugeriria um controle litológico sobre o relevo e inclusive sobre o grau de 

entalhamento fluvial. No entanto, tais litotipos não apresentam características mineralógicas e/ou 

texturais que justifiquem elevações semelhantes àquelas verificadas nas serras quartzíticas situadas a 

leste (> 1200 m) e amplitudes de relevo superiores a 200 m, o que não ocorre sobre os gnaisses e 

xistos do entorno. A presença da Formação Arantina em outras áreas vizinhas de relevo mais suave e 

o manto de alteração relativamente espesso sobre ela desenvolvido corroboram essa afirmação. Desse 

modo, é provável que essa área tenha sido afetada por um soerguimento neocenozoico mais intenso do 

que as adjacências igualmente situadas fora dos domínios da Serra da Mantiqueira. Uma possível 

reativação das falhas que delimitam a Nappe Varginha pode ser a causa desse soerguimento. 

No domínio cratônico destaca-se uma concentração anômala de amplitudes bastante elevadas 

(> 120 m) a sudeste de Formiga, abrangendo a alta bacia do Rio Santana e principalmente a média 

bacia do Rio Jacaré. Nesta última não há nenhum condicionante litológico claro, já que praticamente 

toda área é dominada por ortognaisses arqueanos. A área mais dissecada tem seu início imediatamente 

a jusante de importantes rupturas de declive no perfil longitudinal (Figura 5.1), o que sugere que se 

trata de uma área rejuvenescida, provavelmente resultante da propagação de uma vaga erosiva 

disparada por um rebaixamento do nível de base no Rio Grande. O atual limite dessa retração erosiva 

corresponde a uma das zonas de ruptura, acima da qual a rede de drenagem não foi envolvida no 

processo de rejuvenescimento e consequentemente apresenta amplitudes altimétricas mais modestas. 

Essa configuração é análoga ao que Olivetti et al. (2016) descrevem para a borda leste do Maciço 

Central francês, onde knickpoints separam morfologias muito diferentes: uma paisagem reliquial 

superior ainda não rejuvenescida e uma paisagem moderna inferior fortemente desequilibrada e 

caracterizada por uma topografia transitória. Já na bacia do Rio Santana o contraste entre amplitudes 

superiores a montante e inferiores a jusante está relacionado a contatos esparsos entre gnaisses e 

metacalcários do Grupo Bambuí (Figura 3.6). 

Também é importante mencionar que as maiores concentrações de amplitudes inferiores a 80 

m são diretamente condicionadas por importantes níveis de base regionais nos principais rios. As 

entradas de gargantas situadas nas resistentes cristas quartzíticas funcionam como soleiras 
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geomórficas e limitam a incisão fluvial nas áreas a montante. Essa influência ocorre principalmente na 

bacia do Rio Capivari (Figura 5.1), o que explica, em parte, a predominância de um baixo 

aprofundamento da drenagem em suas áreas colinosas. Essas áreas a montante de soleiras mostram-se 

como as mais propícias à preservação de terraços fluviais, geralmente situados entre 15 e 30 m acima 

do canal. Por outro lado, algumas gargantas situadas nas bacias dos rios Sapucaí, Verde e das Mortes 

não possuem grande influência sobre as variações no entalhamento fluvial, o que indica que sua 

função como nível de base já foi reduzida pela retração erosiva ou eliminação de suas soleiras. 

Por fim, merece ser destacado o caso do Planalto de Caldas, descrito por Hasui et al. (1982) 

como uma subzona do Planalto do Alto Rio Grande situada no divisor das águas que vertem para os 

rios Grande, Pardo e Moji-Guaçu. O interior desse planalto possui um aprofundamento da drenagem 

relativamente baixo (< 200 m), apesar de estar posicionado centenas de metros acima do Rio Sapucaí, 

a noroeste de Pouso Alegre. É um exemplo de compartimento elevado onde a resposta erosiva ao 

soerguimento não se propagou para a rede de drenagem da superfície cimeira. Portanto, o knickpoint 

situado na escarpa que delimita o planalto separa dois segmentos do Rio do Machado com níveis de 

base distintos. 

As elevadas taxas de incisão calculadas a partir da datação de antigos depósitos fluviais (vide 

Capítulo 6) permitem inferir que o entalhamento registrado nos atuais vales tem idade essencialmente 

quaternária. Consequentemente, as movimentações crustais associadas também teriam ocorrido, pelo 

menos em parte, durante o Quaternário. Esse quadro é compatível com a ocorrência de eventos 

tectônicos transpressivos na Serra da Mantiqueira durante o intervalo Neogeno-Quaternário, como 

mencionado por Santos (1999), Costa (1999), Riccomini et al. (2004) e Cogné et al. (2013). 

Modenesi-Gauttieri et al. (2011) também indicam uma última fase de soerguimento no Pleistoceno 

associada a uma tendência de podzolização no Planalto de Campos do Jordão. Tomando como base as 

diferenças no entalhamento fluvial entre blocos adjacentes é possível estimar que os desnivelamentos 

tectônicos tenham atingido algumas dezenas de metros em determinadas falhas.  

5.4 RELAÇÃO ENTRE AMPLITUDE ALTIMÉTRICA E ÁREA DAS OTTOBACIAS 

 De modo a identificar eventuais distorções causadas por diferenças no tamanho das áreas de 

contribuição de cada trecho de curso d’água foi calculada a razão entre a amplitude altimétrica (m) e a 

respectiva área (km2) de cada ottobacia. Os valores resultantes estão representados cartograficamente 

em cinco classes na Figura 5.4.  
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Figura 5.4 - Razão entre amplitude altimétrica e área das ottobacias representada em classes.  

Cidades: PA: Pouso Alegre; VG: Varginha; IT: Itajubá; SL: São Lourenço; TC: Três Corações; LV: Lavras; Al: Alfenas; SJ: São João del-Rei; BA: Barbacena; AN: 

Andrelândia; FO: Formiga.
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Através da figura 5.4 é possível identificar a predominância de valores menores na porção 

oeste/noroeste da área em relação à porção leste, ao contrário do que ocorre com a amplitude quando 

analisada isoladamente. Essa inversão ocorre devido a uma pequena diferença no nível de detalhe do 

mapeamento topográfico do IBGE do qual derivam as ottobacias, embora todas as folhas estejam na 

escala de 1:50.000. A leste de Lavras (44º30’W) o mapeamento da rede drenagem foi mais detalhado, 

o que tende a gerar ottobacias menores e consequentemente uma relação amplitude/área com valores 

maiores. Diferenças naturais na densidade de drenagem também explicam parte do contraste entre os 

dois parâmetros representados nos mapas. A densidade de drenagem geralmente mais modesta sobre 

rochas metassedimentares do Grupo Bambuí, no noroeste da área, é um exemplo. 

Contudo, no mapa que expressa a relação amplitude/área, as regiões montanhosas mais 

soerguidas continuam bem marcadas com concentrações de valores mais elevados e as áreas 

potencialmente subsidentes se destacam de forma ainda mais nítida pela concentração de valores 

baixos, como nas depressões paralelas a norte de Alfenas (ESE-WNW) e nas depressões de Pouso 

Alegre, de Ijaci (a NE de Lavras), e do Rio Piumhi (no extremo noroeste da área). Também se destaca 

a concentração de baixos valores a leste da Serra da Pimenta (a sudoeste de Formiga), o que reforça o 

papel de soleira geomórfica exercido pela garganta ali entalhada pelo Rio Grande. 

5.5- CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TOPOGRAFIA 

 De modo a refinar as análises realizadas a partir da variação espacial do entalhamento fluvial 

foram incorporadas mais duas variáveis: altitude (m) e declividade (%). O cruzamento entre as três 

variáveis resultou em uma classificação automática da topografia com 36 combinações diferentes. 

Para isso foi necessário realizar uma simplificação das classes de amplitude com a definição de 

apenas três intervalos (< 100, 100 a 300 e > 300 m). O mesmo número de intervalos foi definido para 

a altitude e a declividade. No mapa (Apêndice 2) também foram incluídas a localização das rupturas 

de declive identificadas no perfil longitudinal dos principais rios (perfis apresentados no Capítulo 6) e 

as falhas com evidências de movimentação cenozoica. No caso destas últimas, além das falhas 

identificadas através do contraste entre classes de amplitude sem controle litológico, foram 

adicionadas falhas associadas ao Rift de São João del-Rei (Saadi 1990, 1991, Ribeiro et al. 2003b) e 

ao Graben de Ijaci (Saadi 1991, Quéméneur et al. 2003). Deste modo foi possível identificar a 

influência das rupturas de declive e das falhas sobre a distribuição das unidades de relevo expressas 

na classificação automática. 

 No mapa do Apêndice 2 chama a atenção a presença de dois grandes conjuntos de classes de 

maior abrangência na alta/média bacia do Rio Grande. O primeiro, em tons de bege, está localizado na 
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porção centro-leste, entre as cidades de Andrelândia, São João del-Rei e Lavras. Nele há amplo 

predomínio de altitudes entre 900 e 1100 m, amplitudes inferiores a 100 m e declividades entre 8 e 

20% (Figura 5.2A e B). Trata-se de um planalto constituído principalmente por colinas e em menor 

medida por morrotes que só são interrompidos pelas cristas quartzíticas. Esse planalto de relevo 

relativamente suave abarca a média bacia do Rio Capivari, a baixa bacia do Rio Aiuruoca, a porção 

central da alta bacia do Rio Grande, a porção centro-sul da bacia do Rio das Mortes, além de uma 

pequena área no leste da bacia do Rio Verde. Corresponde aproximadamente ao que Saadi (1991) 

denominou “Planalto de Madre de Deus de Minas” em sua compartimentação morfoestrutural da 

bacia do Rio Grande. O limite meridional desse compartimento coincide em grande parte com a zona 

de cisalhamento de Jesuânia/Cruzília, o que indica um forte controle morfotectônico. Já os limites 

setentrionais estão, em parte, associados a rupturas de declive nos rios Grande, das Mortes, Capivari e 

Cervo. Chama a atenção o fato que do ponto de vista da vegetação nativa esse planalto coincide 

aproximadamente com um enclave de campos em meio as florestas que dominam o sul de Minas 

Gerais (Scolforo & Carvalho 2006). Tal fato pode sinalizar a ocorrência de um quadro morfoclimático 

peculiar no Quaternário que também colaborou para a individualização do compartimento. 

 O segundo conjunto de destaque, em tons de verde, está situado na porção oeste e ocupa a 

maior parte da bacia do Rio Sapucaí, além da área drenada pelo médio Rio Grande a jusante de sua 

quarta zona de ruptura, situada logo ao norte de Lavras. Nele há predomínio de altitudes inferiores a 

900 m, amplitudes inferiores a 100 m e declividades entre 8 e 20%. A altimetria consideravelmente 

inferior à do planalto adjacente caracteriza um compartimento deprimido constituído 

predominantemente por colinas, embora morros e morrotes também tenham presença expressiva 

(Figura 5.3). Amplitudes entre 100 e 300 m e declividades superiores a 20% ocorrem principalmente 

nas bordas dos corredores deprimidos que acompanham os principais vales e nas adjacências das 

rupturas de declive nos rios Sapucaí e Verde, ambas próximas à Varginha (Figura 5.2C). A depressão 

na alta bacia do Rio Verde, embora atinja altitudes ligeiramente superiores a 900 m, também pode ser 

integrada a esse grande compartimento. Ao sul, na região de Pouso Alegre, os limites da depressão 

possuem controle morfotectônico por meio de falhas que a colocam em contato com cristas e 

planaltos elevados da Serra da Mantiqueira (Figura 5.3A). Ao norte, os limites são 

predominantemente erosivos, o que demonstra um avanço dessa extensa depressão sobre os planaltos 

adjacentes através do recuo de rupturas de declive nas principais linha de drenagem. A Figura 5.5 

mostra um degrau formado no contato entre os dois grandes compartimentos no divisor entre as bacias 

dos rios Verde e do Cervo. 

Entre 1100 e 1400 m de altitude as áreas com amplitudes inferiores a 100 m e declividades 

inferiores a 20% ocorrem nas extremidades leste e sudeste, correspondentes a porções planálticas 
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menos soerguidas da Serra da Mantiqueira, e no Planalto de Caldas, situado a sudoeste. Acima de 

1400 m de altitude essa combinação de intervalos de amplitude e declividade característica de relevos 

colinosos é praticamente inexistente. Nos domínios da Serra da Mantiqueira acima de 1100 m de 

altitude há amplo predomínio de amplitudes entre 100 e 300 m combinadas a declividades superiores 

a 20% (Figura 5.2E) Amplitudes superiores a 300 m combinadas a declividades superiores a 20% 

caracterizam as áreas montanhosas que se restringem basicamente às escarpas que limitam cristas e 

planaltos elevados, em parte adaptadas a falhas (Figura 5.2F). 

 

Figura 5.5 – Degrau no contato entre o compartimento planáltico colinoso da alta bacia do Rio Grande (à 

direita) e a depressão da bacia do Rio Sapucaí (à esquerda). Vista para WSW a partir do divisor entre as bacias 

dos rios do Cervo e Verde, entre Luminárias e São Tomé das Letras, próximo à Três Corações. 

 

Portanto, a classificação automática da topografia permitiu evidenciar a existência de 

compartimentos modelados principalmente pela dinâmica fluvial diferenciada entre os principais rios 

em resposta à atuação de distintos níveis de base. O médio curso do Rio Grande e os principais vales 

da bacia do Rio Sapucaí constituem um grande compartimento deprimido abaixo de 900 m de altitude, 

cuja escavação foi, em parte, intensificada pelo rebaixamento do nível de base associado aos grabens 

neocenozoicos. Por outro lado, a maior parte da área drenada pelo alto curso do Rio Grande constituí 

um planalto de relevo mais suave com cotas entre 900 e 1100 m. Esse planalto não foi envolvido em 

um processo de rejuvenescimento com a mesma intensidade do ocorrido na depressão, o que em certa 

medida o coloca como um compartimento reliquial marcado pela maior presença de registros 

sedimentares antigos, conforme mapa do Apêndice 1. As soleiras geomórficas quartzíticas na forma 
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de gargantas atuam de maneira determinante no retardamento da vaga erosiva que se propaga para 

montante a partir do médio/baixo curso do Rio Grande. 

Um processo análogo de abertura de depressões ocorre a leste e sudeste, onde as depressões 

abrigadas nas bacias dos rios Doce e Paraíba do Sul ganham área dos planaltos inseridos na bacia do 

Rio Grande através do recuo de escarpas (Salgado et al. 2012, Rezende 2013, Marent 2016). Contudo, 

a intensidade desse recuo é superior à observada nos divisores internos na bacia do Rio Grande, já que 

os rios Doce e Paraíba do Sul estão vinculados a níveis de base muito mais baixos pertencentes a 

bacias voltadas diretamente para o Oceano Atlântico. 

5.6 SÍNTESE 

A utilização de ottobacias como unidade espacial de análise para mensuração da amplitude 

altimétrica se mostrou como uma técnica eficiente para representar as variações espaciais no 

aprofundamento dos vales. O procedimento pode ser facilmente reproduzido em regiões que dispõem 

de uma base ottocodificada compatível com a escala de 1:50.000. Contudo, a representação 

cartográfica em classes de amplitude altimétrica deve ser analisada com cautela devido a possíveis 

diferenças acentuadas na densidade de drenagem ou no nível de detalhe do mapeamento topográfico 

original. Esses fatores podem resultar em trechos de drenagem com dimensões muito variadas, o que 

prejudica a comparação. 

A distribuição das classes de amplitude mostrou que na maior parte da alta/média bacia do 

Rio Grande o entalhamento fluvial situa-se entre 40 e 120 m. Valores superiores (> 120 m) 

concentram-se principalmente na Serra da Mantiqueira, junto às cabeceiras dos principais rios. O 

controle litológico sobre a distribuição das classes de amplitude é pouco observável na região como 

um todo. Apenas sienitos, meta-quartzo-arenitos e alguns granitoides neoproterozoicos concentram 

amplitudes mais elevadas (> 120 m), em parte relacionadas a escarpas. Amplitudes inferiores a 80 m 

tendem a ocorrer em áreas gnáissicas. Contudo, rochas teoricamente mais frágeis, como gnaisses e 

metapelitos também estão presentes em porções montanhosas, caracterizadas por uma pronunciada 

incisão fluvial.  

O controle litológico relativamente pouco expressivo sugere que a tectônica cenozoica é o 

principal fator controlador da intensidade da incisão fluvial. A boa correspondência entre distribuição 

de classes de amplitude e falhas mapeadas indica a atuação de soerguimentos diferenciais entre 

blocos, com o consequente rebaixamento de níveis de base. Esse controle é mais evidente na porção 

sul da área, através de falhas reativadas pertencentes ao Sistema Transcorrente Paraíba do Sul (ENE), 

com destaque para a zona de cisalhamento de Jesuânia. Nesse contexto, as áreas mais soerguidas são 
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aquelas porções da Serra da Mantiqueira com as principais concentrações de amplitudes superiores a 

200 m. Mais ao norte merecem destaque as áreas com concentrações anômalas de amplitudes 

relativamente elevadas ao norte de Três Corações e na baixa bacia do Rio Jacaré. No primeiro caso 

um soerguimento neocenozoico superior ao das áreas adjacentes também deve ter ocorrido. No 

segundo caso as amplitudes mais elevadas aparentemente estão relacionadas à retração erosiva de uma 

ruptura de declive no perfil do rio com o consequente rejuvenescimento do relevo. 

A predominância de amplitudes menores (< 80 m) na porção oriental, drenada pelo alto Rio 

Grande, em relação à porção ocidental, drenada em sua maior parte pelo Rio Sapucaí, está relacionada 

à presença de soleiras quartzíticas na primeira e grabens neocenozoicos na segunda. Por um lado, as 

entradas de algumas gargantas situadas nas cristas quartzíticas funcionam como barreiras que limitam 

a incisão fluvial nas áreas a montante. Por outro lado, as depressões tectônicas situadas na região de 

Pouso Alegre e no baixo Sapucaí causaram rebaixamento do nível de base regional e, 

consequentemente, uma tendência de encaixamento da drenagem a montante.  

A classificação automática da topografia, que incorpora intervalos de altitude e declividade, 

além das amplitudes, confirma a atuação diferenciada de níveis de base ao evidenciar a existência de 

um planalto colinoso drenado pelo alto Rio Grande, a leste, e de uma depressão de relevo mais 

dissecado drenada pelo Rio Sapucaí e pelo médio Rio Grande, a oeste. Ambos são limitados ao sul 

por patamares, cristas e planaltos elevados onde o soerguimento Cenozoico foi mais intenso. Portanto, 

os resultados indicam um destacado papel da incisão fluvial na evolução e compartimentação do 

relevo dessa bacia hidrográfica interiorana situada em ambiente intraplaca. 
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CAPÍTULO 6 

CONFIGURAÇÃO DOS PRINCIPAIS VALES E REGISTROS 

SEDIMENTARES ASSOCIADOS 

6.1 - ASPECTOS GERAIS  

O baixo potencial de preservação de sedimentos fluviais, típico de interiores continentais 

soerguidos (Aslan 2007) e de áreas tropicais (Magalhães Junior & Trindade 2005, Barros & 

Magalhães Junior 2013), se expressa na relativa escassez de registros sedimentares na alta/média 

bacia do Rio Grande. Apenas os sedimentos das planícies fluviais atuais ocupam áreas mais amplas. 

No entanto, estes são depósitos associados à dinâmica moderna dos cursos d’água. Os registros da 

dinâmica fluvial pretérita se resumem basicamente a pequenos depósitos descontínuos ao longo de 

alguns dos principais vales, além de raros remanescentes de pequenas bacias tectonicamente 

controladas. A identificação dos depósitos está quase sempre atrelada à exposição de materiais 

arenosos e principalmente de clastos com algum grau de arredondamento. Esse fato reflete a 

predominância de sedimentos de maior granulometria na sustentação de terraços fluviais nos 

interiores continentais, como mencionado por Aslan (2007). Sedimentos lamosos geralmente são de 

difícil identificação quando ocorrem isolados, já que a pedogênese tende a apagar eventuais estruturas 

sedimentares, tornando-os indistinguíveis de colúvios e elúvios. Em alguns casos a coloração 

diferenciada constitui uma evidência para a identificação desses materiais. Nas vertentes mais 

declivosas, a ampla ocorrência de coberturas coluviais também se constitui em um empecilho para 

identificação de sedimentos fluviais, com a exposição destes ocorrendo apenas em eventuais cortes de 

estradas. 

Do ponto de vista morfológico, a presença de patamares planos ou suavemente inclinados nos 

flancos do vale constitui uma boa evidência da presença de sedimentos fluviais, já que a sedimentação 

aluvial tende a gerar geoformas planas. Esses patamares podem ser facilmente identificados em mapas 

de declividade derivados de modelos digitais de elevação (MDEs) e também em observações de 

campo. Contudo, em diversos casos não são encontrados depósitos associados a essas feições, o que 

sugere que foram pedogenizados, removidos pela erosão ou recobertos por colúvios. Outra 

possibilidade é que parte desses patamares sejam apenas morfologias erosivas atreladas a uma antiga 

posição do canal fluvial, embora não ocorram afloramentos rochosos (terraços de corrasão). Nesse 

caso eles também poderiam ser utilizados como marcadores morfoestratigráficos, porém, sem a 

mesma precisão dos terraços aluviais. 
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Na área de estudo os terraços fluviais ocorrem basicamente sob duas formas diferentes. A 

primeira e mais rara é na forma de patamares recobertos por um delgado pavimento de clastos de 

quartzo arredondados dispostos diretamente sobre o saprolito ou regolito. Ou seja, trata-se de 

depósitos fluviais desmantelados pelos processos superficiais e, em alguns casos, também pela 

extração de cascalho. Já a segunda, apresenta depósitos expostos em perfis relativamente bem 

preservados, geralmente com espessura superior a 1 m. As duas formas de ocorrência constituem 

seguros marcadores morfoestratigráficos que indicam a antiga posição dos canais fluviais e, 

consequentemente, dos níveis de base locais. No entanto, os depósitos desmantelados impedem 

maiores considerações sobre o ambiente deposicional, bem como a amostragem para datação por 

LOE. Terraços rochosos, ou de corrasão, não foram identificados ao longo dos principais vales. 

A preservação de depósitos de leito na forma de terraços implica em mudanças na dimensão 

ou no posicionamento da calha anteriormente ou concomitantemente ao seu encaixamento erosivo. 

Caso o curso fluvial mantivesse seu leito exatamente no mesmo eixo, ele erodiria seus próprios 

sedimentos, restando apenas eventuais depósitos de planície poupados pela erosão. Portanto, os 

terraços com presença de clastos arredondados são indicativos de migrações laterais do canal ao longo 

do vale ou da diminuição de sua largura. Deste modo, a eventual ausência de depósitos em 

determinados vales deve ser analisada de forma cautelosa, já que são necessárias condições bastante 

especificas para sua preservação.  

Nos tópicos seguintes será apresentada uma síntese dos depósitos encontrados ao longo dos 

principais vales, com enfoque na sua organização em diferentes níveis. As informações referentes às 

amostras coletadas para datação por LOE estão nas Tabelas 6.1 e 6.11 (página 138) e serão discutidas 

ao longo do capítulo. 

Também foram analisados os perfis longitudinais dos principais rios com o intuito de 

identificar as rupturas de declive mais destacadas e o papel destas como níveis de base que controlam 

a intensidade da incisão fluvial em cada sub-bacia. As influências litoestruturais e/ou tectônicas sobre 

as características dos perfis longitudinais foram discutidas levando-se em conta a elevada 

sensibilidade dos cursos fluviais a movimentações crustais (Antoine et al. 2000, Bonnet et al. 2000, 

Schumm 2005, Larue 2008a, Burbank & Anderson 2011) e a capacidade de retração erosiva das 

rupturas, com a consequente transmissão para montante dos efeitos de um rebaixamento do nível de 

base (Gallen et al. 2011, Donahue et al. 2013, Olivetti et al. 2016). A Tabela 6.2 mostra dados iniciais 

referentes a extensão, altimetria e gradiente dos principais rios, com destaque para o fato dos rios 

Verde e Sapucaí atingirem 900 m de altitude em curtas distâncias (< 60 km), embora tenham 

nascentes na Serra da Mantiqueira acima de 1700 e 2300 m de altitude respectivamente. Os rios 

Jacaré, do Cervo e Capivari também atingem 900 m de altitude antes de completarem 70 km de 
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percurso, contudo, são cursos fluviais de extensão consideravelmente menor e com nascentes já fora 

dos domínios da Serra da Mantiqueira. 

Tabela 6.1 – Informações das amostras: profundidade da coleta, Th (Tório), U (Urânio), K (Potássio), dose 

anual, paleodose (dose acumulada) e idade obtidos por LOE. 

Código 

da 

Amostra 

Rio 
Profundidade 

(m) 

Th 

(ppm) 
U (ppm) K (%) 

Dose 

anual 

(µG/ano) 

Paleodose 

(Gy) 

Idade 

(anos) 

03 
Grande – 

alto 
2,00 

6,456 ± 

0,232 

1,806 ± 

0,161 

0,480 ± 

0,070 

1610 ± 

130 
50,5 

31.400 

± 4.100 

01 
Grande – 

médio 
1,60 

22,563 ± 

0,812 

6,121 ± 

0,034 

1,173 ± 

0,170 

4520 ± 

245 
61,6 

13.600 

± 1.420 

08 
Grande – 

médio 
1,95 

11,579 ± 

0,417 

2,858 ± 

0,183 

0,730 ± 

0,106 

2500 ± 

190 
50,2 

20.050 

± 2.500 

02 

Das 

Mortes – 

médio 

1,50 
6,678 ± 

0,240 

1,461 ± 

0,361 

0,262 ± 

0,038 

1320 ± 

150 
32,7 

24.750 

± 4.050 

04 
Aiuruoca 

– alto 
1,55 

12,003 ± 

0,432 

5,075 ± 

0,145 

1,117 ± 

0,162 

3380 ± 

235 
56 

16.550 

± 1.980 

07 
Ingaí – 

baixo 
1,70 

2,613 ± 

0,094 

0,994 ± 

0,165 

0,393 ± 

0,057 

1050 ± 

110 
40,7 

39.000 

± 5.990 

06 
Cervo – 

alto 
1,30 

5,570 ± 

0,201 

1,547 ± 

0,102 

0,361 ± 

0,052 

1330 ± 

95 
52,9 

39.640 

± 4.800 

05 
Verde - 

médio 
1,55 

35,717 ± 

1,286 

9,582 ± 

0,578 

0,980 ± 

0,142 

6250 ± 

390 
37,3 

59.70 ± 

670 

 

Tabela 6.2 – Extensão, altitude da nascente e da foz, gradiente e extensão ao atingir 900 m de altitude dos 

principais rios. 

Rio 
Extensão 

(m) 

Altitude da 

nascente/Altitude 

da foz (m) 

Gradiente 

total (m/km) 

Extensão ao 

atingir 900 m de 

altitude (km) 

Rio Grande (até a barragem de Furnas) 722.438 2.172/670* 2,1 392 

Rio Aiuruoca 231.461 2.503/909 6,9 - 

Rio Capivari 129.020 1.548/803 5,8 58 

Rio Ingaí (foz no Capivari) 202.760 1.508/864 3,2 165 

Rio das Mortes 287.964 1.215/802 1,4 130 

Rio do Cervo 121.791 1.386/768 5,1 35 

Rio Jacaré 169.185 1.203/761 2,6 64 

Rio Sapucaí 505.268 1.753/720* 2,0 53 

Rio Verde (foz no Sapucaí) 305.153 2.323/756 5,1 27 

* Altitude estimada com base na profundidade aproximada da represa de Furnas no local. 

 



Rezende, E. A., 2018 O papel da dinâmica espaço-temporal da rede hidrográfica na evolução geomorfológica da.... 

90 

 

6.2 - RIO GRANDE 

 O percurso do Rio Grande até a barragem de Furnas totaliza 722 km de extensão e um 

desnível de aproximadamente 1500 m desde a sua nascente na Serra da Mantiqueira. Há predomínio 

de um baixo gradiente na maior parte do seu trajeto, conforme mostra a Figura 6.1. Seu perfil 

longitudinal aponta a presença de quatro zonas de ruptura principais (Tabela 6.3), cujos pontos 

iniciais estão representados no mapa do Apêndice 1. Nenhuma delas está associada à desembocadura 

de grandes tributários que possam causar um significativo aumento local da vazão. 

 

Figura 6.1 - Perfil longitudinal do Rio Grande com localização das principais rupturas de declive (R1, R2, R3, 

R4). 

Setas laranjas indicam a localização de antigos depósitos aluviais, suas respectivas alturas aproximadas em 

relação ao canal e idades LOE obtidas. 

Observações: Falhas traçadas verticalmente para representação simplificada. Áreas represadas (sob traço azul) 

não refletem a altitude real do leito. Faixas muito estreitas de determinadas litologias não foram representadas 

por questão de escala. 

Fonte das informações geológicas: Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (Pinto & Silva 2014), com apoio 

de mapas na escala de 1:100.000. 

 

Tabela 6.3 – Principais zonas de ruptura de declive identificadas no Rio Grande. 

Ruptura de 

declive 

Distância da 

nascente (km) 

Altitude do 

topo (m) 
Extensão (m) 

Desnível 

total (m) 

Gradiente 

(m/km) 

R1 122 1.098 920 21 22,8 

R2 228 998 7.800 (descontínua) 50 6,4 

R3 400 ~ 886 30.000 (descontínua) ~ 60 2 

R4 479 785 11.500 (descontínua) 35 3,1 

 

Nos 14 primeiros quilômetros há um desnível de 995 m, que se traduz em um gradiente muito 

elevado (71 m/km). Nesse trecho inicial o rio encontra-se alinhado a uma falha de direção ENE e 

assume a forma de corredeiras sobre leito rochoso granítico. As cristas que limitam o vale chegam a 

superar 2000 m de altitude em diversos pontos. Portanto, é um trecho com predomínio absoluto dos 

processos erosivos sobre os deposicionais, o que resulta na total ausência de antigos registros 
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sedimentares fluviais. Os únicos depósitos existentes são os oriundos dos movimentos de massa que 

afetam as vertentes escarpadas adjacentes. A ausência de marcadores impede uma avaliação precisa 

do entalhamento processado pelo Rio Grande ao longo do Quaternário. No entanto, o vale em V, as 

vertentes escarpadas e o acentuado gradiente sugerem uma intensa incisão fluvial. Esse cenário é 

compatível com os resultados do capítulo anterior, já que as cabeceiras do Rio Grande aparecem 

como uma das áreas potencialmente mais soerguidas da bacia (Figura 5.1). Salgado et al. (2016) 

estimaram a taxa média de denudação dessa porção da alta bacia do Rio Grande em 17,2 ± 0,7 mm/ka 

através da mensuração do isótopo cosmogênico 10Be em sedimentos fluviais. Trata-se de uma taxa que 

reflete a média dos processos denudacionais em toda a área a montante do ponto de amostragem em 

um período de integração correspondente a 32,1 mil anos. As características geomorfológicas da área 

sugerem que a taxa de incisão quaternária desse trecho do Rio Grande deva ser consideravelmente 

superior à taxa média de denudação mensurada.  

Após os 14 quilômetros iniciais o Rio Grande passa a apresentar um gradiente modesto 

(Figura 6.1) associado a um padrão meandrante e a uma ampla planície de dimensões anômalas. Essa 

brusca mudança em relação ao segmento anterior ocorre próxima ao contato entre granitos, a 

montante, e paragnaisses, a jusante (Figura 6.1). Esse segmento apresenta baixo gradiente (0,74 

m/km), que persiste até a primeira zona de ruptura no perfil longitudinal, localizada a 122 km da 

nascente, logo a jusante da cidade de Bom Jardim de Minas. A atual colmatação do vale é um 

provável resultado do grande aporte sedimentar oriundo das cabeceiras montanhosas, periodicamente 

submetidas a movimentos de massa, somado à presença de uma soleira quartzítica que atua como um 

nível de base regional junto à primeira ruptura de declive (não apresentada na Figura 6.1 por 

limitações da escala de representação). A subsidência episódica de pequenos grabens ao longo do vale 

pode ter acentuado essa tendência deposicional recente. Feições morfotectônicas como as frequentes 

facetas triangulares em parte das escarpas que limitam o vale indicam a presença de falhas cenozoicas 

paralelas às estruturas ENE do Rift Continental do Sudeste Brasileiro, como indicado por Riccomini 

et al. (2004). Apenas após os 100 km iniciais surgem os primeiros depósitos fluviais cascalhosos 

dispostos em terraços pouco acima da planície.  O Quadro 6.1 apresenta informações sintetizadas dos 

depósitos mapeados no alto curso. 

A primeira zona de ruptura (R1, Figuras 6.1 e 6.2A) possui um desnível de aproximadamente 

21 m ao longo de 920 m de corredeiras (22,8 m/km). Está sobre a Formação Arantina, composta 

predominantemente por gnaisses e xistos, e ao lado do contato com a Formação São Tomé das Letras, 

composta por quartzitos. Localmente, os quartzitos que afloram nos trechos de corredeiras não deixam 

dúvida sobre o controle litológico na formação da ruptura. Sua maior resistência em relação aos 

gnaisses/xistos, situados a jusante, é responsável pela formação do degrau no perfil longitudinal. A 
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leste desse trecho do rio (margem direita) os quartzitos sustentam serras com altitudes superiores a 

1500 m (serras do Governo e São Pedro). Não há falhas mapeadas nas proximidades da ruptura. 

 

Quadro 6.1- Síntese simplificada dos depósitos identificados no alto vale do Rio Grande na região de Bom 

Jardim de Minas (citados de montante para jusante). 

Nível Ocorrências mapeadas 
Altitude do topo 

(m) 

Altura do 

topo em 

relação à 

calha (m) 

Caracterização 

1 

G1 - Alto curso; margem 

direita; baixa vertente 

Estrada Bom Jardim-

Liberdade – Bom Jardim 

de Minas 

1118/1119 ~ 9 

Clastos subangulosos e 

subarredondados de quartzo em patamar 

plano pouco acima da planície. 

Parcialmente revolvido por mineração. 

1 

G2 - Alto curso; margem 

direita; baixa vertente 

Área urbana de Bom 

Jardim de Minas 

1120 ~ 12 

Depósito com 1,5 m de espessura 

visível. Seixos subarredondados de 

quartzo, suportados pelos clastos, em 

matriz areno-lamosa com presença de 

grânulos. 

1 

G3 - Alto curso; margem 

esquerda; baixa vertente 

Trevo na BR-267 - Bom 

Jardim de Minas 

1121 ~18 

Depósito com 1,5 m de espessura. 

Seixos e blocos de quartzo, 

subarredondados, sustentados pelos 

clastos, em matriz lamosa com presença 

de grânulos angulosos e cimentação 

ferruginosa.  

1 

G4 - Alto curso; margem 

direita; média vertente 

Estrada Bom Jardim de 

Minas/Santana do 

Garambéu 

1065 20 

Clastos de quartzito angulosos a 

subarredondados, de todas as frações 

granulométricas, inclusive matacões. 

Suportados por matriz arenosa. 

Depósito mal selecionado com 3 m de 

espessura visível. Datado em 31,4 ± 4,1 

ka. 

1 

G5 - Alto curso; margem 

direita; média vertente 

Estrada Bom Jardim de 

Minas/Santana do 

Garambéu 

1054 10 

Seixos de quartzo, arredondados a 

subarredondados, suportados pelos 

clastos, em matriz arenosa. 

 

Logo em seguida, o Rio Grande adentra um novo segmento de baixo gradiente que perdura até 

a segunda zona de ruptura (R2), localizada a 228 km da nascente (Figura 6.1), a jusante da cidade de 

Santana do Garambéu. A área drenada por esse seguimento apresenta um relevo mais suave que os 

anteriores, o que sugere uma maior estabilidade do nível de base durante o Neocenozoico. Contudo, 

registros sedimentares continuam escassos. A planície passa a ter dimensões mais modestas e em 

alguns trechos deixa de ocorrer. Apenas dois depósitos aluviais antigos foram encontrados no vale, a 

20 m e 10 m acima da calha atual. O primeiro deles está associado a um ambiente de leque aluvial 

datado por LOE em 31400 ± 4100 (Figura 6.3). A presença exclusiva de clastos de quartzito e o seu 

posicionamento junto ao sopé da Serra do Cadoz evidenciam que são sedimentos depositados na 
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desembocadura de um antigo afluente com cabeceiras nas elevações quartzíticas (> 1600 m) que 

ocorrem na margem direita do Rio Grande. Nas adjacências, sobre o mesmo patamar altimétrico 

ocorre uma extensa cobertura arenosa que também marca o antigo posicionamento do nível de base 

local. Com base na idade obtida e no desnível de 20 m em relação ao canal é possível estimar uma 

taxa de incisão aproximada de 636,9 mm/ka. 

 

 

Figura 6.2 – Fotos das quatro principais zonas de ruptura de declive no alto/médio Rio Grande. 

A) Primeira ruptura (R1) – Bom Jardim de Minas; B) Parte da segunda ruptura (R2) – Santana do Garambéu; c) 

Parte da terceira ruptura (R3) – BR-265, Nazareno/Itutinga; D) Parte da quarta ruptura (R4) – antiga ponte do 

Funil hoje submersa – Lavras/Perdões. 

Autoria das fotos:  A e B: próprias; C: L. Cristina; D: Ana Nogueira.  

 

Na seção exposta no local de coleta podem ser distinguidas cinco fácies da base para o topo, 

conforme a Figura 6.2: 

F1: areia média com presença de grânulos e seixos de quartzito dispersos, em estrutura maciça. 

Espessura mínima de 100 cm. Datado em 31.400 ± 4.100. 

F2: Seixos, blocos e matacões de quartzito, angulosos a subarredondados, mal selecionados e 

suportados por matriz arenosa. Espessura de 60 cm. 

F3: Areia média a grossa, maciça. Espessura de 50 cm. 
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F4: Seixos, angulosos a subarredondados, mal selecionados e suportados por matriz arenosa. 

Espessura de 8 cm. 

F5: Areia com grânulos e seixos pequenos dispersos, em estrutura maciça e gradação normal. 

Espessura de 62 cm. 

 

 

Figura 6.3 – A) Depósito situado 20 m acima da calha do Rio Grande em Bom Jardim de Minas onde foi 

coletada a amostra 03 para datação por LOE (21,85669°S; 44,11428°W). Destaque para a presença de matacões 

de quartzito. B) Perfil estratigráfico esquemático do depósito datado. A seta indica o local de coleta. 

 

 

A segunda zona de ruptura (R2) possui um desnível de 50 m e estende-se por 7,8 km de 

corredeiras descontínuas, o que resulta em um declive de 6,4 m/km ao longo do trecho que se entre a 

as serras dos Cataguases e de Santana (Figuras 6.1 e 6.2B). Não está relacionada diretamente a 

nenhum contato litológico e também não há falhas mapeadas em sua extensão. Está em sua maior 

parte sobre quartzitos, o que sugere que as corredeiras são uma resposta do rio a maior necessidade de 

energia para erodir tais rochas. O estabelecimento do canal transversalmente a serra quartzítica 

constitui uma anomalia cuja origem se relaciona à superimposição do Rio Grande e de seus afluentes 

sobre as estruturas dobradas e falhadas ao sul do Cráton do São Francisco. A falha mapeada mais 

próxima está cerca de 19 km a jusante, no contato entre o Sistema de Nappes Andrelândia e o 

embasamento Paleoproterozoico/Arqueano (Trouw et al. 2013). A acumulação aluvial em planície de 

inundação cessa alguns quilômetros a montante da zona de ruptura, onde o rio cruza estreitas faixas 
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de biotita xisto/gnaisse grosso (Formação Arantina) e quartzito (Formação São Tomé das Letras) e 

passa a apresentar um vale mais encaixado. 

O quarto segmento também é caracterizado por um baixo gradiente que persiste até a usina 

hidrelétrica de Itutinga, próximo a cidade homônima e a 400 km da nascente. A construção das usinas 

hidrelétricas de Itutinga e, principalmente, de Camargos (36 m de altura) na década de 50 inundou boa 

parte desse segmento do Rio Grande. Esse fato prejudica tanto análise do perfil longitudinal gerado a 

partir de MDE, como a identificação de possíveis depósitos sedimentares. Contudo, o predomínio de 

colinas de baixa amplitude indica que esse é o segmento do Rio Grande onde a incisão fluvial foi 

menos intensa (Figura 5.1).  

A soleira formada pelos quartzitos da Formação Itutinga deve ser a principal responsável pela 

relativa estabilidade do nível de base no trecho em questão. Curiosamente, não foram encontrados 

depósitos fluviais diretamente associados ao Rio Grande nas encostas do vale, o que dificulta a 

avaliação da incisão no trecho. O único depósito encontrado está no baixo curso do Ribeirão do 

Clemente, um afluente da margem esquerda, a cerca de 23 m acima do canal (atualmente represado). 

Contatos entre ortognaisses, granitoides e xistos/gnaisses não condicionam nenhuma ruptura no perfil 

longitudinal. 

Não é possível localizar com precisão o início da terceira zona de ruptura (R3, Figuras 6.1 e 

6.2C) devido aos represamentos. No entanto, seu topo está próximo ao contato entre quartzitos da 

Formação Itutinga e granitos/granodioritos, no local da antiga “Cachoeira de Itutinga” e logo a jusante 

de uma pequena garganta onde o rio cruza a Serra do Ouro Grosso. Essa zona declivosa sobre leito 

rochoso ocorre na forma de corredeiras descontínuas ao longo de 30 km e cortam ortognaisses, 

anfibolitos, dioritos e gabros, assim como a zona de cisalhamento de Nazareno (ENE). O desnível 

total é de aproximadamente 60 m. As corredeiras no trecho final da zona de ruptura indicam também 

um processo de rejuvenescimento ativo provocado por um rebaixamento do nível de base no Graben 

de Ijaci. O desequilíbrio do trecho pode ainda ter sido acentuado por movimentações recentes da zona 

de cisalhamento de Nazareno, como já sugerido pelos resultados do capítulo anterior (Figura 5.1).  

O quinto segmento possui uma extensão de 48 km e é caracterizado por um baixo gradiente no 

perfil longitudinal. Há um notável decréscimo nas altitudes em relação à área drenada pelo segmento 

anterior (Apêndice 1), o que reforça o papel da terceira ruptura (R3) como um importante nível de 

base. A maior parte desse trecho está inserida em uma pequena depressão situada na região de Ijaci, 

junto à desembocadura de dois importantes afluentes: os rios Capivari e das Mortes. Essa depressão 

possui altitudes entre 800 e 840 m e é limitada por elevações entre 900 e 1020 m (Figura 6.4). A área 

deprimida foi chamada de “Graben de Ijaci” por Quéméneur et al. (2003) e coincide 
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aproximadamente com uma ocorrência de metacalcários e calcifilitos do Grupo Carandaí, limitada por 

falhas de direção NNE e ESE. As duas estruturas NNE, perpendiculares ao rio e paralelas à Serra de 

Bom Sucesso, foram mapeadas como falhas cenozoicas por Saadi (1991), que também interpretou a 

área como um graben. Com base em aspectos de campo e geomorfológicos, Dehler & Machado 

(1998) sugerem um importante componente de movimentação normal nas zonas de cisalhamento que 

delimitam a depressão a sul e leste. Os extensos depósitos aluviais ali presentes, hoje parcialmente 

encobertos pelo reservatório do Funil, não encontram paralelo em nenhum outro trecho do alto/médio 

Rio Grande.  

 

Figura 6.4 – Modelo digital de elevação do Graben de Ijaci com a localização dos depósitos e patamares planos 

identificados (terraços). As idades de dois depósitos datados estão indicadas. 

Observações: Espelho d’água da Represa do Funil não representado. Exposições de sedimentos mapeadas foram 

representadas em dimensão maior do que a real por questão de escala. 

 

Há sedimentos distribuídos de forma dispersa em todas as faixas altitudinais entre 820 e 880 

m. Depósitos resultantes da remobilização de níveis superiores por processos erosivos, coluviais ou 

antrópicos, além do decapeamento de alguns deles contribuem para este quadro, o que torna bastante 

complexa a individualização de níveis deposicionais. No entanto, as características dos depósitos 

mapeados e as duas datações realizadas indicam a existência de quatro níveis deposicionais com topos 

atualmente preservados em alturas máximas de 105, 78, 63 e 21 metros acima do canal. O nível mais 

antigo se restringe a uma única ocorrência preservada em topo de morro, enquanto os demais níveis 
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possuem distribuição mais ampla. O Quadro 6.2 sintetiza as informações de todos os depósitos 

identificados na área. A tentativa de separação dos depósitos mapeados em níveis deposicionais foi 

feita tendo como referência a altura da base e a espessura máxima encontrada em cada intervalo 

altimétrico. 

Quadro 6.2- Síntese simplificada dos depósitos identificados no vale do Rio Grande na região de Ijaci e Furnas 

(citados de montante para jusante). 

Nível Ocorrências mapeadas 
Altitude do 

topo (m) 

Altura do 

topo em 

relação à 

calha (m) 

Caracterização 

1 

G6 - Médio curso; 

margem direita; topo de 

morro 

MG-335 – Bom Sucesso 

905 

 
~ 105 

Material lamoso com mosqueados 

sobreposto por camada de até 50 cm de 

seixos e blocos arredondados de quartzo e 

quartzito e cerca de 4 m de material 

argilo-arenoso. 

2 

G7 - Alto/médio curso; 

margem direita; topo de 

colina 

Próximo à confluência 

com Rio das Mortes – 

Bom Sucesso 

869 a 878 ~ 79 

Depósito cimentado (couraça 

conglomerática) e pavimento de seixos de 

quartzo arredondados e subarredondados. 

Não há exposições mais profundas. 

2 

G8 - Médio curso; 

margem direita; 

média/alta vertente 

Próximo à lavoura de 

café – Bom Sucesso 

876 ~ 77 

Cerca de 11 m de espessura. Seixos de 

quartzo, subarredondados a arredondados, 

suportados pelos clastos, com matriz 

arenosa cimentada e presença de couraças. 

Sobrepostos por seixos suportados por 

matriz arenosa e sedimentos lamosos 

esbranquiçados, com mosqueados.  

3 

G9 - Alto/médio curso; 

margem direita; média 

vertente 

Próximo à confluência 

com Rio das Mortes – 

Bom Sucesso 

831 a 863 ~ 64 

Cerca de 32 m de sedimentos expostos em 

uma cava e em corte de estrada. Seixos de 

quartzo, subarredondados e arredondados, 

suportados pela matriz ou pelos clastos, 

em matriz arenosa. Sedimentos argilosos 

esbranquiçados ocorrem na base e 

couraças conglomeráticas no topo. 

3 

 

G10 - Médio curso; 

margem direita; média 

vertente 

Plantação de 

grama/Macaia – Bom 

Sucesso 

843 ~ 47 

Cerca de 2 m de seixos e blocos 

arredondados de quartzo em matriz 

arenosa. Intercalados por um estrato 

arenoso parcialmente cimentado. 

Posicionado na base de um amplo patamar 

plano constituído por material areno-

argiloso. Datado em 13,6 ± 1,42 ka. 

3 

G11 - Médio curso; 

margem esquerda; alta 

vertente 

Novo Condomínio ao 

lado da MG-335 – Ijaci 

850 ~ 51 

Seixos e blocos de quartzo, 

subarredondados a arredondados, 

parcialmente revolvidos. 
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3 

G12 - Médio curso; 

margem direita; alta 

vertente 

Entrada de Macaia – 

Bom Sucesso 

857 ~ 58 

Seixos de quartzo, arredondados e 

subarredondados, suportados por matriz 

areno-lamosa. 

3 

G13 - Médio curso; 

margem direita; alta 

vertente 

Próximo ao cemitério de 

Macaia – Bom Sucesso 

839 a 844 ~ 45 
Depósito decapeado constituído por seixos 

de quartzo arredondados. 

3 

G14- Início do médio 

curso; margem esquerda; 

alta vertente 

Ponte de Macaia - Ijaci 

831 a 837 ~36 

Seixos de quartzo, subarredondados a 

arredondados, suportados pelos clastos, 

matriz constituída por areia média a grossa 

e, em menor parte, por lama.  Sobrepostos 

por material argiloso com grânulos 

dispersos. Depósito parcialmente 

cimentado disposto na base de um amplo 

patamar plano. Espessura de 2,4 m. 

Datado em 20,05 ± 2,5 ka.  

3 

G15 - Médio curso; 

margem esquerda; média 

vertente 

Antiga cava – Ijaci 

858 ~ 60 

Depósito com cerca de 14 m de espessura. 

Na base ocorre argila esbranquiçada com 

estratificação plana e topo pedogenizado. 

Acima ocorrem seixos pequenos de 

quartzo, angulosos a subarredondados, 

suportados por matriz composta por 

grânulos e areia. Presença de couraças 

com até 1 m de espessura. 

3 

G16 - Médio curso; 

margem esquerda; alta 

vertente 

Cava – Ijaci 

835 ~ 37 

Depósito com cerca de 7 m de espessura 

constituído por argila de coloração clara e 

estratificação plana. Porção superior 

pedogenizada apresenta coloração 

castanha escura. Localmente a 

estratificação apresenta forte mergulho 

para N, o que evidencia deformação 

neotectônica. 

4 

G17 - Início do médio 

curso; margem direita 

Próximo a condomínios 

- Bom Sucesso 

828 ~ 29 

Depósito cimentado formado por seixos de 

quartzo, arredondados. Associado a um 

amplo patamar plano. 

4 

G18 - Médio curso; 

margem esquerda; baixa 

vertente 

Ponte de Macaia – Ijaci 

820 ~ 21 

Depósito cimentado formado por seixos e 

grânulos de quartzo, subarredondados a 

arredondados, sustentados pelos clatos, em 

matriz arenosa. 

4 

G19 - Médio curso; 

margem esquerda; baixa 

vertente 

Margem da represa, 

próximo a casa vermelha 

– Ijaci 

823 ~ 24 

Seixos de quartzo, subarredondados a 

arredondados, suportados pelos clastos, 

matriz areno-lamosa. 
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- 

G20 - Médio curso; 

margem esquerda; baixa 

vertente 

Balsa – Guapé 

766 ~ 40 

1 m de espessura. Seixos e grânulos de 

quartzo, subangulosos em matriz de areia 

fina, cimentados. Sobreposto por um 

depósito inconsolidado formado por 

seixos e grânulos subangulosos em matriz 

lamosa. 

 

Dois depósitos favoráveis a amostragem para datação por LOE foram selecionados com o 

objetivo de elucidar a organização dos níveis deposicionais e situar cronologicamente pelo menos um 

dos episódios de entulhamento do vale associado a subsidência do graben. O depósito da margem 

esquerda com topo 36 m acima do canal apontou uma idade de 20.050 ± 2.500, enquanto o depósito 

na margem direita, com topo 47 m acima do canal foi datado em 13.600 ± 1.420. Como o depósito 

mais elevado apresentou uma idade menor, ficou evidenciado que ambos pertencem a um mesmo 

nível deposicional posteriormente decapeado na margem esquerda. Além disso, não há evidências de 

que movimentos tectônicos holocênicos possam ter soerguido o depósito da margem direita em mais 

de 10 m. A existência de uma exposição na mesma faixa altitudinal com cerca de 30 m de espessura 

nas proximidades da confluência com o Rio das Mortes suporta essa interpretação. Portanto, propõe-

se utilizar a amostra datada em 13,6 ka para estimar a taxa de incisão do Rio Grande no local, já que a 

amostra datada em 20 ka corresponde provavelmente à base de um espesso depósito posteriormente 

erodido. A taxa de 3455,9 mm/ka obtida é a mais elevada entre todas as calculadas no presente 

trabalho e deve ser um reflexo do fato do rio erodir ali seus próprios depósitos e saprolitos de elevada 

erodibilidade. 

Na seção exposta no local de coleta da amostra 08 podem ser distinguidas três fácies da base 

para o topo, conforme a Figura 6.5: 

F1: seixos pequenos de quartzo (< 2 cm), subarredondados a arredondados, suportados pelos clastos, 

matriz constituída por areia média a grossa e, em menor parte, por lama. Espessura visível de 52 cm. 

Datado em 20.050 ± 2.500 anos. 

F2: seixos pequenos de quartzo, subarredondados a arredondados, suportados por matriz lamosa, 

parcialmente cimentados. Espessura de 17 cm. 

F3: lama castanha escuro com seixos pequenos de quartzo, arredondados e grânulos de quartzo 

dispersos. Espessura de 170 cm. 
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Figura 6.5 – A) Depósito com topo situado cerca de 36 m acima da calha do Rio Grande em Ijaci onde foi 

coletada a amostra 08 para datação por LOE (21,15548°S; 44,91553°W). B) Perfil estratigráfico esquemático do 

depósito datado. A seta indica o local de coleta. 

 

Já na seção exposta no local de coleta da amostra 01 podem ser distinguidas cinco fácies da 

base para o topo, conforme a Figura 6.6: 

F1: Seixos de quartzo, moderadamente selecionados, arredondados, suportados pelos clastos, matriz 

composta por areia fina a muito grossa, presença de grânulos e pequenos seixos subangulosos 

dispersos. Espessura visível de 32 cm. Sedimentos continuam em supsuperfície. 

F2: Seixos de quartzo e blocos de quartzito, moderadamente selecionados, arredondados, suportados 

pelos clastos, matriz arenosa. Espessura de 10 cm (chega a 26 cm). 

F3: Pequenos seixos e grânulos de quartzo, subangulosos a arredondados, suportados por matriz 

composta por areia fina a muito grossa, estratificação planar-paralela incipiente, cimentação por oxi-

hidróxidos de ferro (couraça conglomerática). Espessura de 30 cm. 

F4: Areia fina e lama, em estrutura maciça, com areia grossa, grânulos e pequenos seixos de quartzo 

dispersos. Espessura de 40 cm. Datado em 13.600 ± 1.420. 

F5: seixos e blocos de quartzo e quartzito, bem selecionados, arredondados a subangulosos, 

suportados pelos clastos, com matriz composta por areia fina a grossa e gradação normal. Clastos com 

eixo maior majoritariamente na horizontal. Espessura de 120 cm. 
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Figura 6.6 – A) Depósito com topo situado cerca de 47 m acima da calha do Rio Grande em Bom Sucesso onde 

foi coletada a amostra 01 para datação por LOE (21,14411°S; 44,89808°W). B) Perfil estratigráfico esquemático 

do depósito datado. A seta indica o local de coleta. 

 

As características citadas do preenchimento sedimentar indicam que a depressão de Ijaci 

esteve periodicamente sob subsidência durante o Quaternário. Essa subsidência relativa ao entorno foi 

intercalada com episódios de incisão, o que explica o escalonamento dos quatro níveis deposicionais. 

O rebaixamento do nível de base associado a esse graben teria sido um dos responsáveis pela gênese 

da terceira zona de ruptura, citada anteriormente, já que as corredeiras estão posicionadas poucos 

quilômetros a montante da área subsidente. Portanto, trata-se de uma região chave para o 

entendimento da evolução geomorfológica da bacia do Rio Grande. 

A 479 km da nascente e a poucos quilômetros do graben de Ijaci tem início uma nova zona de 

ruptura inteiramente situada sobre charnockitos (Figuras 6.1 e 6.2D). Essa zona de ruptura também é 

descontínua e possui extensão de 11,5 km, com desnível total de 35 m (3,1m/km). Atualmente está 

sob as águas da Represa do Funil, concluída em 2002. Não há falhas mapeadas ou contatos litológicos 

associados diretamente a ela. Deste modo, sua atual posição deve ser resultante da retração de um 

knickpoint gerado a jusante. Pouco após o fim das corredeiras o rio se estabelece no contato entre 

charnockitos e ortognaisses, e em seguida passa a correr apenas sobre ortognaisses dos complexos 

Campo Belo e Campo Gerais. Portanto, é provável que o knickpoint original tenha sido gerado no 

contato entre o Charnockito Ribeirão Vermelho, mais resistente, e os ortognaisses, mais frágeis. 

Zonas de cisalhamento e diques de direção WNW-ESSE, abundantes a oeste de Lavras, também 

podem ter contribuído para uma maior incisão local do Rio Grande.  É interessante notar que a jusante 
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dessa ruptura passa a predominar um entalhamento fluvial superior a 80 m na área drenada pelo Rio 

Grande (Figura 5.1), o que sugere um rejuvenescimento generalizado do relevo. 

Após a quarta zona de ruptura tem início um longo segmento de baixo gradiente, cujo final 

não é possível identificar com precisão devido ao represamento causado pela barragem de Furnas. Os 

contatos entre ortognaisses, granitos e metapelitos não aparentam condicionar rupturas significativas 

no perfil longitudinal. É provável que esse segmento pouco declivoso persista pelo menos até a 

garganta onde o Rio Grande cruza a Serra da Pimenta, constituída por quartzitos e localizada a 

sudoeste de Formiga (Apêndice 1). A jusante dessa drenagem transversal os diversos afloramentos 

quartzíticos intercalados a metapelitos condicionam vales mais profundos, por vezes bordejados por 

escarpas. Mapas produzidos pela Secretaria de Viação e Obras Públicas de Minas Gerais (1939) 

indicam a presença de pelo menos sete cachoeiras ou corredeiras entre a Serra da Pimenta e a Serra do 

Cigano, onde foi construída a barragem de Furnas. Portanto, o perfil longitudinal construído através 

dos dados SRTM não reflete o gradiente real devido ao represamento. A sequência de corredeiras 

entre as serras citadas constituía originalmente uma extensa zona declivosa anômala também 

associada a superimposição do Rio Grande sobre as estruturas da Faixa Brasília. Nesse último 

segmento foi encontrado um único depósito, localizado em Guapé, alguns quilômetros a jusante da 

garganta na Serra da Pimenta e a uma altura estimada de 40 m em relação ao canal. 

Após a barragem, situada logo a jusante de uma falha normal, o Rio Grande adentra uma 

depressão com altitudes predominantes entre 650 e 750 m. Localizada aos pés da Serra da Canastra, 

essa depressão pode ser interpretada como um compartimento análogo à Depressão Periférica 

Paulista, com a diferença que nesta última afloram rochas sedimentares paleozoicas, enquanto na 

primeira afloram rochas pré-cambrianas. 

6.3 – RIO AIURUOCA  

 O Rio Aiuruoca é um afluente de margem esquerda do Rio Grande, destacando-se por ser o 

primeiro tributário de grande porte deste. Sua bacia está quase integralmente inserida no Sistema de 

Nappes Andrelândia, onde há predomínio de metassedimentos pertencentes ao grupo de mesmo nome, 

principalmente gnaisses e metapelitos. Apenas o início de seu alto curso drena parte da intrusão 

alcalina cretácea de Itatiaia e granitoides sin- a pós-colisionais, ambos inseridos no Terreno Embu 

(Trouw et al. 2013). 

 O Rio Aiuruoca tem sua nascente a 2500 m de altitude no Maciço do Itatiaia, município de 

Itamonte, o que o faz um dos rios de nascente mais elevada em todo o Brasil. Sua foz no Rio Grande 

encontra-se a cerca de 909 m de altitude, em área sob influência da Represa de Camargos, totalizando 
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um desnível de 1600 m ao longo dos seus 231 km de extensão (Figura 6.7). Seu perfil longitudinal 

aponta a presença de três zonas de ruptura principais (Tabela 6.4), cujos pontos iniciais estão 

representados no mapa do Apêndice 1. 

 

 

Figura 6.7 – Perfil longitudinal do Rio Aiuruoca com localização das principais rupturas de declive (R1, R2, 

R3). 

Seta laranja indica a localização de antigo depósito fluvial (seta laranja com altura do topo em relação ao canal e 

idade LOE). 

Falhas traçadas verticalmente para representação simplificada. 

Fonte das informações geológicas: Folhas Pouso Alto, Caxambu e Andrelândia, 1:100.000 (Codemig). 

 

Tabela 6.4 – Principais zonas de ruptura de declive identificadas no Rio Aiuruoca. 

Ruptura de 

declive 

Distância da 

nascente (m) 

Altitude do 

topo (m) 
Extensão (m) 

Desnível 

total (m) 

Gradiente 

(m/km) 

R1 5.827 1.985 ~ 12.000 (cabeceira) ~ 640 53,3 

R2 26.971 1.275 4.967 159 32 

R3 67.510 1.070 1.204 84 69,8 

 

 Os 32 km iniciais do Rio Aiuruoca são marcados pela predominância de um gradiente muito 

elevado (43 m/km) tanto sobre as rochas alcalinas do Maciço de Itatiaia quanto sobre os granitos 

neoproterozoicos. O vale apresenta-se encaixado, com amplitudes superiores a 200 m (Figura 5.1) e é 

limitado por vertentes íngremes (> 20%) características das zonas mais soerguidas da Serra da 

Mantiqueira. Nesse trecho dominado por corredeiras, registros sedimentares fluviais são ausentes e 

duas zonas de ruptura principais se destacam. A primeira (R1), ainda sobre rochas alcalinas, tem seu 

início após um pequeno segmento de baixo declive entre segmentos muito declivosos (Figura 6.7). 

Está associada ao ponto onde o rio cruza a estrutura circular elevada (Serra Negra) que limita a borda 

norte do maciço do Itatiaia e que ali exerce a função de soleira geomórfica, embora não haja nenhum 

contato litológico mapeado.  
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A segunda zona de ruptura (R2) tem seu início logo a jusante de uma falha E-W (Figura 6.7), 

onde o rio cruza uma garganta e passa a correr em um cânion. O topo da ruptura não está diretamente 

associado a nenhum contato litológico, já que se encontra inteiramente sobre leucogranitos, enquanto 

sua base está no contato com paragnaisses da Formação São Vicente. Essa zona de ruptura possui um 

desnível total de 159 m ao longo de 4,6 km de extensão (31,9 m/km), o que a torna uma das mais 

notáveis em toda a bacia do Rio Grande. A escarpa seccionada pelo Rio Aiuruoca no início da zona de 

ruptura tem sua vertente sul marcada pela presença de facetas triangulares e foi previamente 

caracterizada por Santos (1999) como uma escarpa de falha. Deste modo, é provável que a gênese 

dessa ruptura esteja associada ao soerguimento ao longo do alinhamento serrano de direção E-W que 

acompanha a falha. 

Após a segunda ruptura de declive o Rio Aiuruoca passa a apresentar um gradiente modesto 

que perdura até a terceira zona de ruptura, localizada a 67 km da nascente. As amplitudes 

predominantes ainda são superiores a 200 m, embora valores abaixo de 200 m ganhem 

representatividade em relação ao segmento anterior (Figura 5.1). Em trechos isolados passa a ocorrer 

planície de inundação. Os únicos dois depósitos fluviais antigos encontrados ao longo do vale do Rio 

Aiuruoca estão nesse segmento (Figura 6.7 e Apêndice 1). Suas informações estão sintetizadas no 

Quadro 6.3. O mais representativo deles está na margem direita, tem seu topo 12 m acima da calha 

atual e foi datado por LOE em 16.555 ± 1.980. Com base nesses dados é possível estimar uma taxa de 

incisão aproximada de 725,1 mm/ka. 

 

Quadro 6.3: Síntese dos depósitos aluviais identificados no vale do Rio Aiuruoca 

Nível Ocorrências mapeadas 
Altitude do 

topo (m) 

Altura 

em 

relação à 

calha (m) 

Caracterização 

1 

A1 - Alto curso; margem 

direita; baixa vertente 

Estrada Alagoa/Aiuruoca 

– Aiuruoca 
1099 11 a 12 

Cerca de 1,5 m de espessura. Areia 

sobreposta por seixos e blocos de quartzo 

arredondados e subarredondados. Matriz 

areno-argilosa com presença de grânulos. 

Área parcialmente revolvida para extração de 

cascalho. Datado em 16,6 ± 2 ka. 

- 

A2 - Alto curso; margem 

direita; média vertente 

Campo de futebol em 

Grupiara – Aiuruoca 

1115 a 1116 26 

Depósito no baixo curso de afluente com 

cerca de 1,2 m de espessura sobre saprolito. 

Seixos de quartzo, arredondados em matriz 

areno-lamosa. 
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Na seção exposta no local de coleta podem ser distinguidas três fácies da base para o topo, 

conforme a Figura 6.8: 

F1: Areia fina a média, estrutura maciça. Espessura mínima de 45 cm. Datado em 16.555 ± 1.980. 

F2: Seixos e blocos de quartzo, moderadamente selecionados, subarredondados a arredondados, 

suportados pelos clastos, com matriz areno-lamosa. Espessura de 85 cm. 

F3: Lama maciça de cor castanha. Espessura de 70 cm. 

 

 

Figura 6.8 – A) Depósito com topo situado cerca de 11 m acima da calha do Rio Aiuruoca em Aiuruoca-MG 

onde foi coletada a amostra 04 para datação por LOE (22,08783°S; 44,58825°W). B) Perfil estratigráfico 

esquemático do depósito datado. A seta indica o local de coleta. 

 

A terceira zona de ruptura (R3) possui extensão de 1204 m e desnível de 84 m (70 m/km). 

Está situada cerca de 300 m a montante de uma falha de empurrão que marca o contato entre gnaisses 

e xistos da Formação Arantina e metagranitoides (Figura 6.7). Não há índicos que esse contato 

litológico seja o responsável pela gênese da ruptura, já que as elevações adjacentes ao vale não sofrem 

mudanças em sua altimetria. Além disso, a terceira zona de ruptura está pouco ao sul do limite 

setentrional dos dois expressivos alinhamentos serranos que limitam o vale do Rio Aiuruoca até a 

altura da cidade de mesmo nome (Apêndice 1). As escarpas voltadas para NNW sem controle 

litológico e com amplitudes altimétricas entre 300 m e 900 m indicam uma gênese relacionada à 

tectônica cenozoica, o que provavelmente também se aplica à ruptura de declive em questão. De 

acordo com Santos (1999) o controle morfotectônico regional se dá preferencialmente ao longo de 

grandes feixes transcorrentes ENE-WNW a E-W dextrais. Deste modo, as evidências apontam que a 

ruptura foi pouco recuada de sua posição original. 
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A jusante da terceira zona de ruptura (R3) o Rio Aiuruoca segue até sua foz com um gradiente 

muito baixo e sem irregularidades (Figura 6.7). Inicialmente o vale segue bastante encaixado, com 

amplitudes de até 200 m. Somente a jusante da Zona de Cisalhamento de Jesuânia/Cruzília (ENE) 

passa a predominar amplitudes inferiores a 80 m. Não há ruptura de declive associada diretamente à 

referida zona de cisalhamento, cuja atividade no neocenozoico é fortemente sugerida pelo contraste 

do entalhamento fluvial entre seus blocos NNW e SSE, conforme discutido no capítulo anterior. 

Também não há rupturas na garganta onde o rio cruza cristas quartzíticas a NNW de Andrelândia 

(Serra Dois Irmãos), ao contrário do que ocorre em algumas das outras drenagens transversais 

elaboradas pelos principais rios da bacia do Rio Grande. A ausência de rupturas de declive indica que 

todo esse segmento se encontra em equilíbrio com o nível de base do Rio Grande. O trabalho erosivo 

do rio foi capaz de eliminar todas as prováveis irregularidades que existiam previamente no perfil 

longitudinal em seu médio e baixo curso, assim como os possíveis registros sedimentares. Nenhum 

depósito fluvial antigo foi encontrado nesse segmento do vale. Portanto, houve um intenso 

entalhamento e abertura do vale desde sua foz até a terceira ruptura de declive (R3), próxima à 

Aiuruoca. Esse cenário contrasta com o do Rio Ingaí, situado a oeste (jusante) do Rio Aiuruoca, e que 

mantem seu vale em altitude comparativamente mais elevada.   

A escassez de depósitos fluviais impede que seja feita uma comparação mais precisa da 

intensidade da incisão fluvial entre os diferentes segmentos do vale. No entanto, o alto curso, situado 

acima da segunda zona de ruptura, certamente é o segmento onde o entalhamento quaternário foi mais 

intenso em resposta ao soerguimento da Serra da Mantiqueira. Santos (1999) obteve uma idade 14C de 

34.276 ± 286 cal AP para um paleossolo glei húmico situado 60 m acima do canal do Rio Aiuruoca, 

imediatamente a montante da garganta que marca o início da segunda zona de ruptura (R2). 

Admitindo-se que o paleossolo marca a antiga posição do nível de base é possível estimar uma taxa de 

incisão extremamente elevada de 1.750 mm/ka. Contudo, não é possível afirmar que o paleossolo 

tenha sua origem em fundo de vale, já que exfiltrações e pequenas acumulações de água podem 

ocorrer ao longo da vertente e assim condicionar a formação de horizonte glei e/ou húmico. 

6.4 – RIO CAPIVARI   

O Rio Capivari é um importante afluente da margem esquerda do Rio Grande. Sua bacia está 

posicionada quase que integralmente no Sistema de Nappes Andrelândia, onde há amplo predomínio 

de metassedimentos pertencentes ao grupo de mesmo nome.  

A nascente do Rio Capivari está situada a 1550 m de altitude no topo da Serra da Chapada das 

Perdizes, município de Carrancas. Sua foz no Rio Grande encontra-se a 800 m de altitude, totalizando 

um desnível de 750 m ao longo dos seus 129 km de extensão (Figura 6.9). Seu perfil longitudinal 
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aponta a presença de quatro zonas de ruptura principais (Tabela 6.5), cujos pontos iniciais estão 

representados no mapa do Apêndice 1. 

O alto curso é caracterizado pela predominância de leito rochoso e por um elevado gradiente 

(39,2 m/km), já que nos seus primeiros 14 km há um desnível de aproximadamente 550 m. Do ponto 

de vista morfológico esse trecho coincide com o reverso da Serra da Chapada das Perdizes, enquanto 

do ponto de vista lito-estrutural coincide com a porção sul da Klippe Carrancas, composta por 

quartzitos e metapelitos. A primeira zona de ruptura de declive (R1) está situada nessa zona de 

cabeceira, a 10,9 km da nascente e a jusante de um pequeno trecho de baixo declive. 

 

Figura 6.9 – Perfil longitudinal do Rio Capivari com localização das principais rupturas de declive (R1, R2, R3). 

Setas laranjas indicam a localização de antigos depósitos aluviais e alturas aproximadas de seus topos em relação 

ao canal. 

Falhas traçadas verticalmente para representação simplificada. 

Fonte das informações geológicas: Folhas Caxambu e Lavras, 1:100.000 (Codemig). 

 

Tabela 6.5 – Principais zonas de ruptura de declive identificadas no Rio Capivari. 

Ruptura de 

declive 

Distância da 

nascente (m) 

Altitude do 

topo (m) 
Extensão (m) 

Desnível 

total (m) 

Gradiente 

(m/km) 

R1 10.901 1.118 983 (cabeceira) 78 79,3 

R2 58.183 920 292 29 99,3 

R3 89.049 866 431 14 32,5 

R4 99.273 843 4.080 31 7,5 

 

Após cruzar a falha de empurrão que delimita a Klippe Carrancas, o Rio Capivari passa a 

apresentar um gradiente mais modesto, com a ocorrência de planícies aluviais na maior parte do seu 

trajeto. Não há rupturas de declive associadas aos contatos entre gnaisses e faixas de quartzitos. O 

aprofundamento da drenagem é predominantemente inferior a 80 m. Nesse segmento foi identificado 

um único depósito fluvial situado 14 m acima do canal e pouco acima da planície aluvial. As 
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características dos depósitos encontrados ao longo de todo o vale estão sintetizadas no Quadro 6.4 e 

sua localização consta na Figura 6.9 e no Apêndice 1. 

 

Quadro 6.4: Síntese dos depósitos aluviais identificados no vale do Rio Capivari 

Nível Ocorrências mapeadas 
Altitude do 

topo (m) 

Altura 

em 

relação à 

calha (m) 

Caracterização 

1 

CP1 - Médio Curso; Margem 

esquerda; Topo de colina 

Fazenda Novo Horizonte – 

Ingaí 

997 a 999 m 

 
~ 73 m 

3 m de material lamoso 

amarelo/esbranquiçado com matacões 

de quartzo arredondados esparsos na 

base. Fragmentos de crosta ferruginosa 

no topo. Sob cobertura pedológica 

avermelhada. Provavelmente associado 

ao “Rift de São João del Rei” 

(Neógeno). 

 

2 (?) 

CP2 - Médio Curso; Margem 

esquerda; Baixa vertente 

Carrancas 

954 m ~ 14 m 

Depósito localizado pouco acima da 

planície. Seixos e blocos de quartzo e 

quartzito, arredondados a subangulosos, 

sustentados pelos clastos, em matriz 

arenosa. 

2 

CP3 - Médio Curso; Margem 

esquerda; Média vertente 

Fazenda do Sítio – Ingaí 

 

914 m 30 m Seixos de quartzo, arredondados a 

subarredondados, sustentados pelos 

clastos, em matriz arenosa. Parcialmente 

cimentado por material ferruginoso. 
2 

CP4 - Baixo Curso; Margem 

direita; Baixa vertente 

Itumirim 

875 a 876 m 20 m 

 

Outro depósito ocorre a jusante, já próximo da primeira ruptura de declive. Porém, não se 

trata de um terraço fluvial quaternário típico, mas sim de um remanescente mais antigo. O depósito 

está no topo de uma colina situada na margem esquerda do vale, sob uma cobertura pedológica 

avermelhada. As exposições estão na cabeceira de uma voçoroca a 73 m acima do rio. São 3 m de 

material lamoso amarelo/esbranquiçado com matacões arredondados esparsos na base e alguns 

fragmentos de crosta ferruginosa no topo. O depósito se assemelha aos contidos nas pequenas bacias 

do “Rift Cenozoico da Região de São João Del Rei”, definido por Saadi (1990), e a exemplo destes 

também está inserido na Descontinuidade Crustal Alto Rio Grande, de direção NE. Localmente essa 

descontinuidade corresponde a Zona de Cisalhamento de Três Corações (NE-SW). As semelhanças 

citadas sugerem que o depósito possa ter uma gênese análoga, ligada ao preenchimento de bacias 

transtensionais por fluxos de detritos durante o Eomioceno (Saadi et al. 1998b, 2002). A despeito das 

incertezas em relação à idade do depósito, é digna de nota a sua preservação e a consequente 

ocorrência de taxas de denudação/incisão relativamente baixas na bacia do Rio Capivari em uma 

escala temporal mais ampla do que a abrangida pelos depósitos fluviais datados por LOE. 
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A segunda ruptura de declive no perfil longitudinal (R2) está localizada a 58 km da nascente 

em um pequeno cânion no médio curso (Figura 6.9). O desnível total ao longo dos seus 292 m de 

corredeiras é de aproximadamente 29 m (99 m/km). Situa-se sobre filitos/xistos, limitados a montante 

e a jusante por estreitas faixas quartzíticas. Além disso, está a poucos metros a montante de uma das 

falhas transcorrentes da Zona de Cisalhamento de Três Corações (NE-SW).  

Após essa ruptura tem início o segundo segmento de baixo gradiente que persiste até 90 km 

da nascente. Ao longo de todo o trecho há presença de planície aluvial. Também não há 

irregularidades no perfil associadas aos contatos litológicos e falhas. Depósitos fluviais 

predominantemente cascalhosos ocorrem na margem esquerda, cerca de 30 m acima do canal e devem 

ser contemporâneos ao nível datado em 39 ka no vale vizinho do Rio Ingaí, já que ambos possuem 

características semelhantes e um nível de base em comum. Esse nível deposicional ocorre inclusive na 

área de confluência entre os dois rios, o que evidencia uma história de incisão semelhante nos dois 

vales. Há o predomínio de declividades entre 10 e 15% nas vertentes, embora valores superiores 

também ocorram com frequência. O aprofundamento da drenagem é predominantemente inferior a 80 

m. 

A terceira zona de ruptura de declive (R3) possui cerca de 14 m de desnível ao longo de 431 

m (32,5 m/km) e corresponde ao segmento onde o Rio Capivari secciona a Serra do Campestre, um 

hogback de direção E-W sustentado por quartzitos e metapelitos (Figura 6.9 e Apêndice 1). Esse 

pequeno trecho em corredeiras encontra-se entre falhas de empurrão que delimitam a Klippe 

Carrancas no contato entre a Faixa Brasília e o Cráton do São Francisco. A exemplo da segunda 

ruptura (R2), sua origem está relacionada à superimposição da drenagem sobre faixas quartzíticas do 

Sistema de Nappes Andrelândia. 

Após a terceira ruptura há um pequeno segmento de baixo gradiente no qual ocorrem 

depósitos fluviais 20 m acima do canal, logo a jusante de Itumirim. A declividade das vertentes é 

bastante variável na área drenada pelo segmento, com leve predomínio de valores entre 10 e 15%, 

enquanto as amplitudes continuam inferiores a 80 m. 

A quarta ruptura de declive (R4) situa-se a jusante de Itumirim e possui cerca de 30 m de 

desnível. Ela se diferencia das anteriores por não ser tão abruta, mas sim uma extensa zona de ruptura 

na forma de corredeiras descontínuas ao longo de 4,08 km. Não há um controle litológico claro, já que 

a zona de ruptura abrange três unidades litológicas distintas formadas por: anfibolitos, granitos e 

dioritos (Figura 6.9). Alguns quilômetros a jusante, já em seu último segmento de baixo gradiente, o 

rio cruza falhas de direção NE-SW. Em seguida secciona a Serra do Ijaci e adentra o Graben de Ijaci. 

Não há rupturas de declive associadas a essa drenagem transversal na serra, o que demonstra que todo 
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o baixo curso se encontra adaptado ao nível de base da depressão tectônica. Em todo o trecho 

predominam declividades superiores a 20% nas vertentes e aprofundamento dos vales superior a 80 

m, de modo que a terceira ruptura é a que mais claramente separa segmentos com diferentes 

intensidades de incisão fluvial na bacia do Rio Capivari. Portanto, as evidências apontam que a 

ruptura de declive teve sua origem com a rebaixamento do nível de base no graben de Ijaci e foi 

posteriormente recuada, provocando o rejuvenescimento do relevo na área. 

6.5 – RIO INGAÍ 

Embora o Rio Ingaí não seja um afluente direto do Rio Grande, ele merece destaque por ter 

uma extensão maior que o seu coletor, o Rio Capivari, e por apresentar uma boa distribuição de 

depósitos ao longo do seu vale. O Rio Ingaí tem sua nascente a aproximadamente 1509 m de altitude 

na vertente norte da Serra do Papagaio, município de Aiuruoca. Sua foz no Rio Capivari encontra-se a 

864 m de altitude, totalizando um desnível de 645 m ao longo dos seus 202 km de extensão (Figura 

6.10). Seu perfil longitudinal aponta a presença de quatro zonas de ruptura principais (Tabela 6.6), 

cujos pontos iniciais estão representados no mapa do Apêndice 1. 

O curso inicial é marcado por um elevado gradiente. Nos seis primeiros quilômetros há um 

desnível de aproximadamente 374 m (62 m/km) inteiramente sobre gnaisses e xistos da Formação 

Arantina situados a montante de uma falha de empurrão que estabelece o contato com 

metagranitoides.  

 

Figura 6.10 – Perfil longitudinal do Rio Ingaí com localização das principais rupturas de declive (R1, R2, R3, 

R4). 
Setas laranjas indicam a localização de antigos depósitos aluviais e alturas aproximadas de seus topos em relação 

ao canal e idade LOE do deposito datado. 

Falhas traçadas verticalmente para representação simplificada. 
Fonte das informações geológicas: Folhas Caxambu e Lavras, 1:100.000 (Codemig). 
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Tabela 6.6 – Principais zonas de ruptura de declive identificadas no Rio Ingaí. 

Ruptura de 

declive 

Distância da 

nascente (m) 

Altitude do 

topo (m) 
Extensão (m) 

Desnível 

total (m) 

Gradiente 

(m/km) 

R1 37.862 1.057 806 17 21 

R2 128.884 964 6.097 24 3,9 

R3 146.637 929 116 9 77,6 

R4 158.265 915 7.819 19 2,4 

 

 

Pouco a norte de Aiuruoca, a cerca de 11 km da nascente, o rio sofre uma súbita inflexão de 

NNW para ENE onde passa a correr brevemente adaptado a uma falha. A estruturação 

geomorfológica do vale se assemelha a um meio-graben, onde o rio desenvolve uma planície 

assimétrica e corre junto ao sopé de uma escarpa voltada para SSE. Facetas triangulares e trapezoidais 

interpretadas como feições morfotectônicas estão presentes ao longo da escarpa. Por meio de planos 

estriados e offsets de drenagem, Santos et al. (1998) indicaram uma movimentação dextral para essa 

zona transcorrente denominada Falha de Serranos. Nenhum depósito fluvial antigo foi encontrado na 

área, apesar do meio-graben constituir um nível de base local. 

Em seguida o rio cruza a falha anteriormente citada e passa a apresentar um gradiente 

intermediário que drena uma área com entalhamento fluvial predominante entre 80 e 200 m (Figura 

5.1). Essa configuração indica um maior soerguimento em relação ao médio e baixo curso, onde 

prevalecem amplitudes inferiores a 80 m. Não foram encontrados níveis deposicionais ao longo do 

vale. No entanto, Santos (1999) e Castro-Fernandes et al. (2013) identificaram a ocorrência de 

folhelhos de idade eocena/oligocena situados a cerca de 1080 m de altitude na margem de um afluente 

e pouco a montante da primeira ruptura de declive. A preservação de depósitos paleogênicos em 

contexto de fundo de vale indica que nesse local a incisão posterior se deu somente sobre os próprios 

sedimentos da “Bacia de Aiuruoca”, sem atingir as rochas pré-cambrianas. Portanto, trata-se de um 

importante indício da ocorrência de taxas de denudação de longo-termo relativamente baixas na área, 

mesmo que deformações tectônicas neogênicas possam ter soerguido os sedimentos em relação a sua 

posição original. 

A primeira ruptura de declive (R1) está situada a 37 km da nascente e possui um desnível de 

aproximadamente 17 m ao longo de 806 m (21 m/km). A zona de corredeiras está situada pouco acima 

do contato entre a Formação Arantina (biotita gnaisse e xisto feldspático), a montante, e a Formação 

Santo Antônio (biotita xisto e gnaisse), a jusante. Também está a cerca de 10 km a montante de uma 

falha de empurrão de direção ENE associada a uma estreita faixa de quartzitos (Figura 6.10). Essa 

falha está no contexto da Zona Transcorrente de Cruzília (Hasui et al. 1990), que como mencionado 

no capítulo anterior, exerce um claro controle sobre a intensidade do entalhamento fluvial. Há 

também uma notável diminuição na declividade das vertentes a NNW da zona de cisalhamento. 
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Portanto, são fortes os indícios que a ruptura de declive R1 teve sua origem em reativação cenozoica 

da Zona de Cisalhamento de Jesuânia/Cruzília e posteriormente foi recuada até a posição atual. 

A partir desse ponto o rio passa a apresentar um gradiente muito baixo que perdura até a 

segunda zona de ruptura (R2), situada a 128 km da nascente. Surgem também os primeiros sedimentos 

fluviais antigos nas adjacências do vale, cujas informações estão sintetizadas no Quadro 6.5 e a 

localização consta no perfil da Figura 6.10 e no mapa do Apêndice 1. Um depósito pertencente a um 

primeiro nível (N1) a 1099 m de altitude e já bastante alterado por processos superficiais constitui 

uma das únicas ocorrências de sedimentos fluviais em topo de colina encontradas em toda a 

alta/média bacia do Rio Grande. Embora esteja a 3,3 km do Rio Ingaí sua ocorrência é digna de nota 

pela antiguidade do registro e por indicar o posicionamento de um antigo nível de base no patamar 

atualmente ocupado pelos topos de colinas. Este nível altimétrico (~1100 m) está inserido no intervalo 

de maior frequência e de maior área de topos no sul de Minas Gerais, conforme levantamento 

morfométrico realizado por Saadi et al. (1998b). Outro registro antigo (N2), de ocorrência pontual e já 

parcialmente erodido, foi encontrado na margem esquerda, a 1032 m de altitude e aproximadamente 

60 m acima da calha atual.  

Ainda no mesmo segmento de baixo declive as demais ocorrências de sedimentos ao longo do 

vale principal e no baixo curso de afluentes estão todas situadas entre 984 e 991, integrando assim o 

terceiro nível deposicional cujas cotas indicam um baixo gradiente do antigo leito, a exemplo do 

atual. A altura em relação ao canal cresce de 7 m no depósito mais a montante para 22 m pouco antes 

de o rio adentrar a garganta associada à segunda zona de ruptura de declive. Todas essas ocorrências 

do N3 descritas no Quadro 6.5 devem ter idade próxima à encontrada no depósito datado a jusante (~ 

39 ka – amostra 07). 

A segunda zona de ruptura (R2) está diretamente associada ao ponto onde o Rio Ingaí adentra 

a área de ocorrência dos quartzitos em uma garganta limitada pelas serras da Bela Cruz a oeste, e do 

Santo Inácio, a leste (Apêndice 1 – a SSE de Lavras). Seu topo e base estão próximos de falhas que 

delimitam as nappes Luminárias e São Tomé das Letras respectivamente (Figura 6.10). São 6 km de 

corredeiras com um desnível total de 24 m (4m/km). A presença dessas corredeiras sobre quartzitos, 

metapelitos e paragnaisses sugere um encaixamento ativo da drenagem, enquanto no segmento a 

montante da garganta ocorrem amplas planícies aluviais. Essa diferenciação ressalta o papel de soleira 

geomórfica exercido pela entrada da garganta, como já demonstrado no capítulo anterior por meio do 

fraco entalhamento fluvial que ocorre a montante.  
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Quadro 6.5: Síntese dos depósitos aluviais identificados no vale do Rio Ingaí 

Nível Ocorrências mapeadas 

Altitude 

do topo 

(m) 

Altura 

em 

relação à 

calha (m) 

Caracterização 

1 

I1 - Médio curso; margem 

direita; Topo de colina 

Estrada Traituba/BR-383 - 

Cruzília 

A 3,3 km do rio 

1099 ~ 114 m 

Seixos e blocos angulosos a arredondados de 

quartzo, em parte fragmentados pelo 

intemperismo. 

2 

I2 - Médio Curso; margem 

esquerda; Alta vertente 

Cascalheira – Cruzília 

A 1 km do rio 

1032 m ~ 60 m 

Espessura de 50 cm. Blocos arredondados e 

seixos subangulosos de quartzo, suportados 

pelos clastos. Material mal selecionado. 

Parcialmente desmantelado pela extração de 

cascalho. 

3 

I3 - Médio Curso; Margem 

direita; Baixa vertente 

Fazenda Santa Emíllia – 

Cruzília 

989 m 7 m 

Cerca de 1 m de espessura. Seixos de quartzo, 

angulosos a subarredondados, suportados por 

matriz argilo-arenosa. Presença de algumas 

lâminas arenosas cimentadas. Evidências de 

contribuição coluvial e retrabalhamento, 

3 

I4 - Médio Curso; Margem 

direita; Baixa vertente 

Ponte/cascalheira – 

Luminárias 

984 a 988 

m 
~ 15 m 

Seixos e blocos de quartzo e quartzito, 

arredondados a subangulosos, revolvidos para 

extração de cascalho. 

3 

I5 - Médio Curso; Margem 

esquerda; Média vertente 

Lavrinha – Luminárias 

984 a 987 

m 
22 m 

2 m de espessura visível. Seixos de quartzo e 

quartzito, arredondados e subarredondados, 

suportados pelos clastos, em matriz arenosa. 

3 

I6 - Médio Curso; Margem 

direita; Alta vertente 

Fazenda Duas Barras – 

Luminárias 

938 a 940 

m 
25 m 

Pavimento de seixos sobre patamar plano. 

Seixos de quartzo, arredondados. 

3 

I7 - Médio Curso; Margem 

esquerda; Média vertente 

Fazenda Duas Barras – 

Luminárias 

942 m ~ 25 m 

Mais de 2 m de espessura. Seixos de quartzo 

e quartzito, arredondados e subarredondados, 

suportados pelos clastos, em matriz arenosa. 

Depósito sobreposto por colúvio. 

3 

I8 - Baixo curso; Margem 

direita; Média vertente 

Fazenda do Quirino – Ingaí 

903 a 904 

m 
19 m 

Pavimento de seixos desmantelado pela 

extração de cascalho. Seixos de quartzo e 

quartzito, arredondados e subarredondados. 

3 

I9 - Baixo curso; Margem 

direita; Média vertente 

Fazenda do Quirino – Ingaí 

908 a 909 

m 
~ 24 m 

2 m de espessura. Seixos e grânulos de 

quartzo arredondados a subarredondados em 

matriz areno-lamosa. Presença de alguns 

seixos e blocos de quartzito, inclusive 

angulosos. 1 m de material argiloso no topo. 

Quartzito aflora na base. 

3 

I10 - Baixo curso; Margem 

direita; Média vertente 

Cascalheira/eucaliptal – 

Ingaí 

896 a 902 ~ 23 m 

Pavimento de seixos desmantelado pela 

extração de cascalho. Seixos de quartzo, 

arredondados a subarredondados. 
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3 

I11 - Baixo curso; Margem 

direita; Média vertente 

Ponte – Ingaí 

894 a 895 19 m 

Cerca de 3,5 m de espessura visível. seixos de 

quartzo e quartzito, arredondados a 

subarredondados, suportados pelos clastos, 

matriz arenosa. Há alternância entre estratos 

cascalhosos e areno-argilosos, ambos com 

lentes cimentadas por material ferruginoso. 

Datado em 39 ka. 

3 

I12 - Baixo curso; Margem 

direita; Média vertente 

Após Faz. Capão das Flores 

– Ingaí 

899 a 901 ~ 27 m 

Sedimentos argilosos de coloração bege. Em 

algumas porções há alternância entre lâminas 

milimétricas brancas e avermelhadas. Ao lado 

há seixos e grânulos de quartzo, 

subarredondados, suportados por matriz 

arenosa. 

3 

I13 - Baixo curso; Margem 

direita; Média vertente 

Aviário – Ingaí 

905 ~ 34 

Clastos cimentados por material ferruginoso 

(couraça conglomerática). Sem boas 

exposições. 

3 

I14 - Baixo curso; Margem 

direita; Média vertente 

Próximo à confluência com 

o Rio Capivari – Ingaí 

895 ~ 23 

0,8 m de espessura. Seixos e grânulos, com 

poucos blocos, a maioria de quartzo e alguns 

de quartzito, suportados pelos clastos, em 

matriz arenosa. Os seixos são 

subarredondados a subangulosos e os 

grânulos são angulosos a subangulosos.   

 

A terceira (R3) e a quarta (R4) zonas de ruptura estão dentro do mesmo conjunto montanhoso, 

ao sul de Lavras, e são intercaladas por pequenos segmentos de baixo gradiente. Entre as duas foram 

encontrados dois depósitos fluviais com topo a 25 m acima da calha atual e também pertencentes ao 

N3. 

O fato do Rio Ingaí cruzar todo o conjunto de cristas quartzíticas inseridos na Nappe 

Luminárias constitui uma marcante anomalia (Apêndice 1, ao sul de Lavras). Não há nenhum 

segmento de curso fluvial com características semelhantes no sul de Minas Gerais. Todas as demais 

drenagens transversais da bacia do Rio Grande cortam apenas uma crista isolada ou no máximo duas 

cristas paralelas. São cerca de 50 km em meio às serras da região de Luminárias, conformando um 

notável contraste com as áreas colinosas percorridas pelo rio a montante e jusante. Essa peculiaridade 

sugere que o mecanismo envolvido na gênese dessa grande drenagem transversal é a superimposição. 

Ou seja, o encaixamento do canal se deu inicialmente em uma cobertura pré-existente que recobria a 

estrutura rochosa comparativamente mais resistente atualmente exposta. Essa cobertura não teria 

necessariamente uma origem sedimentar, o que seria improvável para a área em questão, mas poderia 

ser formada por rochas mais susceptíveis à erosão. A significativa exumação cenozoica registrada por 

dados termocronológicos no sul de Minas Gerais (Hackspacher et al. 2004, 2007, Carmo 2005, Cogné 

et al. 2012) corrobora essa hipótese. Portanto, todas as três zonas de ruptura citadas anteriormente se 

associam ao processo de contínuo encaixamento da drenagem sobre as estruturas da Faixa Brasília. As 
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corredeiras são uma resposta do rio a maior necessidade de energia para erodir os quartzitos e, em 

parte, são favorecidas pela presença de falhas que tornam o substrato mais friável frente à incisão 

fluvial. 

A hipótese de gênese por antecedência é improvável, pois o eventual soerguimento gerador 

das cristas inevitavelmente barraria o curso do rio em algum ponto da extensa drenagem transversal. 

Além disso, a constituição quartzítica indica que a denudação diferencial é o principal processo 

envolvido na gênese das cristas. Um eventual componente tectônico ficaria em segundo plano. A 

mesma ressalva é válida para o mecanismo de captura, já que teriam que ser rompidos diversos altos 

topográficos de grande extensão e não apenas um. Sendo assim, é provável que as demais drenagens 

transversais da região também tenham sua gênese por superimposição, mesmo aquelas onde apenas 

uma crista é seccionada, conforme discutido no Capítulo 7. 

Após a quarta zona de ruptura (R4) não há outras anomalias significativas no perfil do Rio 

Ingaí, mesmo nos pontos onde o rio cruza outras cristas quartzíticas de menor altitude. Nos 20 km 

finais os depósitos fluviais são bastante recorrentes na margem direita, a cerca de 20 m acima do 

canal. Os sedimentos geralmente possuem características semelhantes aos anteriormente citados (N3) 

e em alguns casos encontram-se decapeados pelos processos erosivos e extração de cascalho. O 

posicionamento de todos esses depósitos em torno de 900 m de altitude indica a existência de um 

gradiente muito baixo durante a sua deposição. Por outro lado, a predominância de clastos sugere uma 

competência relativamente alta, que pode estar, em parte, associada à contribuição de antigos 

tributários oriundos das serras adjacentes. O mais representativo desses depósitos está próximo à 

Ingaí-MG, tem seu topo 19 m acima da calha atual e foi datado por LOE em 39.000 ± 5.990 (amostra 

07). Com base nesses dados é possível estimar uma taxa de incisão aproximada de 487,2 mm/ka. No 

local de coleta o rio apresenta leito rochoso e planície de inundação de dimensão restrita. 

Na seção exposta no local de coleta podem ser distinguidas quatro fácies da base para o topo, 

conforme a Figura 6.11: 

F1: seixos de quartzo e quartzito, arredondados, suportados pelos clastos, matriz constituída por areia 

fina. Espessura de pelo menos 25 cm. 

F2: areia grossa e grânulos, com presença de seixos de quartzo, arredondados, esparsos. Espessura de 

20 cm. Datado em 39.000 ± 5.990. 

F3: seixos de quartzo, bem selecionados, subarredondados a arredondados, suportados pelos clastos, 

matriz constituída por areia fina, com níveis cimentados por oxi-hidróxidos de ferro (couraça 

placoidal). Espessura de 90 cm. 
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F4: lama com seixos de quartzo arredondados dispersos. Espessura de 80 cm (superior em outras 

exposições). 

 

 

Figura 6.11 – A) Depósito com topo situado cerca de 10 m acima da calha do Rio Ingaí em Ingaí-MG onde foi 

coletada a amostra 07 para datação por LOE (21,40262°S; 45,89945°W). B) Perfil estratigráfico esquemático do 

depósito datado. A seta indica o local de coleta. 

 

 Após cruzar a área serrana de Luminárias, onde as amplitudes predominantes superam 120 m, 

na baixa bacia voltam a predominar amplitudes inferiores a 120 m. No baixo curso a dinâmica fluvial 

é controlada por um importante nível de base estabelecido na garganta situada logo a jusante da 

confluência com o Rio Capivari. 

6.6 – RIO DAS MORTES 

O Rio das Mortes é o primeiro grande afluente de margem direita do Rio Grande. Dentro da 

proposta de compartimentação tectônica de Trouw et al. (2013) sua bacia está quase inteiramente 

situada no Cráton São Francisco, abrangendo tanto seu embasamento cristalino quanto 

metassedimentos do Grupo São João del Rei. Uma pequena porção da extremidade leste da bacia está 

no domínio externo do Orógeno Ribeira. 

A nascente do Rio das Mortes está posicionada a 1215 m de altitude na Serra da Mantiqueira, 

mas já fora da área mais soerguida correspondente ao flanco NNW do Rifte do Paraíba do Sul. 

Portanto, sua nascente possui elevação consideravelmente inferior aos principais tributários da 
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margem esquerda do alto/médio Rio Grande. Sua foz encontra-se a cerca de 800 m de altitude no 

Graben de Ijaci, em área atualmente inundada pela Represa do Funil, totalizando um desnível de 415 

m ao longo dos seus 288 km de extensão (Figura 6.12). Seu perfil longitudinal aponta a presença de 

quatro zonas de ruptura principais (Tabela 6.7), cujos pontos iniciais estão representados no mapa do 

Apêndice 1. 

 

 

Figura 6.12 – Perfil longitudinal do Rio das Mortes com localização das principais rupturas de declive (R1, R2, 

R3). 

Setas laranjas indicam a localização de antigos depósitos aluviais, com a altura aproximada de seus topos em 

relação ao canal e idade LOE do depósito amostrado. 

Falhas traçadas verticalmente para representação simplificada. 

Fonte das informações geológicas: Folhas Barbacena (CPRM), São João del Rei e Lavras, 1:100.000 (Codemig). 

 

Tabela 6.7 – Principais zonas de ruptura de declive identificadas no Rio das Mortes. 

Ruptura de 

declive 

Distância da 

nascente (m) 

Altitude do 

topo (m) 
Extensão (m) 

Desnível 

total (m) 

Gradiente 

(m/km) 

R1 71.418 998 580 40 68,9 

R2 76.613 948 160 11 68,8 

R3 269.016 838 755 18 23,8 

 

O Rio das Mortes é, juntamente com o Rio Ingaí, um dos rios da bacia do Rio Grande com a 

maior presença de registros sedimentares cenozoicos. Dois níveis deposicionais mais recentes 

possuem distribuição relativamente expressiva ao longo do vale, enquanto um terceiro nível mais 

antigo ocorre pontualmente e um possível quarto nível se restringe à região da sua foz no Graben de 

Ijaci. O Quadro 6.6 apresenta informações sintetizadas dos depósitos mapeados ao longo do vale do 

Rio das Mortes. A distribuição dos depósitos está representada no mapa do Apêndice 1 e no perfil da 

Figura 6.12. 
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Quadro 6.6 - Síntese dos depósitos aluviais identificados no vale do Rio das Mortes (organizados por níveis e de 

montante para jusante). 

Nível Ocorrências mapeadas 

Altitude 

do topo 

(m) 

Altura 

em 

relação à 

calha (m) 

Caracterização 

1 

M1 - Baixo curso; margem 

direita; topo de colina 

Próximo à confluência com 

Rio Grande – Bom Sucesso 

866 a 869 ~ 68 

Seixos de quartzo e quartzito, subangulosos a 

arredondados, suportados pelos clastos, em 

mátria areno-lamosa. Depósito com cerca de 

50 cm de espessura. 

 

1 

M2 - Baixo curso; margem 

direita; topo de colina 

Próximo à confluência com 

Rio Grande – Bom Sucesso 

875 a 878 ~ 78 

Depósito cimentado formado por seixos de 

quartzo arredondados (couraça 

conglomerática). Sem boas exposições. Em 

porções mais baixas ocorre delgado 

pavimento de seixos de quartzo, 

arredondados e subarredondados. 

2 (?) 

M3 - Médio curso; margem 

direita; topo de colina 

Santa Cruz de Minas 

927 ~ 40 

Seixos de quartzo, arredondados a 

subarredondados, suportados pelos clastos, 

em matriz argilo-arenosa. Depósito com 1 m 

de espessura visível. 

2 (?) 

M4 - Médio curso; margem 

direita; topo de colina 

Várzea do Marçal - São João 

del-Rei 

925 a 930 ~ 44  

Seixos e blocos de quartzo, subangulosos a 

subarredondados, em matriz areno-lamosa. 

Depósito parcialmente revolvido e 

retrabalhado por processos de vertente. 

2 

M5 - Baixo curso; margem 

direita; alta vertente 

Corte na MG-332 – 

Ibituruna 

895 48 

Camada de 30 cm composta por seixos de 

quartzo, arredondados e subarredondados, 

dispostos sob cobertura argilosa homogênea 

que supera 2 m de espessura em algumas 

porções. 

2 (?) 

M6 - Baixo curso; margem 

direita; alta vertente 

Próximo à confluência com 

o Rio Grande - Bom Sucesso 

831 a 863 ~ 63 

Cerca de 32 m de sedimentos expostos em 

uma cava e em corte de estrada. Seixos de 

quartzo, subarredondados e arredondados, 

suportados pela matriz ou pelos clastos, em 

matriz arenosa. Sedimentos argilosos 

esbranquiçados ocorrem na base e couraças 

conglomeráticas no topo. 

3 (?) 

M7 - Alto curso; margem 

esquerda; média vertente 

Campolide – Barbacena 

1048 ~ 30 
Pavimento de seixos de quartzo, 

arredondados a subangulosos. 

3 

M8 - Alto curso; margem 

esquerda; média vertente 

Cascalheira próxima à 

Estação de Prados – Prados 

931 27 

Seixos e blocos de quartzo, arredondados e 

subarredondados, suportados por matriz 

argilo-arenosa. Presença de lentes cimentadas 

por material ferruginoso. Espessura máxima 

de 2 m. Datado em 24,8 ± 4 ka. 
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3 

M9 - Médio curso; margem 

direita; média vertente 

Entrada do lixão - 

Tiradentes. 

922 ~ 25 

Depósito parcialmente revolvido por 

mineração e disposição de resíduos. Seixos 

de quartzo, subangulosos a arredondados, 

suportados pelos clastos, em matriz 

predominantemente lamosa. 

3 

M10 - Baixo curso; margem 

direita; topo de colina 

Cascalheira na Fazenda 

Gurgel - Ibituruna 

882 ~ 34 

Seixos e blocos de quartzo, arredondados, em 

matriz predominantemente lamosa, com 

algumas porções arenosas, suportados pelos 

clastos ou plea matriz. Presença de porções 

cimentadas. Espessura estimada de 4 m. 

Material argiloso de espessura variável no 

topo. Há sedimentos entre 871 e 873 m de 

altitude cuja continuidade vertical não é 

clara. 

3 

M11 - Baixo Curso; Margem 

direita; baixa vertente  

Próximo à confluência com 

Rio Grande – Bom Sucesso 

832 ~ 31 

Seixos de quartzo, arredondados, suportados 

pelos clastos, matriz arenosa, cimentados no 

topo. Cerca de 3 m de espessura. 

4 

M12 - Alto curso; margem 

direita; baixa vertente 

Lote – Barroso 
927 ~ 13 

Clastos de quartzo, subangulosos e 

subarredondados, mal selecionados, 

suportados pela matriz arenosa. 

4 

M13 - Alto curso; margem 

direita; baixa vertente 

Cascalheira próxima à 

Estação de Prados – Prados 

916 ~ 13 

Depósito parcialmente revolvido para 

extração de cascalho. Seixos de quartzo, 

arredondados, em matriz lamosa. 

4 

M14 - Médio curso; margem 

esquerda; baixa vertente 

Estrada Tiradentes/Estação 

de Prados - Tiradentes 

908 ~ 12 

Depósito pouco acima da planície e revolvido 

por mineração. Seixos e blocos de quartzo, 

arredondados e subarredondados. 

4 

M15 - Médio curso; margem 

direita; baixa vertente 

Mineração próxima ao lixão 

- Tiradentes. 

912 ~ 15 

Depósito parcialmente revolvido por 

mineração. Seixos de quartzo, arredondados 

e subarredondados, suportados pelos clastos, 

em matriz areno-lamosa, distribuídos 

irregularmente ao lado de sedimentos 

lamosos e saprolito. 

4 

M16 - Médio curso; margem 

esquerda; baixa vertente 

Próximo à fazenda do 

Pombal - São João del-Rei 

885 a 887 12 

Depósito pouco acima da planície disposto 

sobre saprolito. Seixos e blocos de quartzo e 

alguns de rochas máficas, arredondados, 

suportados pelos clastos. Presença de alguns 

blocos angulosos. 

4 

M17 - Médio curso; margem 

esquerda; baixa vertente 

Próximo à ponte na BR-494 

- São João del-Rei 

887 17 

Seixos de quartzo e alguns poucos de 

gnaisse, arredondados, suportados por matriz 

argilo-arenosa. Base irregular sobre saprolito. 

Espessura máxima de 1,5 m. 

4 

M18 - Baixo Curso; Margem 

esquerda; baixa vertente 

Corte na estrada 

Ibituruna/Coqueiros – 

Ibituruna 

865 17 

Seixos e blocos de quartzo, arredondados e 

subarredondados, suportados pelos clastos, 

em matriz argilo-arenosa dispostos sobre 

saprolito. Espessura e distribuição 

irregulares. 

4 

M19 - Baixo Curso; Margem 

direita; baixa vertente  

Fazenda Gurgel – Ibituruna 

865 17 

Cerca de 4 m de sedimentos em talude acima 

da planície. Seixos de quartzo, arredondados 

e grânulos, angulosos, suportados por matriz 

argilo-arenosa 
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4 

M20 - Baixo Curso; Margem 

esquerda; média vertente 

Cascalheira na Fazenda 

Barras – Ibituruna 

864 16 

Seixos de quartzo, arredondados, e grânulos 

subangulosos, suportados pelos clastos, em 

matriz arenosa. Cerca de 1 m de espessura 

visível. Presença de lentes cimentadas por 

material ferruginoso na base. 

4 

M21 - Baixo Curso; Margem 

direita; média vertente  

Corte na MG-332 – 

Ibituruna 

868 20 

Seixos de quartzo e gabro, arredondados, em 

matriz agilo-arenosa. Cerca de 1 m de 

espessura.  

4 

M22 - Baixo Curso; Margem 

direita; baixa vertente  

Próximo à confluência com 

Rio Grande – Bom Sucesso 

820 ~ 19 

Seixos de quartzo, arredondados e 

subarredondados, suportados pelos clastos, 

em matriz arenosa. Cerca de 1,2 m de 

espessura visível. 

 

O alto curso do Rio das Mortes é marcado por um perfil longitudinal levemente côncavo e 

sem rupturas de declive relacionadas aos contatos litológicos e falhas. Nesse segmento predominam 

amplitudes entre 80 m e 120 m, embora nas proximidades da primeira ruptura de declive amplitudes 

inferiores a 80 m ganhem representatividade (Figura 5.1). A declividade das vertentes é 

predominantemente superior a 20%. A 53 km da nascente, foi encontrado um depósito fluvial já 

desmantelado por processos superficiais com topo cerca de 30 m acima do canal. Cronologicamente é 

possível que esse terraço se associe ao N3, datado em ~ 25 ka em uma de suas ocorrências mais 

representativas a jusante.  

A primeira zona de ruptura (R1) tem seu início a 71 km da nascente, possui extensão de 580 

m e desnível de 40 m (69 m/km). A queda foi aproveitada para construção da Usina Hidrelétrica de 

Ilhéus. Apenas 5 km a jusante ocorre uma nova ruptura de declive (R2) com 160 m de extensão e 11 

m de desnível (69 m/km). A gênese de ambas as rupturas aparenta estar relacionada a um recuo 

erosivo a partir do contato por falha entre granodioritos/granitos paleoproterozoicos, a montante, e 

xistos/filitos do Grupo Carandaí, a jusante. O referido contato está associado a uma redução 

altimétrica generalizada que acompanha grosseiramente a direção do vale.  

Na área deprimida próximo à Barroso o vale é ocupado por ampla planície e baixos terraços 

posicionados cerca de 13 m acima do canal. Esse segundo segmento de baixo declive perdura até 269 

km da nascente, é marcado pela presença relativamente expressiva de sedimentos fluviais antigos 

(Figura 6.12) e por amplitudes predominantes entre 40 e 120 m ao longo do vale (Figura 5.1). Um 

depósito representativo do N3 situado nas proximidades da Estação de Prados, a cerca de 27 m acima 

do canal (Figura 6.13), foi datado por LOE em 24750 ± 4050 anos (amostra 02). Com base nesses 

dados é possível estimar uma taxa de incisão aproximada de 1090,9 mm/ka. Na área não há 

afloramentos rochosos tanto nas vertentes quanto no canal. Portanto, a elevada taxa de incisão pode 

ser, em parte, explicada pelo fato do Rio das Mortes erodir saprolitos de gabros e dioritos e não 

rochas frescas. 
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Figura 6.13 – A) Depósito com topo situado cerca de 28 m acima da calha do Rio das Mortes em Prados onde 

foi coletada a amostra 02 para datação por LOE (21,13258°S; 44,05483°W). B) Perfil estratigráfico esquemático 

do depósito datado. A seta indica o local de coleta. 

 

Na seção exposta no local de coleta podem ser distinguidas duas fácies da base para o topo, 

conforme a Figura 6.13: 

F1: seixos e blocos de quartzo, moderadamente selecionados, arredondados a subarredondados, 

suportados por matriz argilo-arenosa, com estratificação planar-paralela incipiente e localmente com 

gradação normal. Presença de lentes arenosas e de níveis cimentados por oxi-hidróxidos de ferro 

(couraça placoidal). Espessura mínima de 200 cm. Datado em 24.750 ± 4.050 anos. 

F2: Lama maciça de cor castanha. Espessura de 100 cm. 

Na garganta entre as serras de São José e do Lenheiro, em São João del-Rei, não há nenhuma 

ruptura de declive. O afunilamento do vale se limita a poucas dezenas de metros e tanto a montante 

quanto a jusante ocorre uma planície aluvial bastante ampla. Falhas ENE de reconhecida 

movimentação cenozoica associadas ao Rift da região de São João del Rei (Saadi 1990, 1991) também 

não são atualmente associadas a rupturas, o que indica que o rio já reestabeleceu seu perfil de 

equilíbrio, em parte, devido a um entulhamento do vale durante o Quaternário. 
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Na margem direita, próximo à confluência com o Rio Carandaí, ocorrem sedimentos aluviais 

em exposições com pelo menos 18 m de espessura. Os depósitos estão junto à falha de São João del-

Rei, que de acordo com Saadi (1990, 1991) corresponde ao limite SSW do Graben do Baixo Rio 

Carandaí. Os sedimentos cascalhosos e lamosos da base são consolidados, deformados tectonicamente 

e capeados por cobertura pedológica avermelhada. Os estratos de direção E-W encontram-se 

fortemente basculados para sul. Tais características sugerem uma idade mais antiga, possivelmente 

anterior ao Quaternário (neogênica). No topo ocorrem sedimentos inconsolidados, sem deformação 

visível e que são altimetricamente equivalentes às poucas ocorrências do segundo nível deposicional 

(N2). Portanto, a organização local dos sedimentos indica que um nível de provável idade 

neoquaternária foi depositado sobre os sedimentos mais antigos do “Graben do Baixo Rio Carandaí”, 

sem que houvesse significativa incisão entre os dois eventos deposicionais. A diferença altimétrica 

entre o topo do depósito e o canal atual evidencia uma incisão total superior a 40 m após a deposição 

dos sedimentos mais recentes (N2).  

Além dessa superposição de depósitos cronologicamente distintos, há outras evidências que 

os processos denudacionais tenham sido relativamente baixos na bacia do Rio das Mortes entre a 

formação do Rift de São João del Rei, atribuída ao Eomioceno (Saadi et al. 1998b, 2002), e os ciclos 

de incisão do Neoquaternário. Há diversas manchas de depósitos pertencentes às pequenas bacias 

sedimentares que atualmente encontram-se preservadas em topos de colinas ou em média vertente. 

Além disso, Carmo & Vasconcelos (2004, 2006) encontraram idades de perfis de intemperismo 

(39Ar/40Ar) entre 10 e 12,7 Ma em topos de colinas. 

Imediatamente a montante da garganta na Serra de Bom Sucesso, localizada próximo à 

Ibituruna, há uma concentração significativa de depósitos fluviais. Esse fato indica que os quartzitos e 

itabiritos atuaram como uma soleira geomórfica que favoreceu o desenvolvimento dos antigos níveis 

deposicionais, embora atualmente não haja nenhuma ruptura de declive associada à drenagem 

transversal. A terceira zona de ruptura (R3) está situada cerca de 3 km a jusante da garganta. Sua 

extensão é de 755 m e o desnível é de 18 m (23,84 m/km). O topo da ruptura está sobre rochas 

ultramáficas e próximo do contato com gnaisses, a jusante (Figura 6.12). O fato do ali denominado 

“Maciço Ultramáfico do Morro das Almas” (Quéméneur et al. 2003) constituir uma elevação 

levemente saliente em relação aos gnaisses adjacentes sugere que o contato litológico tenha tido uma 

participação na gênese da ruptura. Contudo, o posicionamento desta feição apenas 17 km a montante 

do Graben de Ijaci também indica um recuo erosivo disparado a partir dos eventos de subsidência 

ocorridos na depressão. Reforça essa hipótese o fato dos três rios que confluem no Graben (Grande, 

Capivari e das Mortes) possuírem zonas de rupturas em seus perfis poucos quilômetros a montante da 

depressão. 
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 Nesse último segmento do vale também predominam amplitudes entre 80 e 120 m, embora 

valores entre 120 e 200 m também estejam presentes (Figura 5.1). De modo geral, há uma tendência 

de aumento da altura dos diferentes níveis deposicionais em relação ao canal em seu baixo curso. Na 

região da sua foz, inserida no Graben de Ijaci, a distinção entre alguns dos níveis deposicionais e sua 

correlação com os níveis preservados no restante do vale não é clara, como já também discutido no 

item sobre o Rio Grande. 

6.7 – RIO DO CERVO 

 O Rio do Cervo é um afluente da margem esquerda do Rio Grande. A porção sul de 

sua bacia situa-se no interior do Sistema de Nappes Andrelândia, enquanto a porção norte está 

inserida no Cráton do São Francisco. Sua nascente está posicionada a aproximadamente 1386 m de 

altitude, na extremidade norte da Serra de São Tomé, sustentada por quartzitos. Sua foz no Rio 

Grande está a 768 m, o que totaliza um desnível de 618 m ao longo dos 121 km de percurso. O perfil 

longitudinal aponta a presença de três zonas de ruptura principais (Tabela 6.8), cujos pontos iniciais 

estão representados no mapa do Apêndice 1. 

Figura 6.14 - Perfil longitudinal do Rio do Cervo com localização das principais rupturas de declive (R1, R2, 

R3). 
Setas laranjas indicam a localização de antigos depósitos aluviais, com a altura aproximada de seus topos em 

relação ao canal e idade do depósito amostrado. 

Observações: Falhas traçadas verticalmente para representação simplificada.  
Fonte das informações geológicas: Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (Pinto & Silva 2014), com apoio 

de mapas na escala de 1:100.000 (folhas Caxambu, Varginha e Nepomuceno). 

 

Uma queda de 400 m ocorre logo nos 4,7 km iniciais (85,1 km/m), correspondentes a vertente 

oeste da Serra de São Tomé (Figura 6.14). A partir desse ponto tem início um segmento de gradiente 

moderado em parte sobre xistos e em parte sobre quartzitos. Predominam colinas suaves com topos 

planos, embora na margem direita ocorram morros com declividades superiores a 20%. Chama 

atenção a presença de uma pequena escarpa com cerca de 140 m de altura no divisor com a bacia do 
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Rio Verde, o que demonstra que este último é controlado por um nível de base consideravelmente 

mais baixo (Figura 5.5). 

 

Tabela 6.8 – Principais zonas de ruptura de declive identificadas no Rio do Cervo. 

Ruptura de 

declive 

Distância da 

nascente (m) 

Altitude do 

topo (m) 
Extensão (m) 

Desnível 

total (m) 

Gradiente 

(m/km) 

R1 39.078 895 1.400 37 26,4 

R2 99.152 811 72 6 83,3 

R3 114.285 790 186 9 48,3 

 

Os antigos níveis deposicionais fluviais encontrados se restringem ao alto curso, a montante 

da primeira zona de ruptura no perfil longitudinal. Suas informações estão sintetizadas no Quadro 6.7. 

O mais antigo tem seu topo situado entre 9 e 16 m acima do canal atual. Em suas primeiras 

ocorrências apresenta um baixo grau de seleção e variado grau de arredondamento dos clastos que 

podem estar relacionados a leques aluviais oriundos das cabeceiras na Serra de São Tomé. O depósito 

melhor preservado pertencente a este nível foi selecionado para datação por LOE que indicou uma 

idade de 39640 ± 4800 (amostra 06), provavelmente referente a um período de instabilidade 

morfodinâmica em sua área fonte, a Serra de São Tomé. O depósito está situado na margem esquerda 

e tem seu topo 10 m acima da calha atual. Com base nesses dados é possível estimar uma taxa de 

incisão aproximada de 252,3 mm/ka, a mais baixa entre todas as calculadas no presente trabalho.  

Na seção exposta no local de coleta podem ser distinguidas duas fácies da base para o topo, 

conforme a Figura 6.15 

F1: Seixos e blocos de quartzo, subangulosos a subarredondados, e de quartzito, angulosos, mal 

selecionados, suportados pelos clastos, matriz mal selecionada composta por lama a grânulos. 

Presença de lentes arenosas também mal selecionadas, compostas por areia fina a grânulos. Espessura 

de 100 cm. Datado em 39.640 ± 4.800. 

F2: Lama e areia fina, cor castanho claro, maciça. Espessura de 100 cm. 

Ainda no alto curso um segundo nível deposicional ocorre de forma mais restrita, pouco 

acima da planície de inundação, o que demonstra que a incisão não foi contínua após o abandono do 

nível mais antigo. 

A primeira e principal ruptura de declive do Rio do Cervo (R1) ocorre a 39 km da nascente, 

possui uma extensão de 1,4 km e um desnível de 37 m (26,4 m/km). Conforme mostra a Figura 6.14, 

ela está totalmente inserida em xistos/gnaisses da Formação Arantina. Não há contatos litológicos 

nem falhas mapeadas próximas. É possível que a ruptura tenha sua gênese a partir da retração erosiva 

a partir de falhas que limitam a Nappe Carmo da Cachoeira, cerca de 20 km a jusante. É interessante 
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notar a proximidade dessa ruptura com a concentração anômala de amplitudes altimétricas elevadas a 

oeste, entre Varginha e Carmo da Cachoeira (Figura 5.1 – a leste de Varginha), conforme discutido no 

capítulo anterior. 

 

Quadro 6.7 - Síntese dos depósitos aluviais identificados no vale do Rio do Cervo (organizados por níveis e de 

montante para jusante). 

Nível Ocorrências mapeadas 

Altitude 

do topo 

(m) 

Altura em 

relação à 

calha (m) 

Caracterização 

1 

C1 - Alto Curso; Margem 

direita; média vertente 

Cascalheira – Luminárias 

956 16 

Grânulos, seixos e blocos de quartzo e 

quartzito, angulosos a arredondados, 

suportados por matriz arenosa, sobrepostos 

por material arenoso. Cerca de 1,5 m de 

espessura visível. Exposição posteriormente 

removida para extração de cascalho. 

1 

C2 - Alto Curso; Margem 

esquerda; Baixa vertente 

Estrada São 

Bento/Luminárias - São 

Bento Abade 

952 10 

Clastos de quartzo e quartzito, mal 

selecionados, subangulosos e 

subarredondados, suportados pelos clastos. 

Datado em 39,6 ± 4,8 ka. 

1 

C3 - Alto Curso; Margem 

esquerda; Baixa vertente 

Eucaliptal - São Bento 

Abade 

945 9 

Seixos de quartzo, subangulosos e 

subarredondados. Exposição rasa em corte 

de estrada. 

1 

C4 - Alto Curso; Margem 

direita; média/baixa 

vertente 

Luminárias 

932 14 

Depósito com 1,5 m de espessura. Seixos de 

quartzo, subarredondados, suportados pelos 

clastos, em matriz lamosa. Sedimentos 

parcialmente cimentados sob material 

argiloso. 

2 

C5 - Alto Curso; Margem 

esquerda; Baixa vertente 

Estrada São 

Bento/Luminárias - São 

Bento Abade 

949 6 
Seixos de quartzo e quartzito, subangulosos 

e subarredondados, em matriz lamosa. 

2 

C6 - Alto Curso; Margem 

esquerda; Baixa vertente 

Eucaliptal - São Bento 

Abade 

942 a 944 4 

Várias exposições vizinhas em um amplo 

patamar plano. Camada com 80 cm formada 

por seixos e grânulos de quartzo e quartzito, 

subangulosos e subarredondados, 

suportados pelos clastos ou pela matriz, em 

matriz lamosa. Camada superior argilosa 

com 70 cm. Matriz com coloração 

acinzentada em parte dos depósitos. 
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Figura 6.15 – A) Depósito com topo situado cerca de 10 m acima da calha do Rio do Cervo em São Bento 

Abade onde foi coletada a amostra 06 para datação por LOE (21,58851°S; 45,03706°W). B) Perfil estratigráfico 

esquemático do depósito datado. A seta indica o local de coleta. 

 

Após a primeira ruptura (R1) há um longo trecho de baixo gradiente que passa por litologias 

diferenciadas sem que isso condicione anomalias significativas no perfil longitudinal. Na área drenada 

por esse segmento a declividade das vertentes é bastante variável, com um predomínio de valores 

superiores a 15%. Os valores predominantes de amplitude estão entre 40 e 120 m. 

No baixo curso ocorrem mais duas pequenas rupturas. A primeira delas (R2) possui cerca de 6 

m de desnível, está sobre ortognaisses e encontra-se poucos quilômetros a montante de uma zona de 

cisalhamento (E-W). A segunda ruptura (R3) possui desnível de 9 m e está associada a lineamentos de 

direção WNW e próxima a uma zona de cisalhamento de mesma direção. Essas estruturas estão 

inseridas no contexto do Sistema Transcorrente Campo do Meio (Hasui 2012c), cuja reativação 

neotectônica já foi apontada por Morales et al. (2004) e Morales (2005). A existência de serras 

gnáissicas com topos acima de 1050 m de altitude e sem controle litológico explícito também sugere a 

atuação de atividade tectônica neocenozoica na área, com provável participação na gênese das 

rupturas de declive.  

A proximidade da última ruptura (R3) à confluência com o Rio Grande também pode indicar 

um recente encaixamento deste com repercussão nos afluentes. A confluência entre os dois cursos 

d’água ocorre a jusante da quarta zona de ruptura do Rio Grande (R4, figura 6.1) e, portanto, já em 

um compartimento deprimido em relação aos planaltos adjacentes. No baixo curso do Rio do Cervo 
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predominam declividades das vertentes superiores a 20% e amplitudes superiores a 80 m. Não foram 

encontrados depósitos fluviais no médio e no baixo curso, o que indica condições desfavoráveis à sua 

preservação possivelmente ligadas a um rejuvenescimento recente do relevo que acelerou a dinâmica 

erosiva tanto dos vales quanto das vertentes. 

6.8 - RIO JACARÉ 

O Rio Jacaré é um dos principais afluentes da margem direita do Rio Grande e sua área de 

drenagem (ao norte no mapa do Apêndice 1), está totalmente inserida no Cráton do São Francisco. 

Trata-se de uma área relativamente homogênea do ponto vista lito-estrutural, com amplo predomínio 

de rochas cristalinas do embasamento do cráton (Figura 3.5). Uma particularidade de sua bacia é a 

abundância de diques de rochas máficas proterozoicas com direção geral NW-SE (Carneiro et al. 

2007). Diversos lineamentos de relevo e drenagem encontram-se adaptados a essa direção que é 

concordante com a Descontinuidade Crustal Alto São Franscisco, definida por Saadi (1991) e Saadi et 

al. (2002). 

A nascente do Rio Jacaré está situada a 1203 m de altitude na Serra da Galga e sua foz está a 

cerca de 750 m, em área inundada pela Represa de Furnas. Portanto, há um desnível total de 

aproximadamente 453 m ao longo dos seus 169,1 km de percurso, como mostra a Figura 6.16. Seu 

perfil longitudinal aponta a presença de quatro zonas de ruptura principais (Tabela 6.9), cujos pontos 

iniciais estão representados no mapa do Apêndice 1. 

 

Figura 6.16- Perfil longitudinal do Rio Jacaré com localização das principais rupturas de declive (R1, R2, R3, 

R4). 

Observações: Falhas traçadas verticalmente para representação simplificada.  
Fonte das informações geológicas: Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (Pinto & Silva 2014), folha 

Oliveira (1:100.000) e NEOTEC (Morales et al. 2014). 
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Tabela 6.9 – Principais zonas de ruptura de declive identificadas no Rio Jacaré. 

Ruptura de 

declive 

Distância da 

nascente (m) 

Altitude do 

topo (m) 
Extensão (m) 

Desnível 

total (m) 

Gradiente 

(m/km) 

R1 40.150 969 736 36 49 

R2 85.586 879 156 12 77 

R3 99.179 846 862 31 36 

R4 105.554 804 446 13 29 

 

Após um pequeno trecho declivoso em suas cabeceiras, o Rio Jacaré passa a apresentar um 

gradiente moderado que perdura até a primeira zona de ruptura, localizada a 40 km da nascente 

(Figura 6.16). Praticamente toda área drenada por esse segmento está sobre ortognaisses. Predomina 

entalhamento fluvial inferior a 120 m (Figura 5.1) e declividade das vertentes entre 10 e 30%. 

Nenhum antigo nível deposicional fluvial foi encontrado, o que pode estar relacionado tanto a 

ausência de exposições superficiais quanto a condições ambientais desfavoráveis para sua formação 

e/ou preservação. Contudo, há um patamar plano que flanqueia algumas porções do vale a cerca de 50 

m acima do canal. 

A primeira ruptura de declive (R1) possui uma extensão de 736 m e um desnível de 36 m (49 

m/km). Sua localização coincide com o contato entre o Gnaisse Fernão Dias, a montante, e o Gnaisse 

Candeias, a jusante. No entanto, as características mineralógicas e texturais dessas duas unidades são 

muito semelhantes (Carneiro et al. 2007), o que não indica um controle litológico na formação da 

ruptura. Deste modo, sua gênese certamente está associada ao recuo de knickpoint a partir de uma 

falha transcorrente de direção NNE localizada cerca de 300 m a jusante (Figura 6.16).  

O segundo segmento do Rio Jacaré possui baixo gradiente e se estende até 85,6 km da 

nascente, onde se localiza a segunda ruptura de declive. Na área drenada por esse segmento não há 

mudanças significativas no entalhamento fluvial em relação ao trecho a montante da primeira ruptura 

(Figura 5.1). Porém, declividades superiores a 20% passam a ser mais frequentes nas vertentes. As 

altitudes decaem ao longo do vale do Rio Jacaré, mas permanecem elevadas nas proximidades dos 

divisores da bacia. Também não foram encontrados níveis deposicionais nesse segmento.  

Apesar da ausência de sedimentos fluviais antigos ao longo do vale, há depósitos de idade 

incerta, compostos por conglomerados, arenitos e lamitos que ocorrem em pequenas manchas entre 

Oliveira e Santo Antônio do Amparo, ao sul do vale do Rio Jacaré (Apêndice 1 - média bacia). Saadi 

et al. (1991) mencionam contribuições vulcânicas em parte dessas rochas e as consideram 

equivalentes dos arenitos tufáceos neocretáceos das bacias Sanfranciscana e do Paraná. Já Carneiro et 

al. (2007) sugerem uma idade fanerozoica, provavelmente relacionada ao “Terciário”. A presença 

desses depósitos merece atenção devido à raridade de registros fanerozoicos pré-quaternários no 

centro-sul de Minas Gerais. A preservação dessas rochas na região é um indicativo da ocorrência de 
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processos denudacionais relativamente pouco intensos em uma escala de tempo mais longa. Uma das 

ocorrências de direção NW-SE mapeadas se dispõe transversalmente ao atual divisor entre as bacias 

dos rios Jacaré e das Mortes (Apêndice 1). Além dos depósitos mapeados na folha Oliveira (Carneiro 

et al. 2007), foi identificado a sudoeste da cidade um lamito avermelhado aflorando em baixa vertente 

e com acamamento mergulhando para leste, em direção à calha do Rio Jacaré (margem esquerda).  

A segunda ruptura de declive (R2) possui uma extensão de 156 m e desnível de 12 m (77 

m/km). Está inteiramente sobre ortognaisses e não há falhas mapeadas em suas proximidades. 

Contudo, a ruptura está poucos metros a montante de uma pequena escarpa que coincide com um dos 

diques de direção NW-SE. Esse fato sugere que os diques são zonas de fraqueza que facilitam a 

erosão fluvial e possíveis movimentações neotectônicas. Junto a essa ruptura ocorre um claro 

contraste no entalhamento fluvial da bacia. A montante as amplitudes são predominantemente 

inferiores a 120 m, enquanto a jusante passam a prevalecer amplitudes superiores a 120 m (Figura 

5.1). Portanto, o topo da ruptura funciona como um nível de base relativamente estável, enquanto a 

jusante a incisão fluvial foi mais intensa. Por outro lado, não há um decréscimo significativo nas 

altitudes imediatamente a jusante no knickponit. 

A terceira zona de ruptura (R3) encontra-se a 99 km da nascente, após um pequeno segmento 

de baixo declive (Figura 6.16). Sua extensão é de 862 m, com um desnível total de 31 m (36 m/km). 

Está sobre gnaisses, porém, próxima do contato com rochas máfico-ultramáficas. Também se encontra 

poucos metros a montante de um dique que pode estar associado à sua gênese. É a ruptura com maior 

influência na altimetria da bacia, já que a jusante há uma queda de aproximadamente 100 m na 

altitude média. Além disso, a tendência de aumento no entalhamento fluvial, iniciada na ruptura 

anterior, se acentua ainda mais. Declividades superiores a 20% nas vertentes também passam a ser 

muito frequentes. 

A 105 km da nascente ocorre a quarta e última zona de ruptura (R4). Sua extensão é de 445 

m, com desnível de 13 m. Está sobre rochas máfico-ultramáficas, pouco a montante do contato com 

ortognaisses, assim como de uma falha transpressional de direção NE-SW e de um expressivo 

lineamento NW-SE. Após essa ruptura tem início um novo segmento de baixo declive que perdura até 

a foz no Rio Grande. Não foram encontrados antigos depósitos fluviais no baixo curso, onde há 

poucas estradas que permitem acesso ao vale. No entanto, são comuns as linhas de seixos angulosos 

que acompanham o declive das vertentes. 

Apesar de estar situada em um contexto cratônico com relativa homogeneidade litoestrutural, 

a bacia do Rio Jacaré possui evidências de atividade tectônica cenozoica vinculadas principalmente a 

estruturas NW-SE. A tectônica cenozoica estaria relacionada à gênese de algumas das rupturas de 



Rezende, E. A., 2018 O papel da dinâmica espaço-temporal da rede hidrográfica na evolução geomorfológica da.... 

130 

 

declive e, consequentemente, ao estabelecimento de níveis de base. O forte contraste 

morfológico/altimétrico entre as áreas a montante e a jusante da terceira zona de ruptura (R3) indica 

que elas foram alvo de dinâmicas geomorfológicas bastante distintas durante o neocenozoico. A 

jusante, a baixa bacia apresenta características de uma área rejuvenescida, como resultado da 

propagação de uma vaga erosiva a partir do médio curso do Rio Grande. O atual limite dessa retração 

erosiva corresponde à terceira zona de ruptura (R3), acima da qual a rede de drenagem não foi 

envolvida no processo de intenso rejuvenescimento, pois não se encontra diretamente conectada ao 

nível de base do Rio Grande. Esse fato condicionou processos denudacionais de menor intensidade na 

média/alta bacia, o que permitiu a preservação de depósitos com idades que podem remontar ao 

Cretáceo, bem como o predomínio de amplitudes mais modestas (< 120 m). Contudo, o baixo 

gradiente e a regularidade do baixo curso Rio Jacaré (Figura 6.16) mostram que esse segmento 

inferior já se encontra adaptado ao nível de base do Rio Grande após a passagem da vaga erosiva 

remontante. Por outro lado, inúmeros voçorocamentos em cabeceiras da média/alta bacia denunciam 

um incipiente processo de ajuste na rede de drenagem do compartimento superior. 

6.9 – RIO VERDE 

 O Rio Verde não é um afluente direto do Rio Grande, mas sim do Rio Sapucaí. Contudo, 

devido à grande extensão de sua bacia, ele merece ser destacado. Sua nascente está situada no maciço 

alcalino de Passa Quatro, a cerca de 2320 m de altitude, enquanto sua foz no Rio Sapucaí está a 

aproximadamente 750 m de altitude, o que resulta em um desnível total de 1570 m ao longo dos seus 

305 km de extensão (Figura 6.17).  

Nos 20 primeiros quilômetros há um notável desnível de 1388 m (69 m/km), em sua maior 

parte sobre sienitos da intrusão neocretácica (Figura 6.17). Ao adentrar o domínio das rochas pré-

cambrianas o gradiente rapidamente se torna muito baixo, o que conforma uma típica concavidade no 

perfil longitudinal. Ao mesmo tempo, o rio passa a apresentar planície aluvial de dimensão variável ao 

longo de seu alto curso. No alto curso a declividade predominante das vertentes é superior a 20 %. As 

amplitudes são bastante variáveis, com um predomínio de valores superiores a 120 m. 

Em apenas 27 km o Rio Verde atinge a cota de 900 m, enquanto o Rio Grande percorre 370 

km para atingir a mesma altimetria, embora ambos tenham nascentes na Serra da Mantiqueira em 

altitudes semelhantes. Essa significativa diferença deixa claro que os dois rios pertencentes à mesma 

bacia são controlados por níveis de base regionais com dinâmica completamente distinta nos trechos 

em questão. A abertura de depressões ainda no alto curso dos rios Verde e Sapucaí teve um 

condicionante tectônico, provavelmente associado à subsidência de blocos no reverso da Serra da 

Mantiqueira durante o Cenozoico. Deste modo, a intensidade do rebaixamento do nível de base 
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tectonicamente induzido seria o principal responsável pela diferenciação altimétrica que se observa 

entre as sub-bacias estudadas.  

 

 

Figura 6.17 - Perfil longitudinal do Rio Verde com localização da principal ruptura de declive (R1). 

Setas laranjas indicam a localização de antigos depósitos aluviais, com a altura aproximada de seus topos em 

relação ao canal e idade do depósito amostrado. 

Falhas traçadas verticalmente para representação simplificada.  
Fonte das informações geológicas: Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (Pinto & Silva 2014) com apoio 

de mapas na escala de 1:100.000. 

 

Os diversos contatos litológicos e falhas não condicionam qualquer anomalia no perfil 

longitudinal do alto/médio curso, assim como as drenagens transversais localizadas em cristas de 

direção NE. Essa ausência de rupturas associadas a falhas contrasta com a presença de serras sem 

controle litológico e com provável origem tectônica, conforme discutido no capítulo anterior. Nem 

mesmo na Zona de Cisalhamento de Jesuânia, com fortes evidências de movimentação neozenozoica, 

há rupturas no perfil do Rio Verde. Deste modo, as possíveis irregularidades geradas no perfil 

longitudinal já foram completamente suprimidas pela retração erosiva, incisão fluvial e/ou 

entulhamento aluvial posteriores.  

Os depósitos fluviais antigos são extremamente raros no vale do Rio Verde. As poucas 

ocorrências identificadas se localizam no médio curso, poucos metros acima do canal (Apêndice 1) e 

estão sintetizadas no Quadro 6.8. Ao longo do médio curso também é possível observar patamares 

planos que flanqueiam o vale em altitudes entre 870 e 910 m e possivelmente demarcam a posição de 

um antigo nível de base. Contudo, não há nenhuma sedimentação fluvial visível associada a esses 

patamares. 
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Quadro 6.8: Síntese dos depósitos aluviais identificados no vale do Rio Verde. 

Nível Ocorrências mapeadas 
Altitude do topo 

(m) 

Altura 

em 

relação à 

calha (m) 

Caracterização 

1 

V1 - Médio Curso; 

Margem direita; baixa 

vertente 

Corte de estrada – 

Conceição do Rio Verde 

868 m 12 m 

Sedimentos argilosos de coloração 

branca a cinza, com algumas porções 

castanhas. Estrutura maciça. Cerca de 

3,5 m de espessura máxima visível. 

Pontualmente há alguns seixos 

angulosos de quartzito sobre o material 

argiloso. 

1 

V2 - Médio Curso; 

Margem esquerda; baixa 

vertente 

Corte de estrada – Três 

Corações 

844 a 845 m 12 a 15 m 

Duas ocorrências vizinhas. Seixos 

pequenos de quartzo, subangulosos a 

arredondados, e de quartzito, angulosos, 

bem selecionados, suportados pelos 

clastos, matriz composta por areia 

média a grânulos. 1,5 m de espessura. 

Depósito datado em 5.970 ± 670. 

 

O primeiro depósito identificado está pouco a montante de Conceição do Rio Verde e é 

composto por sedimentos argilosos com topo cerca de 12 m acima do canal e pouco acima da planície 

atual. Outra ocorrência, provavelmente pertencente ao mesmo nível deposicional, ocorre pouco a 

montante de Três Corações e a sudeste da zona de cisalhamento de mesmo nome. Esse depósito com 

topo 12 m acima do canal foi datado por LOE em 5.970 ± 670 (amostra 05). Com base nesses dados é 

possível estimar uma taxa de incisão muito elevada de 2.010,1 mm/ka, o que confirma um 

entalhamento em intensidade superior ao do alto Rio Grande e de seus principais afluentes nos 

segmentos de leito rochoso. 

Na seção exposta no local de coleta podem ser distinguidas três fácies da base para o topo, 

conforme mostra a Figura 6.18: 

F1: Seixos pequenos de quartzo, subangulosos a arredondados, e de quartzito, angulosos, bem 

selecionados, suportados pelos clastos, matriz composta por areia média a grânulos, estratificação 

incipiente. Espessura visível de 70 cm. Datado em 5.970 ± 670. 

F2: Seixos pequenos de quartzo, bem selecionados, subangulosos a arredondados, suportados pelos 

clastos, matriz lamosa, cimentados por por oxi-hidróxidos de ferro. Espessura de 20 cm. 

F3: Lama castanha escura, maciça, com seixos pequenos dispersos e presença de raízes. Espessura de 

58 cm. 
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Figura 6.18 – A) Depósito com topo situado cerca de 12 m acima da calha do Rio Verde em Três Corações onde 

foi coletada a amostra 05 para datação por LOE (21,71795°S; 45,21951°W). B) Perfil estratigráfico esquemático 

do depósito datado. A seta indica o local de coleta. 

 

 A única ruptura de declive no perfil longitudinal (R1) tem seu início a 244 km da nascente, 

próximo à Varginha (Apêndice 1). É pouco pronunciada, com uma extensão aproximada de 6,1 km e 

um desnível de 26 m (4,3 m/km). No trecho são comuns as ilhas fluviais fixas e afloramentos 

rochosos no leito. Sua origem está relacionada a um recuo erosivo a partir de falhas no limite nordeste 

da Nappe Guaxupé, junto à confluência com o Rio Sapucaí. A atividade cenozoica dessas falhas 

também é evidenciada pelo claro controle sobre as variações no entalhamento fluvial (Figura 5.1), já 

que a norte (jusante) há o predomínio de amplitudes inferiores a 80 m e declividades das vertentes 

inferiores a 20%.  

6.10 – RIO SAPUCAÍ 

O Rio Sapucaí é o principal afluente do alto/médio Rio Grande, no qual desagua em sua 

margem esquerda. Sua alta/média bacia, ao sul, abrange parte da Nappe Socorro-Guaxupé e do 

Sistema de Nappes Andrelândia. A baixa bacia, ao norte, abrange parte do embasamento cristalino e 

da cobertura (Grupo Bambuí) do Cráton do São Francisco, além de uma pequena parte da Nappe de 

Passos. Sua nascente está situada no Planalto de Campos do Jordão, a cerca de 1753 m de altitude, 

enquanto sua foz no Rio Grande está a cerca de 720 m, em área ocupada pela Represa de Furnas. 

Portanto, há um desnível de 1033 m ao longo dos seus 505 km de extensão (Figura 6.19). A 

localização das principais rupturas de declive do Rio Sapucaí (Tabela 6.10) consta no perfil da Figura 

6.19 e no mapa do Apêndice 1. 
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Figura 6.19 - Perfil longitudinal do Rio Sapucaí com localização das principais rupturas de declive (R1, R2, 

R3). 

Falhas traçadas verticalmente para representação simplificada.  
Fonte das informações geológicas: Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais com apoio de mapas na escala de 

1:100.000. 

 

Tabela 6.10 – Principais zonas de ruptura de declive identificadas no Rio Sapucaí. 

Ruptura de 

declive 

Distância da 

nascente (m) 

Altitude do 

topo (m) 
Extensão (m) 

Desnível 

total (m) 

Gradiente 

(m/km) 

R1 26.981 1.500 16.585 563 33,9 

R2 52.990 910 5.877 49 8,3 

R3 345.274 772 9.961 (descontínua) 26 2,6 

 

O Rio Sapucaí mostrou-se ainda mais pobre em registros sedimentares antigos do que seu 

principal afluente tratado anteriormente. Não foram encontrados níveis deposicionais fluviais entre 

Itajubá e seu baixo curso, já em área inundada pela Represa de Furnas. Ao norte de Pouso Alegre já 

foram previamente identificados sedimentos em corte ao longo da rodovia BR-3811. Contudo, a 

revegetação dos taludes impediu o seu mapeamento no presente trabalho e a sua possível associação a 

um antigo nível deposicional do Rio Sapucaí. O segmento do alto curso inserido na Serra da 

Mantiqueira, a montante de Itajubá, foi pouco percorrido devido ao seu baixo potencial de 

preservação de sedimentos e dificuldade de acesso. 

Após um pequeno segmento de alto declive em sua cabeceira, o Rio Sapucaí passa a 

apresentar um gradiente moderado que perdura até 27 km da nascente (Figura 6.19). Esse trecho de 

seu alto curso correspondente ao bloco soerguido do Planalto de Campos do Jordão, onde corre sobre 

quartzo-sienitos a quartzo-monzo-dioritos da Nappe Socorro, próximo ao contato por falha com xistos 

do Complexo Embu. No planalto as amplitudes predominantes variam entre 80 e 200 m (Figura 5.1) e 

as declividades são predominantemente superiores a 20%.  

                                                           
1 Comunicação pessoal do professor Ricardo Diniz da Costa. 
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A primeira zona de ruptura no perfil longitudinal (R1) é também a de maior destaque e ocorre 

associada à borda escarpada do Planalto de Campos do Jordão. Sua extensão é de 16,6 km 

predominantemente formados por corredeiras, ao longo das quais há um desnível total de 563 m (33,9 

m/km). Seu início está pouco a montante do contato por falha ENE entre sienitos pertencentes à 

Nappe Socorro e gnaisses inseridos no Terreno Embu. O término da zona de ruptura está próximo do 

trecho onde o rio passa a correr adaptado à Zona de Cisalhamento de São Bento do Sapucaí, de 

direção NE. Apesar da proximidade com um contato litológico, a grande extensão e desnível dessa 

zona de ruptura indica que sua origem está ligada a movimentações cenozoicas de falhas ENE a NE 

que soergueram a borda NNW do Planalto de Campos do Jordão até a sua posição de cimeira 

regional. A reativação cenozoica de falhas transcorrentes que delimitam o planalto no contexto da 

evolução do Rift Continental do Sudeste do Brasil já foi mencionada por Modenesi-Gauttieri et al. 

(2002), Riccomini et al. (2004) e Hiruma & Teixeira (2013).  

 Após um pequeno trecho de gradiente moderado há uma nova zona de ruptura (R2) com 

extensão de 5,9 km m e desnível de 48,5 m (8,3 m/km). Nesse trecho de maior declive o rio ainda 

encontra-se adaptado a Zona de Cisalhamento de São Bento do Sapucaí. Portanto, a gênese da zona de 

ruptura foi favorecida pela presença da referida estrutura reativada no Cenozoico. Ao cruzar a zona de 

cisalhamento o rio estabelece uma garganta entre cristas com topos aguçados situados acima de 1500 

m de altitude. As amplitudes predominantes no segmento são superiores a 200 m e as declividades a 

25%.  

Após segunda zona de ruptura (R2) o Rio Sapucaí adentra um compartimento deprimido e 

passa a apresentar uma direção geral WNW até as adjacências de Pouso Alegre/BR-381. Nesse 

segmento de baixo gradiente (Figura 6.19) ocorre uma planície aluvial de dimensões 

progressivamente mais amplas em direção a jusante. A montante de Santa Rita do Sapucaí o rio corre 

paralelo a uma zona de cisalhamento NW-SE, embora cruze as estruturas NE-SW, mais numerosas e 

expressivas. Nesse contexto, se desenvolve uma garganta na altura de Santa Rita do Sapucaí, onde o 

rio cruza uma crista de direção NE-SW formada por granitos e gnaisses e com topos acima de 1200 m 

de altitude. Não há nenhuma ruptura de declive associada a essa drenagem transversal (Figura 6.19), o 

que demostra que localmente o rio já se ajustou ao processo de superimposição sobre as estruturas da 

Faixa Brasília, assim como às reativações cenozoicas. O mesmo pode ser dito sobre as duas próximas 

drenagens transversais cruzadas pelo rio na região de Pouso Alegre, ambas já alargadas e atualmente 

entulhadas pela dinâmica fluvial recente. 

Nos locais mapeados como terraços por Ferreira (2001), a montante de Santa Rita do Sapucaí 

(alto curso), não foram encontradas exposições de sedimentos fluviais, mas apenas patamares planos 
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na margem direita, cerca de 10 m acima do canal. Uma cobertura areno-lamosa homogênea, sem 

estruturas sedimentares e pouco coesa ocorre no local, mas não é possível determinar se sua origem é 

de fato aluvial. É provável que esse patamar plano registre a posição aproximada de uma antiga 

planície de inundação. 

A maior expressividade da planície ocorre na região de Pouso Alegre, a jusante da 

confluência com os rios Sapucaí-Mirim e do Cervo, onde chega a superar 3 km de largura. O 

significativo entulhamento do vale sugere um processo de subsidência regional ativo no 

Neoquaternário Superior e concentrado principalmente ao longo vale do Rio Sapucaí. Ferreira (2001) 

também indica uma subsidência continuada da bacia do Rio Sapucaí como a causa da gênese das 

extensas planícies fluviais.  

Exposições de antigos depósitos fluviais só foram identificadas pontualmente em afluentes, 

como no alto curso do Rio Sapucaí-Mirim, entre 10 e 15 m acima do canal, e no Ribeirão do Ataque, 

cerca de 20 m acima do canal. Magalhães Junior & Trindade (2005) também identificaram níveis 

deposicionais a no máximo 10 m acima das calhas dos rios Mandu, Cervo e Turvo, todos afluentes 

diretos do Rio Sapucaí abrigados em pequenos grabens resultantes da reativação de zonas de 

cisalhamento pré-cambrianas. 

No médio curso, a jusante de Cordislândia, a dinâmica subsidente cessa e passa a predominar 

leito rochoso sobre gnaisses da Nappe Guaxupé, com planície de dimensão restrita ou ausente. São 

comuns as ilhas fluviais fixas, assim como no baixo curso do Rio Verde. Os topos dos morrotes 

adjacentes ao vale são predominantemente planos e nivelados entre 870 e 890 m de altitude, o que 

provavelmente indica a posição de um antigo nível de base quase 100 m acima do atual. A presença 

de Latossolos Húmicos em topos da área (Silva et al. 2002) e a altimetria semelhante em topos no 

vale do médio Rio Verde são outras evidências nesse sentido. A declividade das vertentes comumente 

supera os 20% e acusa um rejuvenescimento recente do relevo atrelado a incisão da rede de drenagem. 

A terceira zona de ruptura (R3) tem nício a 345 km da nascente e término em área já 

parcialmente inundada pela Represa de Furnas. Sua extensão é de aproximadamente 9,9 km, com um 

desnível de 26 m (2,5 m/km). Portanto, trata-se de uma ruptura com gradiente modesto, formada por 

corredeiras descontínuas em um trecho onde o vale sofre um afunilamento nas adjacências da Serra do 

Chapéu de Sol, a oeste de Varginha. Apesar de pouco declivosa essa ruptura é de grande relevância 

pois demarca a passagem para o baixo curso, controlado por um nível de base significativamente mais 

baixo relacionado ao Graben de Campo do Meio. Essa mudança coincide aproximadamente com o 

contato entre a Nappe Guaxupé, a montante, e o Sistema de Nappes Andrelândia, a jusante. Falhas de 

direção WNW com provável movimentação neocenozoica controlam esse contato entre 
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compartimentos e provavelmente geraram a ruptura de declive em questão. Posteriormente houve o 

recuo erosivo e suavização da ruptura. 

No baixo curso a presença da Represa de Furnas prejudica tanto a busca por registros 

sedimentares quanto a análise do perfil longitudinal. A sequência de quatro gargantas até a 

confluência com o Rio Grande indica a superimposição sobre as estruturas da Faixa Brasília, 

localmente associadas ao Cinturão de Cisalhamento Campo do Meio (WNW-ESE). Ao mesmo tempo 

parte das cristas de direção E-W a WNW-ESE interceptadas pelo rio não possuem controle litológico 

e se intercalam a depressões que apontam um sistema de horsts e grabens. A depressão mais 

expressiva e preenchida por sedimentos é o Graben de Campo do Meio, onde se situa a cidade de 

mesmo nome. As extensas planícies aluviais estão parcialmente recobertas pelas águas da represa de 

Furnas e sugerem uma subsidência ativa no Neoquaternário. Os sedimentos mais antigos estão sob 

espessa cobertura pedológica homogênea e possuem raras exposições. A leste do Rio Sapucaí 

(margem direita), nas proximidades de Campo do Meio, a abertura de trincheiras em depósito de lixo 

permitiu a exposição de uma coluna com cerca de 3 m de sedimentos lamosos com grânulos e seixos 

de quartzo dispersos (Figura 6.20). A espessura máxima dos sedimentos aluviais que preenchem a 

depressão deve ser consideravelmente superior aos 3 m expostos. Tal fato, juntamente com a 

avançada pedogênese de sua porção superficial sugere uma idade de deposição bastante superior às 

determinadas por LOE em sedimentos fluviais dos demais rios estudados. Esse expressivo 

preenchimento sedimentar certamente está associado a um episódio de subsidência que rebaixou o 

nível de base do Rio Sapucaí e intensificou o entalhamento fluvial a montante. 

 

 

Figura 6.20 – Sedimentos lamosos do Graben de Campo do Meio, a leste do Rio Sapucaí (21,10457ºS; 

45,79981ºW), em Campo do Meio-MG. 
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6.11 – IDADES DOS SEDIMENTOS FLUVIAIS, TAXAS DE INCISÃO E SEUS 

CONDICIONANTES  

As idades de sedimentos aluviais obtidas por luminescência opticamente estimulada (LOE) 

estão distribuídas ao longo dos últimos 40 mil anos (6 a 39,6 ka), conforme a Tabela 6.11. Não há 

uma clara concentração das idades em determinados intervalos de tempo bem definidos. Portanto, as 

datações sugerem que não ocorreram eventos de deposição e incisão que abrangessem 

simultaneamente toda a bacia do Rio Grande. Há uma boa correspondência com as idades obtidas por 

LOE em antigos depósitos de rios de porte semelhante localizados em áreas vizinhas, como no 

alto/médio curso do Rio Paraopeba (Barros 2015) e o alto curso do Rio das Velhas (Magalhães et al. 

2011). No primeiro a idade máxima encontrada foi de 44,9 ± 5,4 ka em nível deposicional entre 60 e 

80 m acima do canal, enquanto no segundo foi de 50 ± 5,8 ka, em nível entre 15 e 30 m acima do 

canal. 

Tabela 6.11 – Localização, idade obtida por LOE, desnível do topo do depósito em relação ao canal e taxa 

de incisão aproximada. 

Código 

da 

Amostra 

Rio/Local 
Latitude 

(º S) 

Longitude 

(º W) 
Idade (ka) 

Desnível em 

relação ao 

canal (m) 

Taxa de 

incisão 

(mm/ka) 

03 
Rio Grande – Bom 

Jardim de Minas 
21,85669 44,11428 31,4 ± 4,1 20 636,9 

01 
Rio Grande – Bom 

Sucesso 
21,14411 44,89808 13,6 ± 1,42 47 3.455,9 

08 Rio Grande - Ijaci 21,15548 44,91553 20,05 ± 2,5 36 - 

02 
Rio das Mortes - 

Prados 
21,13258 44,05483 24,75 ± 4,05 27 1.090,9 

04 
Rio Aiuruoca - 

Aiuruoca 
22,08783 44,58825 16,55 ± 1,98 12 725,1 

07 Rio Ingaí – Ingaí 21,40262 45,89945 39,0 ± 5,99 19 487,2 

06 
Rio do Cervo – São 

Bento Abade 
21,58851 45,03706 39,64 ± 4,8 10 252,3 

05 
Rio Verde – Três 

Corações 
21,71795 45,21951 5,97 ± 6,7 12 2.010,1 

 

Entre as oito idades obtidas é possível calcular taxas de incisão aproximadas a partir de sete, 

já que em uma delas (amostra 08) esse cálculo é impedido devido à coleta ter sido feita próxima da 

base de um espesso depósito aluvial, localmente decapeado por processos erosivos posteriores. As 

taxas aproximadas de incisão variam de 252,5 a 3.455,9 mm/ka e também são semelhantes às 

encontradas em outros rios de áreas cristalinas do sudeste brasileiro (Tabela 4.2 – pag. 58), o que 

indica um processo acelerado de dissecação de abrangência regional. A menor taxa foi a mensurada 
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no alto curso do Rio do Cervo (amostra 06), que possui destacadamente a menor vazão e menor área 

de drenagem entre todos os pontos de coleta por estar localizado a apenas 17 km da nascente.  

Apesar das possíveis imprecisões oriundas de diferentes métodos de estimação das alturas dos 

depósitos e de diferentes métodos de datação é interessante realizar uma comparação com taxas de 

incisão obtidas em outros trabalhos realizados em diferentes contextos geomorfológicos. Conforme 

levantamento apresentado na Tabela 4.1 (página. 55), em um contexto global as taxas de incisão 

menos elevadas (< 1.000 mmm/ka) da bacia do Rio Grande são semelhantes às encontradas em rios da 

margem atlântica norte-americana (Resseur et al. 2004), no Rio Amarelo, junto a borda nordeste do 

Planalto Tibetano (Wang et al. 2010) e no Rio Tejo, em Portugal (Cunha et al. 2008 e Martins et al. 

2009). Já as taxas mais elevadas (> 1.000 mm/ka) se assemelham a algumas das taxas encontradas em 

ambientes orogênicos, como em rios da Cordilheira Pamir (Fuchs et al. 2014), dos Alpes Ocidentais 

(Brocard et al. 2003) e dos Himalaias (Burbank et al. 1996). Portanto, estas últimas podem ser 

consideradas taxas anômalas para rios localizados em contexto intraplaca sob clima tropical. 

A natureza do material erodido exerceu uma clara influência na taxa de incisão mais elevada, 

calculada no Rio Grande (amostra 01). No local o rio erodiu seus próprios espessos depósitos e 

pequenas porções de filitos/metacalcários alterados, ambos de elevada erodibilidade. O ponto de 

coleta do Rio Ingaí (amostra 07) é o único onde há afloramentos rochosos tanto na base do depósito 

quanto no leito atual. Mesmo os quartzitos aflorantes não foram capazes de evitar um rápido 

entalhamento do rio registrado na taxa aproximada de 487 mm/ka. Ou seja, frente à incisão fluvial os 

quartzitos não apresentam a elevada resistência apontada por baixas taxas de denudação em escala de 

bacia hidrográfica (Salgado et al. 2008, Barreto et al. 2013). No ponto de coleta no Rio Verde 

(amostra 5) o leito rochoso formado por xistos/gnaisses da Formação Santo Antônio também não 

impediu o entalhamento extremamente rápido. Nos demais pontos de coleta não há afloramento 

rochosos e as elevadas taxas de incisão podem estar, em parte, atreladas a elevada erodibilidade de 

saprolitos de gabros/dioritos (Rio das Mortes) xistos/gnaisses (Rio Grande – alto curso e Rio do 

Cervo) e granitos (Rio Aiuruoca).  

A influência climática sobre a dinâmica fluvial da bacia do Rio Grande durante o 

Neoquaternário pode ser inferida principalmente através da análise conjunta das idades dos 

sedimentos obtidas por LOE e de dados paleoclimáticos previamente publicados. A literatura 

geomorfológica traz diversos exemplos da marcante influência de flutuações climáticas na formação 

de terraços fluviais, como citado, entre outros, por Bridgland (2000), Bridgland et al. (2004), Reusser 

et al. (2004), Merritts (2007), Bridgland & Westaway (2008), Gibbard & Lewin (2009), Wang et al. 

(2010), Barros et al. (2016).  
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Nesse sentido, é interessante notar que a composição dos antigos depósitos preservados na 

bacia do Rio Grande indica grande predominância de carga de leito nos ambientes deposicionais. 

Embora parte dos eventuais sedimentos lamosos associados possa ter sido erodida, essa 

predominância de depósitos de leito condiz com as condições climáticas mais frias e secas comumente 

atribuídas ao sudeste brasileiro durante o último glacial (Behling 1997, 2002, Santos 1999, Behling et 

al. 2002, Guerreiro et al. 2013). Nos períodos mais secos a cobertura vegetal menos densa e o 

predomínio de processos mecânicos frente aos processos geoquímicos favoreceria um grande aporte 

de sedimentos rudáceos e arenosos nos vales, como já sugerido por Barros et al. (2016) no 

Quadrilátero Ferrífero-MG. Nesse contexto, as altas taxas de aporte sedimentar inibem a erosão 

fluvial devido ao recobrimento do leito rochoso sob depósitos temporários (Sklar & Dietrich 2001).  

Já nos períodos mais úmidos o aumento da cobertura vegetal favoreceria uma maior estabilidade das 

vertentes, enquanto o aumento da vazão e a diminuição do aporte sedimentar intensificariam a incisão 

fluvial. A vazão é uma das variáveis que pode causar o aumento da energia de um curso fluvial e, 

consequentemente, elevar seu potencial erosivo (Charlton 2008, Scherer 2008). 

A análise do conjunto de idades radiocarbono calibradas e de seus respectivos paleoambientes 

obtidos a partir de paleossolos e sedimentos da alta/média bacia do Rio Grande (Behling 1997, Santos 

1999, Modenesi-Gauttieri 2000, Ferreira 2001, Silva et al. 2004) indica a ocorrência de períodos 

relativamente bem definidos no que se refere às flutuações da precipitação durante os últimos 40 mil 

anos (Quadro 6.9 e Figura 6.21). Com relação à temperatura, todos os sítios analisados por 

palinologia indicam temperaturas menores que as atuais. Mesmo com a tendência de aquecimento no 

pós-glacial, temperaturas inferiores às atuais teriam predominado pelo menos até o Holoceno Médio 

(~ 6 ka), seguido por uma aceleração na tendência de aquecimento (Prado et al. 2013, Arruda et al. 

2017). Apenas os dados obtidos por Behling (1997) no Morro do Itapeva, um dos pontos mais 

elevados da bacia do Rio Sapucaí (1850 m), destoam levemente dos demais. 

De modo geral, os dados indicam que houve um período relativamente seco anterior a 31,1 ka. 

Nesse contexto se inserem os níveis deposicionais datados por LOE nos rios do Cervo (39,6 ka) e 

Ingaí (39 ka) e no alto curso do Rio Grande (31,4 ka). Os dois primeiros são cronologicamente 

próximos ao primeiro evento de coluvionamento registrado no Planalto de Campos do Jordão (< 41,8 

ka). Portanto, devem se vincular a um momento de instabilidade morfodinâmica nas vertentes, onde 

os processos erosivos e gravitacionais foram favorecidos pela redução na cobertura vegetal e por 

chuvas concentradas. Os referidos níveis deposicionais são registros de um episódio de entulhamento 

dos vales ocorrido a cerca de 39 ka e que afetou principalmente os segmentos dos rios que drenam a 

área das cristas quartzíticas (Formação São Tomé das Letras) ao sul de Lavras. O nível deposicional 

N2 do Rio das Mortes, ainda não datado, também deve se relacionar a essa fase mais seca.  
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Quadro 6.9 – Idades radiocarbono calibradas obtidas em trabalhos prévios na bacia do Rio Grande com suas 

respectivas informações paleoclimáticas. Idades apresentadas em ordem cronológica. 

Idade 

(cal AP) 
Local Material Paleoambiente/Grupos Palinoflorísticos Autor 

41.840 ± 

445 

Planalto de 

Campos do 

Jordão (Alto 

Sapucaí) 

Paleossolo 
Paleossolo recoberto por colúvio que indica 

instabilidade morfodinâmica. 

Modenesi-

Gauttieri 

(2000) 

35.075 ± 

410 

Planalto de 

Campos do 

Jordão (Alto 

Sapucaí) 

Paleossolo 
Paleossolo recoberto por colúvio que indica 

instabilidade morfodinâmica. 

Modenesi-

Gauttieri 

(2000) 

34.276 ± 

286 

Alto vale do Rio 

Aiuruoca 
Paleossolo 

Campos, com florestas nas regiões serranas. Clima 

frio e relativamente seco.  

Santos 

(1999) 

31.134 ± 

365 

Planalto de 

Senador Amaral 
Paleossolo 

Vegetação rasteira com florestas adjacentes. Clima 

subtropical úmido.  

Ferreira 

(2001) 

30.697 ± 

376 

Planalto de 

Senador Amaral 
Paleossolo 

Vegetação rasteira, com árvores ocupando regiões 

mais abertas. Clima relativamente úmido e frio 

Ferreira 

(2001) 

28.874 ± 

385 

Serra de São 

José (Médio Rio 

das Mortes) 

Paleossolo 
Início de uma alternância de camadas ricas e pobres 

em matéria orgânica em uma lagoa. 

Silva et al. 

(2004) 

24.879 ± 

257 

Média bacia do 

Rio Sapucaí 
Paleossolo 

Vegetação florestal. Clima úmido e frio (subtropical 

úmido).  

Ferreira 

(2001) 

27.718 ± 

439 

Alta bacia do 

Rio Ingaí 
Paleossolo 

Domínio de campos, com vegetação rasteira e floresta 

de altitude. Clima ameno, relativamente frio e úmido.  

Santos 

(1999) 

25.369 ± 

373 

Serra de São 

José (Médio Rio 

das Mortes) 

Paleossolo 
Ápice de uma fase mais úmida que causou a elevação 

do nível freático em uma lagoa 

Silva et al. 

(2004) 

22.183 ± 

339 

Planalto de 

Campos do 

Jordão (Alto 

Sapucaí) 

Paleossolo 
Paleossolo recoberto por colúvio que indica 

instabilidade morfodinâmica. 

Modenesi-

Gauttieri 

(2000) 

22.127 ± 

501 

Médio vale do 

Rio Aiuruoca 
Paleossolo 

Campos e cerrados arbustivos e/ou florestas serranas. 

Clima relativamente frio e seco ou com estação seca 

prolongada.  

Santos 

(1999) 

17.463 ± 

254 

Planalto de 

Campos do 

Jordão (Alto 

Sapucaí) 

Paleossolo 
Paleossolo recoberto por colúvio que indica 

instabilidade morfodinâmica. 

Modenesi-

Gauttieri 

(2000) 

~ 40.000 

a 20.270 

Morro do 

Itapeva (Alto 

Sapucaí) 

Turfeira Campos de altitude. Clima Frio e seco 
Behling 

(1997) 

1.6875 ± 

186 

Alta bacia do 

Rio Ingaí 
Paleossolo 

Domínio de campos. Clima frio, com longos períodos 

de seca e chuvas esporádicas.  

Santos 

(1999) 

13.513 ± 

148 

Alta bacia do 

Rio Ingaí 

Argila em 

sedimentos 

arenosos 

Campos com vegetação rasteira e presença de 

florestas serranas. Clima frio e relativamente seco, 

com chuvas esporádicas. Em altitude teria sido mais 

úmido.  

Santos 

(1999) 

~ 20.270 

a 12.800 

Morro do 

Itapeva (Alto 

Sapucaí) 

Turfeira 

Campos de altitude com florestas nas regiões mais 

baixas. Leve aquecimento e umidecimento em relação 

ao período anterior. 

Behling 

(1997) 

4.126 ± 

121 

Serra de São 

José (Médio Rio 

das Mortes) 

Paleossolo 
Encerra-se fase mais seca com taxa de deposição 

extremamente baixa 

Silva et al. 

(2004) 

3.881 ± 

113 

Serra de São 

José (Médio Rio 

das Mortes) 

Paleossolo 
Elevada taxa de deposição que indica um clima mais 

úmido 

Silva et al. 

(2004) 
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~ 11.200 

a 2.750 

Morro do 

Itapeva (Alto 

Sapucaí) 

Turfeira 
Mosaico de campos e florestas. Clima tropical 

relativamente quente e úmido. 

Behling 

(1997) 

Observação: Idades limites dos intervalos definidos por Behling (1997) foram obtidas pelo autor por interpolação 

das idades radiocarbono encontradas ao longo do perfil da turfeira. A calibração foi feita com base nesses 

valores. 

 

 

Figura 6.21 – Fases climáticas com variações na precipitação e idades dos sedimentos fluviais 

obtidas neste trabalho por LOE.  

Fases climáticas definidas com base nos dados de Behling (1997), Santos (1999), Modenesi-Gauttieri 

(2000), Ferreira (2001) e Silva et al. (2004). 

 

No Quadrilátero Ferrífero, Barros (2015) relaciona a formação de couraças em sedimentos 

datados entre 40 e 50 ka a condições climáticas mais secas/frias. Da mesma forma, couraças estão 

presentes em parte dos depósitos associados ao nível datado em 39 ka no vale do Rio Ingaí e no nível 

correlato de seu coletor, o Rio Capivari. No nível do Rio do Cervo datado em 39,6 ka também ocorre 

cimentação ferruginosa, porém, de modo muito mais restrito. 

A deposição dos sedimentos em ambiente de leque aluvial no alto Rio Grande (amostra 03) 

está inserida no mesmo cenário, contudo, sua idade (31,4 ka) é mais próxima do segundo evento de 

coluvionamento no Planalto de Campos do Jordão (< 35 ka). A idade deste depósito também é 

bastante próxima do encerramento da fase seca indicada pelos dados paleoclimáticos. Idades 

semelhantes de paleossolos recobertos por colúvios foram encontradas em planaltos elevados vizinhos 

à bacia do Rio Grande (Hiruma et al. 2013, 2016), o que indica um período de instabilidade 

morfodinâmica de abrangência regional. 
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Entre 31,1 e 24,9 ka é registrada uma fase de maior umidade. Nenhum dos depósitos fluviais 

agora datados tem sua idade central inserida nessa fase mais úmida, embora a margem de erro da 

técnica demande cautela nessa afirmação. A concatenação entre os diferentes dados geocronológicos 

indica uma fase de relativa estabilidade morfodinâmica nas vertentes e de aumento da vazão nos 

canais. Neste cenário o entalhamento fluvial deve ter se sobreposto à tendência deposicional da fase 

anterior mais seca. O nível datado no Rio das Mortes (amostra 02) situa-se aproximadamente no final 

desse ciclo (24,8 ka), em um provável contexto de instabilidade morfodinâmica associado à transição 

para a fase mais seca subsequente. 

Entre 22,1 e 4,1 ka é registrada uma nova fase predominantemente mais seca que inclui o 

Último Máximo Glacial (21-18 ka). Nesse contexto se inserem os níveis deposicionais datados por 

LOE nos rios Aiuruoca (16,6 ka) e Verde (5,9 ka), além do espesso depósito no Rio Grande (N3 no 

Graben de Ijaci), cuja as porções inferior e superior foram datadas em 20 e 13,6 ka respectivamente. 

Este último constitui o mais expressivo registro sedimentar do Quaternário Superior na alta/média 

bacia do Rio Grande e indica um episódio de significativo entulhamento do vale. 

A partir do Holoceno Superior se estabelece um clima mais úmido semelhante ao atual 

(Behling 2002), embora uma tendência de umidificação já tenha sido observada desde cerca de 11 ka 

no Planalto de Campos do Jordão (Behling 1997). Esse período provavelmente marca uma nova fase 

de predomínio da incisão fluvial sobre a deposição. Por fim, desenvolvem-se as atuais planícies 

aluviais concentradas principalmente em segmentos a montante de níveis de base locais ou regionais. 

A idade de 0,77 ± 0,12 ka obtida por LOE na planície do médio Rio Verde (Marques Neto & Perez 

Filho 2013) confirma um preenchimento recente de parte dos principais vales. Portanto, é possível 

reconhecer pelo menos quatro fases principais onde houve flutuações da umidade nos últimos 40 ka 

(Figura 6.21). As duas fases mais secas concentram os episódios deposicionais e evidenciam uma 

formação de terraços mais rápida do que a comumente observada na Europa, onde cada nível de 

terraço geralmente está relacionado a um ciclo de Milankovitch com aproximadamente 100 ka 

(Bridgland & Westaway 2008). 

O controle tectônico sobre a dinâmica fluvial do Neoquaternário na bacia do Rio Grande pode 

ser analisado sob a perspectiva de um soerguimento generalizado em escala regional e sob a 

perspectiva da movimentação de blocos menores em escala local. O rápido encaixamento da rede 

drenagem registrado no Neoquaternário tanto na alta/média bacia do Rio Grande, quanto em bacias 

hidrográficas adjacentes, demanda a atuação de um mecanismo de expressão regional que se sobrepõe 

às variações litoestruturais e ao controle de diferentes níveis de base. Conforme discutido 

previamente, as flutuações climáticas explicam, em parte, a alternância entre episódios de agradação e 
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incisão, mas não justificam, por si só, taxas de incisão típicas de ambientes orogênicos, onde há 

grande disponibilidade de energia aos canais fluviais. Para formação de terraços os condicionantes 

climáticos são insuficientes e há a necessidade de soerguimento crustal (Bridgland 2000, Bridgland & 

Westaway 2008). Deste modo, é provável que um soerguimento episódico de expressão regional e 

intensidade considerável tenha sido responsável por fornecer energia aos sistemas fluviais do sudeste 

brasileiro nas últimas dezenas de milhares de anos. Um soerguimento no Neoquaternário também é 

invocado por Cohen et al. (2014) para explicar o posicionamento de sedimentos deltaicos pelo menos 

20 m acima da altitude esperada para o Estágio Isotópico Marinho 3 (~ 47,5 a ~ 29,4 cal ka AP) na foz 

do Rio Doce no Espírito Santo. 

O caráter episódico desse soerguimento é atestado pelo fato das taxas de incisão referentes ao 

Neoquaternário (103 a 104 anos) serem muito superiores às taxas médias de incisão/denudação de 

longo-termo (106 a 107 anos). Estas últimas podem ser estimadas através do posicionamento de 

sedimentos do Rift de São João del Rei, atribuídos ao Neógeno (< 10 mm/ka) e de rochas 

sedimentares na borda da Bacia Sedimentar do Paraná (~ 10 mm/ka), conforme discutido no capítulo 

seguinte. Além disso, os dados termocronológicos (Hackspacher et al. 2007, Cogné et al. 2011, 2012) 

disponíveis apontam taxas médias de exumação inferiores a 100 mm/ka para o Cenozoico. 

Além do componente isostático, relacionado à denudação na área continental e deposição nas 

bacias marginais, é provável que o soerguimento catalisador da rápida incisão fluvial tenha sua 

origem na compressão NW-SE que afeta a área. Esse regime de tensões pleistocênico/holocênico é 

registrado por deformações em sedimentos cenozoicos e saprolitos (Saadi 1991, Costa 1999, Hiruma 

et al. 2001, Santos 1999, Costa et al. 2000, Modenesi-Gauttieri et al. 2002, Morales & Hasui 2003) e 

também por mecanismos focais de sismos (Assumpção & Sacek 2013, Ferreira 2017). Não há na 

literatura menção a possíveis mecanismos termais atuando no soerguimento Quaternário. As últimas 

manifestações ígneas registradas no sudeste brasileiro ocorreram no Paleógeno (Carneiro et al. 2012). 

A resposta a esse soerguimento não se dá de forma homogênea em toda a área das bacias 

hidrográficas, mas aparenta se concentrar ao longo dos canais coletores que constituem as principais 

linhas de drenagem. Uma evidência importante desse fato é fornecida pela comparação das taxas de 

incisão com taxas médias de denudação mensuradas através do isótopo cosmogênico 10Be, ambas 

referentes à mesma escala temporal (104 anos). As baixas taxas médias de denudação (< 20 mm/ka) 

mensuradas em sub-bacias nas cabeceiras do Rio Grande (Rezende et al. 2013) e do Rio das Mortes 

(Salgado et al. 2012) contrastam fortemente com as elevadas taxas de incisão dos principais rios. 

Inclusive, as baixas taxas de denudação (< 25 mm/ka) encontradas em áreas de relevo rejuvenescido 

da Serra da Mantiqueira levaram Rezende et al. (2013) e Salgado et al. (2016) a sugerir uma 

atenuação da atividade tectônica no Neoquaternário. De fato, as falhas ativas nesse período 
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comumente possuem pequeno rejeito e não foram suficientes para gerar verdadeiras feições 

morfotectônicas ou causar significativa instabilidade morfodinâmica. Contudo, os novos dados do 

presente trabalho elucidam um cenário marcado por um soerguimento regional de intensidade 

considerável, cujas taxas podem ser equivalentes às taxas de incisão mensuradas sobre leitos rochosos 

(~ 1000 mm/ka). Áreas de cabeceira, principalmente aquelas localizadas acima de importantes 

rupturas de declive, ainda não sofreram os efeitos diretos do ajuste da rede de drenagem ao referido 

soerguimento, o que se reflete em baixas taxas de denudação. Na área como um todo, é possível 

identificar uma tendência de dissecação do relevo, com forte concentração dos processos erosivos ao 

longo dos canais fluviais, enquanto as vertentes e principalmente os topos permaneceram 

relativamente mais estáveis. 

Os soerguimentos diferenciais entre blocos delimitados por falhas, já identificados por meio 

da variação espacial do entalhamento (vide capítulo 5), não se refletem claramente em diferenças nas 

taxas de incisão mensuradas. Como esperado, os valores obtidos em segmentos do Rio Grande (636,9 

mm/ka) e do Rio Aiuruoca (725,1 mm/ka), inseridos em áreas mais soerguidas (Serra da Mantiqueira), 

são superiores aos dos rios Ingaí (487,2) e Cervo (252,3). Por outro lado, o mesmo não acontece em 

relação aos rios das Mortes (1090,9 mm/ka) e Verde (2010,1 mm/ka), igualmente situados em área 

menos soerguidas. Deste modo, as principais movimentações das falhas neotectônicas que delimitam 

os diferentes blocos foram mais antigas e não se refletiram diretamente nas taxas de incisão fluvial do 

Neoquaternário. O vínculo genético das principais feições morfotectônicas a eventos mais antigos 

também foi indicado por Modenesi-Gauttieri et al. (2002) no Planalto de Campos do Jordão, inserido 

nas cabeceiras do Rio Sapucaí. Nesse sentido, diversos autores sugerem a ocorrência de um evento 

tectônico significativo no sudeste brasileiro entre o final do Neógeno e o início do Quaternário (Saadi 

1993, Costa 1999, Santos 1999, Riccomini et al. 2004, Valadão 2009). Portanto, as últimas 

movimentações de falhas neotectônicas com expressivo reflexo na compartimentação do relevo em 

escala regional devem se situar no referido intervalo. 

Em escala local, as principais evidências de controle tectônico sobre a dinâmica fluvial do 

Neoquaternário estão no Graben de Ijaci. Como já descrito, a depressão abriga uma acumulação 

anômala de sedimentos aluviais, inclusive de espessos depósitos lamosos. Além disso, os três rios que 

confluem para a depressão possuem zonas de ruptura de declive poucos quilômetros a montante.  

Deste modo, é provável que o rebaixamento do nível de base provocado por pulsos de subsidência 

tenha criado condições favoráveis para a deposição de pelo menos três níveis deposicionais antigos, 

além de uma ampla planície aluvial. Um desses eventos de subsidência deve ter ocorrido 

aproximadamente entre 20 e 13 ka com base nos sedimentos datados por LOE. Contudo, a existência 

de um nível escalonado mais elevado (~ 70 m) indica que a atividade do graben deve ter se iniciado 
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em período consideravelmente anterior. Nos intervalos entre os episódios de subsidência o Rio 

Grande passaria a responder à dinâmica epirogenética regional, com o consequente entalhamento 

sobre os sedimentos previamente depositados e saprolitos. Em conjunto com as flutuações climáticas 

essa dinâmica neotectônica do graben explicaria a taxa de incisão extremamente elevada ali 

registrada. 

Dentro do contexto dos campos de tensão neotectônicos definidos por Costa (1999) é 

provável que os episódios de subsidência do Graben de Ijaci estejam relacionados à distensão NE-

SW/compressão NW-SE determinada em planos estriados a sul e sudeste de Lavras. Ao mesmo 

tempo, o rebaixamento do nível de base gerou rupturas de declive nos rios Grande, Capivari e das 

Mortes que desde então sofreram retração erosiva até sua posição atual. É provavél que o Graben de 

Campo do Meio, na baixa bacia do Rio Sapucaí, também tenha tido atividade no mesmo período, 

embora o seu preenchimento sedimentar mais expressivo esteja sob espessa cobertura pedológica e 

sugira que as principais fases de subsidência foram mais antigas.  

Excetuando a taxa de incisão do Rio Grande no segmento onde entalhou seus próprios 

sedimentos inconsolidados, a mais elevada taxa mensurada foi a do médio curso do Rio Verde. A taxa 

de 2010 mm/ka corresponde a quase o dobro da segunda maior, registrada no Rio das Mortes. Embora 

somente um depósito favorável à datação por LOE tenha sido encontrado no Rio Verde, a 

discrepância de sua taxa de incisão em relação aos demais rios amostrados confirma uma dinâmica 

recente diferenciada que deve se aplicar também ao seu coletor, o Rio Sapucaí. O perfil topográfico 

da Figura 6.22 mostra a relação entre a altimetria dos vales e as idades dos depósitos encontradas nos 

vales dos rios Verde, do Cervo, Ingaí e das Mortes. O perfil evidencia que a idade mais baixa e a taxa 

de incisão mais elevada foram encontradas no vale de menor altimetria, no qual a incisão foi mais 

intensa. 

 

Figura 6.22 – Perfil topográfico SW-NE-NNE-ENE abrangendo os locais de coleta nos vales dos rios Verde, do 

Cervo, Ingaí e das Mortes e as respectivas idades dos sedimentos fluviais e taxas de incisão aproximadas. A 

localização do perfil topográfico consta no mapa do Apêndice 1 (perfil E-F). 

6.12 – SÍNTESE 

Os perfis longitudinais dos principais rios são marcados por elevado gradiente nos 

quilômetros iniciais, especialmente naqueles com direção geral SSE-NNW que nascem na Serra da 
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Mantiqueira ou nas cristas quartzíticas ao sul de Lavras. A jusante dos segmentos declivosos iniciais 

há amplo predomínio de baixos gradientes interrompidos por poucas zonas de rupturas na forma de 

corredeiras muitas vezes descontínuas. Os perfis longitudinais possuem baixo controle litoestrutural, 

já que a maioria dos contatos litológicos e falhas mapeadas não condicionam irregularidades. 

Algumas faixas quartzíticas associadas a gargantas funcionam como soleiras e coincidem com 

rupturas de declive, como nos rios Ingaí, Capivari, Grande (R2) e das Mortes (R3). A maioria das 

principais concentrações de depósitos fluviais antigos estão a montante dessas feições. Por outro lado, 

algumas gargantas que interceptam cristas quartzíticas atualmente não coincidem com nenhuma 

irregularidade nos perfis, como nos rios Aiuruoca, Verde e Sapucaí, o que indica que a 

superimposição da drenagem e/ou retração erosiva atingiu um estágio avançado que culminou com a 

eliminação de possíveis rupturas. Outros casos de aparente controle litológico na gênese ou no 

posicionamento atual de rupturas de declive são observados no Rio Grande, no contato entre 

charnockitos e gnaisses (R4) e no Rio das Mortes, no contato entre granitos e metapelitos (R2). 

As demais rupturas de declive estão associadas a falhas com movimentação cenozoica, em sua 

maioria resultantes de reativações dos sistemas transcorrentes Paraíba do Sul (NE-SW) e Campo do 

Meio (WNW-ESE), como nos rios Aiuruoca, Ingaí (R1), Sapucaí e Verde. Nesse contexto, o Graben 

de Ijaci merece destaque tanto por abrigar uma sedimentação quaternária anômala, quanto por ter 

gerado rupturas de declive já bastante recuadas nos rios Grande (R3), Capivari (R3) e das Mortes 

(R3). 

Apesar do predomínio de extensos segmentos de baixo gradiente que poderiam indicar rios 

ajustados aos seus níveis de base locais, as taxas de incisão calculadas através de depósitos datados 

por LOE podem ser consideradas elevadas para um contexto intraplaca. O rápido encaixamento dos 

principais rios está parcialmente relacionado à elevada erodibilidade de saprolitos 

(filitos/metacalcários, gabros/dioritos, xistos/gnaisses e granitos) e dos próprios sedimentos fluviais 

(amostras 01 e 08 no Graben de Ijaci). O cruzamento das idades encontradas com dados 

paleoclimáticos indica que os períodos de entulhamento dos vales estão associados a fases mais secas 

(~ 40 a 31,1 ka e 22,1 a 4,1 ka), enquanto os períodos de incisão estão associados a fases mais úmidas 

(31,1 a 24,9 ka e 4,1 ka ao presente). Além disso, as elevadas taxas de incisão apontam a ocorrência 

de um significativo soerguimento regional concentrado no Neoquaternário. 

A taxa de incisão aproximada encontrada no médio curso do Rio Verde (2010,1 mm/ka) foi a 

mais elevada entre todas as taxas mensuradas em segmentos de leito sobre rocha ou saprolito. 

Portanto, confirmou-se a hipótese de que a bacia do Rio Sapucaí apresenta incisão fluvial mais intensa 

que às sub-bacias altimetricamente mais elevadas drenadas pelo alto curso do Rio Grande. Essa 
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diferenciação é um provável reflexo do rebaixamento do nível de base no Graben de Campo do Meio, 

ao qual os rios Verde e Sapucaí ainda não se ajustaram. Portanto, ambos são vales sob notório 

rejuvenescimento no Neoquaternário, o que acaba por desfavorecer a preservação de registros 

sedimentares. Por outro lado, a leste ocorrem áreas relativamente mais estáveis situadas a montante de 

importantes rupturas de declive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7 

EVOLUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E EVIDÊNCIAS DE ANTIGAS 

CONEXÕES ENTRE AS BACIAS DOS RIOS GRANDE E SÃO 

FRANCISCO1

                                                           
1 Capítulo adaptado para forma de artigo e submetido à Revista Brasileira de Geomorfologia em 01/09/2017. 

 

7.1 - INTRODUÇÃO 

A escassez de registros sedimentares e os movimentos tectônicos diferenciais ocorridos ao 

longo do Cenozoico dificultam sobremaneira a reconstituição da evolução geomorfológica pré-

quaternária na bacia do Rio Grande. Para elucidar, em parte, as origens da atual configuração da rede 

de drenagem é necessário buscar evidências mais antigas nas áreas adjacentes, já que os registros 

majoritariamente quaternários abordados nos capítulos anteriores permitem considerações que se 

restringem aos eventos derradeiros que esculpiram o relevo regional. Deste modo, foi utilizado o 

posicionamento das rochas sedimentares da borda leste da Bacia do Paraná (MG/SP) como um 

potencial marcador de mudanças na configuração da rede de drenagem, de forma semelhante ao 

realizado por Moore & Larkin (2001) no centro-sul da África. 

Contribuições nesse sentido também são fornecidas por uma análise integrada da distribuição 

e idade dos complexos intrusivos alcalinos cretáceos, por dados termocronológicos de baixa 

temperatura (TFA e (U-Th)/He) distribuídos irregularmente em boa parte do sudeste brasileiro e por 

datações de perfis de intemperismo (40Ar/39Ar e (U–Th)/He) disponíveis na Bacia do Rio Grande e 

áreas adjacentes (Carmo & Vasconcelos 2004, 2006, Carmo 2005, Spier et al. 2006, Monteiro et al. 

2014). Outras evidências da evolução de longo-termo da rede de drenagem regional são fornecidas por 

feições como depressões periféricas, divisores anomalamente baixos, drenagens transversais 

(gargantas), rupturas de declive e cotovelos de drenagem.  

7.2 – MARCOS DA INCISÃO FLUVIAL CENOZOICA E POSICIONAMENTO DO 

ANTIGO DIVISOR PARANÁ/SÃO FRANCISCO 

Entre as feições que fornecem importantes evidências acerca da evolução da rede de 

drenagem regional se destaca a Depressão Periférica Paulista, localizada na borda leste da bacia 

sedimentar do Paraná. Esse compartimento corresponde a uma zona deprimida com altitudes de 500 a 

700 m, situada entre o Planalto Atlântico, a leste, e as cuestas da Serra Geral, a oeste (Pinheiro & 

Queiroz Neto 2014). A escavação dessa depressão exumou rochas paleozoicas na borda oriental da 
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Bacia do Paraná e gerou os boqueirões (percées) nos quais os principais tributários da margem 

esquerda do Rio Paraná cruzam o front das cuestas e adentram o Planalto Ocidental Paulista. Pouco 

ao norte, no vale do Rio Grande, ocorre outra zona deprimida análoga à Depressão Periférica Paulista, 

escavada na Sinformal de Passos: a Depressão Periférica do Rio Grande (Figura 7.1). As duas 

depressões são separadas por um pequeno remanescente elevado localizado no contato entre rochas da 

Bacia do Paraná e rochas cristalinas Pré-Cambrianas, ao sul de São Sebastião do Paraíso-MG. O que 

as diferencia é o fato de que no piso da Depressão Periférica do Rio Grande afloram rochas pré-

cambrianas da Faixa Brasília, enquanto na Depressão Periférica Paulista afloram rochas sedimentares 

paleozoicas. A relação altimétrica entre as depressões periféricas e as rochas sedimentares situadas 

nas superfícies cimeiras adjacentes permite estimar taxas de incisão de longo-termo para borda 

leste/nordeste da Bacia do Paraná, o que contribui para um melhor entendimento da velocidade em 

que atuam os processos geomorfológicos na região. 

Os marcadores mais antigos da incisão fluvial na média bacia do Rio Grande são fornecidos 

pelos sedimentos suprabasálticos da Formação Marília (Grupo Bauru) de idade Neocretácica 

(Menegazzo et al. 2016) e da Formação Itaqueri, atribuída ao Paleógeno (Melo & Ponçano 1983, 

Riccomini 1997 e Menegazzo et al. 2016). O posicionamento dessas unidades, depositadas no 

Neocretáceo-Paleógeno, permite inferir de forma aproximada a provável superfície deposicional a 

partir da qual se deu a incisão cenozoica na borda leste da Bacia do Paraná. A essa tentativa de 

reconstruir posições pretéritas do nível de base regional com base nas mais antigas evidências 

disponíveis devem ser feitas duas ponderações principais: 1) os remanescentes atualmente expostos 

das formações Marília e Itaqueri não devem corresponder ao topo original de ambas, já que elas não 

permaneceram totalmente imunes aos processos denudacionais; 2) possíveis movimentações 

tectônicas pós-deposicionais entre os remanescentes sedimentares e os vales atuais podem ter 

acentuado o desnível entre eles. Contudo, não há evidências locais que apontem a existência prévia de 

uma considerável coluna de rochas sobre as atualmente expostas, posto ocuparem as superfícies 

cimeiras regionais. Na Serra da Canastra os resistentes quartzitos favoreceram a preservação das 

rochas sedimentares que os capeiam, já que eles dificultam o recuo de cabeceiras sobre os platôs. 

Basaltos da formação Serra Geral exercem função semelhante nas cuestas. A proximidade com a área 

fonte (faixas Brasília e Ribeira) também sugere que a espessura original dos sedimentos não deveria 

ser tão expressiva, uma vez que os depósitos da Formação Marília/Grupo Bauru não foram 

condicionados em bacia do tipo rifte, não acumulando grandes espessuras de sedimentos em áreas 

restritas (Milani 2007, Menegazzo et al. 2016). Da mesma forma, os rejeitos estimados de falhas 

cenozoicas na região não ultrapassam a ordem das dezenas de metros (Sartori 2009, Cortes 2014, 

Sartori & Morales 2016). Tais fatos indicam a viabilidade da estratégia proposta como uma forma de 

estimar a incisão fluvial de longo-termo. 
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Figura 7.1 – A) Modelo Digital de elevação da alta média bacia do Rio Grande e adjacências contendo as 

principais feições e unidades sedimentares suprabasálticas. B) Localização das bacias dos rios Paraná e São 

Francisco e da área de estudo no Brasil. C) Perfil topográfico A-B evidenciando a posição aproximada da 

paleosuperfície associada às coberturas sedimentares a partir da qual se deu a incisão cenozoica (linha 

pontilhada). 
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Os arenitos da Formação Marília recobrem rochas metassedimentares proterozoicas que 

sustentam o setor ocidental da Serra da Canastra (Leite et al. 2004, Cortes 2014, Pinto & Silva 2014, 

Simões et al. 2017), a poucos quilômetros da margem direita do Rio Grande, que corre 700 m abaixo 

(Figura 7.1). Trata-se da ocorrência mais oriental e mais elevada (1200 a 1350 m) do Grupo Bauru, 

que localmente condiciona um relevo tabular no denominado “Chapadão da Zagaia”, inserido nos 

municípios de Sacramento e São Roque de Minas. Na borda oeste da Serra da Canastra, Cortes (2014) 

relata um avançado estado de alteração intempérica dessa formação. De acordo com Menegazzo et al. 

(2016), sua idade é Neomaastrichtiana (70,6 a 65,5 Ma), o que resultaria em uma taxa de 

incisão/denudação média de aproximadamente 10 m/Ma na depressão do Rio Grande, considerando 

um entalhamento mínimo de 700 m (Tabela 7.1). 

Já os remanescentes da Formação Itaqueri encontram-se mapeados nos topos do Planalto de 

Franca, localizado na margem esquerda do Rio Grande, poucos quilômetros a jusante da garganta 

onde o rio adentra o domínio da Bacia do Paraná (Leite et al. 2004 - Figura 7.1). Em suas cotas mais 

elevadas estão associadas à ferricretes (Ladeira & Rossetto 2016) que certamente favoreceram sua 

preservação. Localmente foram denominados “Formação Franca” por Perdoncini et al. (2001) e 

Perdoncini (2003). Os depósitos de leques aluviais da Formação Itaqueri, de ampla distribuição na 

borda superior das cuestas (Melo & Ponçano 1983, Riccomini 1997, Menegazzo et al. 2016), 

constituem o marcador mais seguro do início da escavação da depressão periférica, já que seu 

posicionamento demanda a antiga existência de uma área fonte mais elevada a leste, onde hoje ocorre 

a depressão. Essa área, hoje escavada, se conectava altimetricamente com a borda ocidental do 

planalto cristalino, originalmente já soerguido em relação à Bacia do Paraná. A idade da Formação 

Itaqueri ainda é alvo de incertezas, já que não há registro fóssil (Menegazzo et al. 2016). Porém, as 

idades a ela atribuídas variam entre o Maastrichtiano-Paleoceno Inferior (Menegazzo et al. 2016), o 

Paleoceno-Eoceno (Riccomini 1997), o Eoceno (Melo & Ponçano 1983) e o Mioceno (Perdoncini 

2003). A idade paleocênica aparenta ser a mais coerente, pois a deposição dos leques aluviais 

demandaria a existência de uma área fonte ainda elevada a leste/nordeste mesmo após a deposição da 

Formação Marília. Provavelmente a área fonte estaria vinculada aos remanescentes do Soerguimento 

do Alto Paranaíba (SAP - Perdoncini 2003), contemporâneo ao magmatismo alcalino do Neocretáceo 

(Hasui 2010, Menegazzo et al. 2016).  

Tomando como base a idade Paleogênica (66 a 56 Ma) e a altitude máxima de 1060 m da 

Formação Itaqueri na margem esquerda do Rio Grande chega-se a uma taxa de incisão aproximada 

entre 8 e 9 m/Ma (Tabela 7.1). Essa taxa é muito próxima daquela calculada com base na Formação 

Marília, o que sugere que a utilização de ambas as formações como marcos geomorfológicos é 

razoavelmente consistente, apesar de apresentar as limitações já expostas. As taxas de longo-termo 
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encontradas também são compatíveis com aquelas mensuradas em grandes rios da África Ocidental 

por Grimaud et al. (2014). 

O perfil topográfico da Figura 7.1C evidencia a existência de uma paleosuperfície balizada 

pelos remanescentes das coberturas sedimentares pós-basálticas a partir da qual se deu a incisão 

fluvial no Cenozoico. Essa paleosuperfície é contemporânea à Superfície Sul Americana, identificada 

por Valadão (1998, 2009) no Brasil Oriental, e cuja altimetria na alta bacia do Rio São Francisco 

chega a 1300 m. A Superfície Sul Americana foi elaborada notadamente após o encerramento da 

sedimentação nas bacias do Paraná e Sanfranciscana e tem como característica comum a presença de 

mantos de alteração profundos e encrostamentos lateríticos (Valadão 2009), estes últimos também 

registrados na Serra da Canastra (Valadão 1998, Cortes 2014, Sartori & Morales 2016) e no Planalto 

de Franca (Perdoncini 2003, Ladeira & Rossetto 2016, Sartori & Morales 2016). 

Tabela 7.1 - Taxas de incisão de longo-termo aproximadas no médio curso do Rio Grande estimadas a 

partir do posicionamento das formações Marília e Itaqueri. 

Unidade litológica Idade (Ma) 
Altitude máxima 

(m) 

Desnível do topo 

em relação ao Rio 

Grande (m) 

Taxa de incisão 

aproximada (m/Ma) 

Formação Marília 65,5 a 70,6 1350 700 10 

Formação Itaqueri 56 a 66 1060 510 8 a 9 

 

Além de permitir o cálculo de taxas de incisão aproximadas e de estabelecer uma idade 

máxima do início da abertura das depressões periféricas, o posicionamento das formações Marília e 

Itaqueri também permite, juntamente com outras evidências, reconstruir a posição aproximada do 

divisor ancestral que separava as altas bacias dos rios Paraná e São Francisco. No oeste de Minas 

Gerais o divisor coincidia com o Soerguimento Alto Paranaíba, uma feição tectônica e orográfica que 

separava as bacias sedimentares do Paraná/Bauru, a oeste, e Sanfranciscana, a leste (Campos & 

Dardenne 1997, Sgarbi et al. 2001, Perdoncini 2003, Menegazzo et al. 2016). Ou seja, no 

Neocretáceo não havia conexão entre a rede hidrográfica das duas bacias subsidentes que acolhiam 

respectivamente a deposição dos grupos Bauru e Mata da Corda. Os corpos vulcânicos mesozoicos 

localizados na Faixa Brasília constituíam as porções mais elevadas da borda soerguida da Bacia do 

Paraná (Sgarbi et al. 2001, Hasui 2010) e ainda hoje se sobressaem altimetricamente mesmo após 

significativa exumação (Amaral et al. 1997, Cogné et al. 2011, Doranti-Tiritan et al. 2014). As 

elevações remanescentes do SAP, pertencentes a província alcalina Minas-Goiás, se conectam ao sul 

do vale do Rio Grande com a porção ocidental da Serra da Mantiqueira, inserida na província alcalina 

do Lineamento Magmático de Cabo Frio de direção WNW-ESE. A fonte de calor do magmatismo 

alcalino em ambas as províncias estaria relacionada a plumas do manto (Riccomini et al. 2005), o que 
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corrobora o papel das plumas na gênese de soerguimentos que atuam como dispersores da drenagem 

(Cox 1989, Moore & Blenkinsop 2002 e Goudie 2005). 

Portanto, todos os indícios geológicos apontam que no início do Cenozoico o protodivisor 

seguia um alinhamento de direção geral NNW-SSE entre os complexos alcalinos neocretáceos de 

Serra Negra e Tapira, ao norte, e Poços de Caldas, ao sul (Figuras 7.1A e 7.2A). Essa continuidade do 

divisor é atestada tanto pela distribuição dos sedimentos de leques aluviais das Formações Marília e 

Itaqueri, a oeste, quanto pela natural proeminência das intrusões alcalinas. A persistência temporal 

das elevações na borda leste da Bacia do Paraná também é sugerida pelo fato de abrigarem as maiores 

idades obtidas através da termocronologia por traços de fissão em apatita (TFA) em todo sudeste 

brasileiro. A grande concentração de idades superiores a 200 Ma a norte do maciço alcalino de Poços 

de Caldas (Cogné et al. 2011, Doranti-Tiritan et al. 2014) sugere taxas de exumação 

predominantemente baixas. Histórias térmicas modeladas por Cogné et al. (2011), utilizando dados 

TFA e (U–Th)/He), indicam taxas médias de exumação entre 30 e 40 m/Ma durante o Cenozoico para 

rochas pré-cambrianas, enquanto a intrusão de Poços de Caldas experimentou rápida exumação logo 

após sua formação (~ 80 Ma), seguida por notável estabilidade até os dias atuais. 

Por outro lado, o divisor meridional da bacia do Rio Grande se estabeleceu na Serra da 

Mantiqueira em uma posição próxima da atual pelo menos desde o Eoceno, concomitante à instalação 

do “Rift Continental do Sudeste do Brasil”. A presença de sedimentos paleogênicos e neogênicos nas 

bacias de Taubaté e Resende, a SSE da Mantiqueira (Riccomini et al. 2004), e na bacia de Aiuruoca, a 

NNW (Santos 1999), indicam que a serra permaneceu elevada e funcionou como área fonte durante a 

maior parte do Cenozoico. O soerguimento da Serra da Mantiqueira, correspondente a ombreira NNW 

do rifte, gerou basculamento do planalto do alto Rio Grande para NNW (Saadi 1991). Desse modo, 

houve uma natural direção de escoamento das principais drenagens rumo ao interior do continente, 

atingindo o Cráton do São Francisco, topograficamente deprimido em relação aos remanescentes 

soerguidos das faixas Brasília e Ribeira. A primeira em função das intrusões alcalinas e a segunda em 

função tanto das intrusões quanto do soerguimento do horst da Mantiqueira (Figuras 7.1A e 7.2A). A 

expressão morfológica como terrenos baixos e a presença dos principais sistemas fluviais em seu 

interior são algumas das características típicas dos crátons no continente sul-americano (Heilbron et 

al. 2017a). A Figura 7.2A ilustra uma proposta de reconstituição da rede de drenagem regional entre o 

Paleoceno e o Eoceno. 
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Figura 7.2 - Provável configuração da rede de drenagem regional em dois momentos diferentes do Cenozoico. 

A) Paleoceno/Eoceno; B) Mioceno Médio/Superior. A figura 7.2A mostra a localização das áreas soerguidas 

associadas às províncias alcalinas Neocretáceas e ao horst NNW do “Rift Continental do Sudeste do Brasil”, 

além da área subsidente relacionada ao início do preenchimento das bacias de Taubaté, Resende e Volta 

Redonda. A Figura 7.2B mostra a localização das áreas subsidentes associadas aos grabens de Campo do Meio e 

Pouso Alegre, provavelmente gerados no Mioceno.  

Fontes: Complexos alcalinos retirados de Leite et al. (2004) e Pinto & Silva (2014). 
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Com o início da escavação da Depressão Periférica do Rio Grande houve um progressivo 

rebaixamento do nível de base que favoreceu o recuo erosivo de um proto-rio Grande rumo a leste, 

rompendo assim o divisor ancestral inserido no SAP. As áreas então pertencentes a uma protobacia do 

Rio São Francisco foram incorporadas à bacia do Rio Paraná através de rearranjos de drenagem 

(Figura 7.2B). A incisão fluvial durante o desenvolvimento da depressão periférica do Rio Grande 

certamente foi favorecida pelas estruturas NW-SE da Faixa Brasília na Nappe de Passos, com as quais 

o rio mantém paralelismo em boa parte do trecho.  

Deste modo, o conjunto de evidências citado sugere que a área atualmente drenada pelo alto 

Rio Grande pertencia, pelo menos até o Paleógeno, a uma protobacia do Rio São Francisco abrigada 

no cráton homônimo e com cabeceiras nos soerguimentos do Alto Paranaíba (NNW-SSE) e 

Mantiqueira (ENE-WSW), conforme mostra a Figura 7.2. 

7.3 – ANOMALIAS DE DRENAGEM E ANTIGAS CONEXÕES ENTRE AS BACIAS 

DOS RIOS GRANDE E SÃO FRANCISCO  

O divisor hidrográfico entre as bacias dos rios Grande e São Francisco apresenta duas 

notáveis anomalias altimétricas na região sudoeste de Minas Gerais. Tais anomalias consistem em 

trechos nos quais ele encontra-se em um nível altimétrico muito inferior ao das áreas interfluviais 

adjacentes. O referido divisor está na sua maior parte situado acima de 1000 m e em algumas porções 

atinge cotas superiores a 1300 m, como nas serras da Canastra, da Pimenta e da Galga. Em geral, o 

limite entre as bacias dos rios Grande e São Francisco assume uma forma serrana, como é comum nos 

interflúvios que delimitam grandes bacias hidrográficas, principalmente as do sudeste brasileiro 

(Cherem et al. 2012, 2014; Salgado et al. 2012, 2016; Rezende et al. 2013). No entanto, nos trechos 

anômalos a altitude é predominantemente inferior a 900 m e em diversos pontos atinge cotas abaixo 

de 800 m, o que torna o divisor praticamente imperceptível na paisagem (Figuras 7.3, 7.4 e 7.5A). 

O primeiro desses trechos anômalos está situado entre os municípios de Pimenta/MG e 

Córrego Fundo/MG, totalizando cerca de 40 km de extensão que acompanham parcialmente o traçado 

da rodovia MG-050 (Figura 7.3, 7.4 e 7.5A). Seu limite ocidental é abrupto e coincide com a escarpa 

leste da Serra da Pimenta, sustentada por quartzitos da Formação Serra da Boa Esperança. Já o limite 

oriental é gradual e guarda relação com o contato entre as rochas sedimentares do Grupo Bambuí e 

metagranitoides arqueanos. A porção mais baixa está situada a norte da cidade de Pimenta, a apenas 

775 m de altitude, em um nível bastante próximo daquele verificado no Rio Grande (cerca de 740 m), 

situado poucos quilômetros a sul.  
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Figura 7.3 – Modelo digital de elevação da área do divisor hidrográfico entre as bacias dos rios Grande e São 

Francisco com identificação das principais feições. A seta azul indica o posicionamento aproximado da 

drenagem que conectava as duas bacias. 
Observação: A representação do divisor Grande/São Francisco corresponde ao seu traçado original, 

desconsiderando a mudança provocada pela transposição das águas do Rio Piumhi, realizada em 1963 quando foi 

construída a barragem de Furnas (a oeste na figura). 

 

 

Figura 7.4 – Perfil topográfico de direção geral W-E ao longo de parte do divisor hidrográfico entre as bacias 

dos rios Grande e São Francisco. Perfil entre os municípios de Vargem Bonita e Carandaí. 
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Figura 7.5 – A) Aspecto do baixo divisor entre as bacias dos rios Grande e São Francisco visto a partir da Serra 

da Pimenta em direção a ENE. B) Depósito aluvial situado em topo de colina (790 m de altitude) a 14 km a 

NNW de Pimenta, onde se encontra o baixo divisor hidrográfico. 

 

A leste dessa área rebaixada, o conjunto de elevações de direção geral E-W que abriga o 

divisor sofre uma brusca inflexão para norte (a leste de Formiga), em direção ao município de Santo 

Antônio do Monte. No entanto, essa inflexão não é acompanhada pelo divisor principal, que mantem 

sua direção geral E-W e perde altitude, como já mencionado (Figura 7.3). Atualmente, esse 

alinhamento de direção N-S atua como interflúvio entre o Rio São Francisco e seu primeiro grande 

afluente de margem direita, o Rio Pará. No entanto, a sua conexão espacial e semelhança morfológica 

com o trecho elevado do divisor Grande/São Francisco sugerem que, na verdade, estas elevações 

constituíam uma antiga continuidade deste divisor para norte. De fato, a estrutura morfológica da 

região assemelha-se a uma grande bacia hidrográfica delimitada por serras e drenada por cursos 

fluviais direcionados ao Rio São Francisco (Figuras 7.1 e 7.3). No entanto, essa estrutura típica de 

uma única bacia hidrográfica está, na atualidade, dividida em duas: ao norte situa-se a do São 

Francisco e a sul a do Rio Grande. 

Reforçam essas observações as anomalias de drenagem associadas ao Rio Grande logo ao 

sul/sudoeste de Pimenta/MG em área ocupada pela represa de Furnas (Figura 7.3). Próximo à vila de 

Santa Hilário há uma mudança brusca na direção geral do Rio Grande de NNW para W, formando um 

cotovelo que encontra-se apontado no mapa da Figura 7.3, ente Pimenta e Guapé. Tal mudança ocorre 

no ponto em que o rio cruza a Serra da Pimenta, em uma típica drenagem transversal. Um 

prolongamento hipotético do curso do Rio Grande para NNW, a montante da garganta, atingiria 

exatamente o ponto mais baixo do atual divisor Grande/São Francisco, na região de Pimenta (Figura 

7.3). Além disso, há de se ressaltar que alguns pequenos cursos fluviais localizados nas proximidades 

do baixo divisor de Pimenta se estruturam inicialmente em direção a norte, ou seja, em direção à bacia 

hidrográfica do Rio São Francisco. Porém, através de cotovelos de drenagem as mesmas mudam 

abruptamente de direção e infletem para sul em direção ao Rio Grande. 
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O conjunto de evidências morfológicas citadas sugere uma antiga conexão entre o atual alto 

curso do Rio Grande e o Rio São Francisco, assim como já proposto com base no posicionamento do 

antigo divisor São Francisco/Paraná junto a borda leste da Bacia do Paraná/Bauru. Este provável 

paleovale passaria pela região de Pimenta, antes de ter sido capturado pelo atual médio curso do Rio 

Grande, explicando assim o anômalo trecho pouco elevado do atual divisor Grande/São Francisco. A 

Figura 7.3 ilustra o posicionamento aproximado do paleovale que conectava as duas bacias. 

Registros sedimentares cenozoicos são escassos na região, o que dificulta qualquer tentativa 

de associá-los a um antigo sistema fluvial que faria a ligação entre o atual alto curso do Rio Grande e 

o Rio São Francisco. Entre as três ocorrências mapeadas na região de Pimenta (Ribeiro et al. 2007), 

apenas uma poderia ser um registro de uma antiga rede de drenagem devido a sua localização e 

altitude. Este depósito com cerca de 150 m de extensão está localizado no topo de uma colina, entre 

803 e 810 m de altitude e 14 km a NNW de Pimenta (Figuras 7.3 e 7.5B). É composto por seixos 

pequenos de quartzo, subarredondados a subangulosos, bem selecionados, em matriz arenosa e 

parcialmente cimentados por material ferruginoso na forma de couraça conglomerática (Figura 7.5B). 

No entanto, o grau de arredondamento relativamente baixo dos clastos e o fato de ser até o momento a 

única ocorrência identificada dificultam sua utilização na reconstrução da rede de drenagem em escala 

regional.   

O relevo a norte deste trecho do divisor, pertencente à bacia do Rio São Francisco, é 

nitidamente mais dissecado do que a porção a sul, incorporada à bacia do Rio Grande (Figura 7.2). 

Atualmente, o Rio São Francisco estabelece um nível de base regional mais baixo do que o definido 

pelo Rio Grande na represa de Furnas. Enquanto o primeiro atinge 630 m na região de Lagoa da Prata, 

ainda em seu alto curso, o segundo tem seu leito posicionado a aproximadamente 740 m sob a represa. 

A princípio, essas observações contradizem a hipótese de que o Rio Grande (atual médio curso) tenha 

sido o capturador de um antigo alto curso do Rio São Francisco. No entanto, esta configuração 

geomorfológica está relacionada a um aprofundamento mais recente da rede de drenagem, que 

localmente pode ter entre suas causas um rebaixamento do nível de base provocado pela geração dos 

pequenos grabens de Doresópolis e de Arcos, identificados por Saadi (1991). O médio curso do 

Ribeirão dos Patos, que tem suas cabeceiras no baixo divisor de Pimenta, está inserido no Graben de 

Doresópolis de direção N40W, a cerca de 660 m de altitude. O recente rebaixamento do nível de base 

no Alto São Francisco também é atestado pelas duas gerações de condutos cársticos suspensos nos 

maciços calcários (Saadi et al. 1998a). Por outro lado, o Rio Grande passa imediatamente a jusante do 

cotovelo de captura, por uma série de soleiras quartzíticas que certamente impuseram maior 

resistência ao entalhamento quando comparadas às rochas sedimentares drenadas pelos afluentes do 

atual alto Rio São Francisco. O fato da garganta do Rio Grande na Serra da Pimenta ser bastante 
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ampla lateralmente (mais de 300 m) também indica um processo de reorganização da drenagem antigo 

o suficiente para permitir o ajuste e alargamento dessa feição. Deste modo, atualmente há uma 

tendência que canais de cabeceira afluentes do Rio São Francisco recuperem, pouco a pouco, por 

decapitação, parte da área adjacente ao divisor. 

O segundo trecho anômalo do divisor Grande/São Francisco está situado a oeste da Serra da 

Pimenta e, grosso modo, acompanha a margem esquerda do Rio Piumhi (Figuras 7.1 e 7.3). Seu limite 

ocidental é dado pelos contrafortes da Serra da Canastra. Trata-se de um trecho com 

aproximadamente 25 km de extensão em altitudes sempre inferiores a 850 m. O ponto mais baixo 

encontra-se a menos de 750 m de altitude e foi aproveitado para a realização da transposição das 

águas do Rio Piumhi na década de 60 (Moreira-Filho 2006). Atualmente a área drenada pelo Rio 

Piumhi tem suas águas direcionadas para o canal do Ribeirão Água Limpa, que por sua vez desagua 

no Ribeirão Sujo e posteriormente no Rio São Francisco. Ou seja, a transposição provocou uma 

mudança no posicionamento funcional do divisor de águas, que hoje se encontra mais ao sul. 

Nesta área destacam-se ainda duas anomalias relacionadas à rede de drenagem conforme 

mostra a Figura 7.3. A primeira é uma inflexão de 90° no curso do Rio Piumhi, que atualmente muda 

de forma brusca sua direção de NE para SE. Esse cotovelo pode indicar uma antiga ligação do Rio 

Piumhi com o alto curso do Rio São Francisco. A segunda é a presença de uma extensa planície 

aluvial que acompanha o curso do Rio Piumhi a montante de Capitólio/MG. Essa planície apresenta 

mais de 3 km de largura em alguns pontos e era ocupada por um pântano antes da transposição. Suas 

dimensões demasiadamente desproporcionais ao canal do Rio Piumhi sugerem fortemente um 

condicionamento tectônico em sua gênese. Esse provável controle tectônico estaria relacionado ao 

soerguimento de um alinhamento de cristas que é atravessado pelo Rio Piumhi e limita a área 

pantanosa ao sul. Essas cristas coincidem com a “Rampa Lateral de Capitólio”, uma zona 

transcorrente de direção NW-SE (Valeriano et al. 2007), cuja reativação neocenozoica pode ter 

provocado o barramento parcial do Rio Piumhi. 

Apesar de não ser possível reconstituir com precisão o antigo posicionamento do Rio Sapucaí 

é bastante provável que seu ancestral tenha sido incorporado à bacia hidrográfica do Rio Paraná 

anteriormente ao atual alto Rio Grande, devido a sua posição mais ocidental e, portanto, mais próxima 

do antigo divisor Paraná/São Francisco (Figura 7.2B). Este fato pode ser uma das causas do 

predomínio de menores altitudes (< 950 m) na bacia do Rio Sapucaí em relação à bacia do alto Rio 

Grande (Figura 7.1). Uma possibilidade é que o Rio Sapucaí tivesse seu baixo curso originalmente 

direcionado para norte ou nordeste, aproveitando-se, em parte, da Zona de Cisalhamento de Campo do 

Meio e confluindo com o atual Rio Grande a montante da Serra da Pimenta (Figura 7.2A). A gênese 

do graben de Campo do Meio no Neocenozoico (Morales 2005) pode ter contribuído para mudança no 
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traçado do baixo curso do Rio Sapucaí e consequentemente ter criado condições para que sua 

interceptação fosse anterior à captura do antigo alto curso do Rio São Francisco (Figura 7.2B). 

Além das evidências geomorfológicas, antigas conexões entre as bacias dos rios Grande e São 

Francisco também são sugeridas por estudos genéticos envolvendo espécies de peixes na região dos 

divisores altimetricamente anômalos (Bellafronte et al. 2010, Lui et al. 2012, Peres et al. 2012). No 

entanto, nas cabeceiras do Rio São Francisco existem espécies endêmicas que não estão presentes no 

Rio Grande, o que demonstra que essas ligações foram bastante antigas a ponto de permitir o posterior 

desenvolvimento de tais espécies2. 

7.4 – EVENTOS TECTÔNICOS, SUPERIMPOSIÇÃO DA DRENAGEM E 

CRONOLOGIA DA DENUDAÇÃO 

Na Bacia do Paraná, a sudoeste do SAP, a idade máxima do estabelecimento da rede de 

drenagem atual tem como marco o início da escavação da depressão periférica após o Paleoceno, 

quando cessa a sedimentação da Formação Itaqueri (Pinheiro & Queiroz Neto 2014). No entanto, os 

períodos posteriores onde a denudação foi mais intensa, associada à abertura das depressões e aos 

rearranjos de drenagem, não podem ser bem delimitados através dos registros sedimentares 

cenozoicos, especialmente na área cristalina a leste/nordeste da Bacia do Paraná, onde sua escassez é 

mais notável. Deste modo, a utilização de histórias térmicas modeladas através de dados 

termocronológicos de baixa temperatura (TFA e (U-Th)/He) se torna  de grande utilidade.  

O fato do cotovelo de captura do Rio Grande estar imediatamente a montante de uma garganta 

na Serra da Pimenta (Figuras 7.1 e 7.3) indica que o rearranjo de drenagem provavelmente ocorreu 

associado a um processo de superimposição que, por sua vez, implica em uma denudação de centenas 

de metros nas áreas adjacentes que não permaneceram como elevações residuais. Deste modo, a 

identificação nas histórias térmicas de períodos do Cenozoico onde houve significativa exumação 

pode servir como um indicador cronológico da dissecação da “Superfície Sul-Americana”3, cujos 

vestígios encontram-se no topo das serras quartzíticas e das cuestas arenítico-basálticas (Braun 1970, 

Perdoncini et al. 2001, Valeriano et al. 2007, Valadão 2009, Marques Neto et al. 2011, Pinheiro & 

Queiroz Neto 2014). As superfícies de cimeira sustentadas por quartzitos, em especial, são 

caracterizadas por taxas de denudação extremamente baixas (< 3 m/Ma), como já demonstrado 

através da mensuração de isótopos cosmogênicos em regiões de contexto geomorfológico semelhante 

                                                           
2 Informações complementadas por comunicação pessoal do professor Orlando Moreira Filho 
3 Não confundir com a Superfície Sul Americana originalmente definida por King (1956). O mapeamento de superfícies de aplainamento do 

referido autor não inclui a média bacia do Rio Grande, entre o sudoeste de Minas Gerais e o nordeste de São Paulo. No sul de Minas Gerais, 

King (1956) situou a Superfície Sul Americana nos topos de morros e colinas (1000 a 1100 m de altitude), enquanto os topos de cristas e 

planaltos elevados (> 1200 m) seriam registros das superfícies Pós-Gondwana e Gondwana. 



Rezende, E. A., 2018 O papel da dinâmica espaço-temporal da rede hidrográfica na evolução geomorfológica da.... 

162 

 

no Brasil (Salgado et al. 2007, Morais Neto 2009) e na África do Sul (Bierman et al. 2014). No 

Quadrilátero Ferrífero-MG elevações altimetricamente e morfologicamente semelhantes às serras 

quartzíticas do sul de Minas Gerais abrigam idades de perfis de intemperismo entre 14 a 67,5 Ma 

(Carmo 2005, Spier et al. 2006, Monteiro et al. 2014), o que confirma que seus topos permaneceram 

relativamente imunes a processos denudacionais de grande intensidade. 

Tanto as cristas quartzíticas quanto as cuestas são seccionadas por diversas drenagens 

transversais (Figura 7.1) que evidenciam um processo generalizado de superimposição da drenagem a 

partir de uma paleosuperfície mais regular, parcialmente associada às coberturas sedimentares pós-

basálticas. Com base em dados de campo e da estratigrafia das bacias marginais, Valadão (1998, 

2009) vincula a interrupção da elaboração da “Superfície Sul-Americana” e sua consequente 

dissecação a um rebaixamento do nível de base provocado por um soerguimento no Mioceno Médio. 

Esse soerguimento teve distribuição geográfica generalizada e teria alcançado 550 m no eixo do Alto 

Paranaíba, conforme estimativa baseada na diferença altimétrica entre superfícies de aplanamento 

(Valadão 2009). 

A quase totalidade das histórias térmicas de amostras coletadas na bacia do Rio Grande e 

áreas adjacentes do sudeste brasileiro indicam um rápido resfriamento/exumação no Neógeno, com 

início a cerca de 15-20 Ma (Hackspacher et al. 2007, Cogné et al. 2011, 2012, Jelinek et al. 2014, 

Oliveira et al. 2016). A principal exceção são as histórias térmicas dos maciços alcalinos e de seu 

entorno imediato que apontam uma notável estabilidade ao longo de todo o Cenozoico após um 

resfriamento extremamente rápido no Neocretáceo. Durante o Paleógeno boa parte das amostras 

permaneceu em temperaturas mais ou menos constantes. Nos dados de Cogné et al. (2012) apenas a 

borda NW da Bacia de Taubaté registra um resfriamento rápido concomitante à formação do “Rift 

Continental do Sudeste do Brasil”. 

Essa intensificação dos processos denudacionais durante o Mioceno se vincula a um período 

onde há aceleração dos esforços compressivos sob regime intraplaca, concomitantemente à fase mais 

rápida de soerguimento dos Andes (Carneiro et al. 2012; Cogné et al. 2013). Nesse período ocorre a 

deposição do Grupo Barreiras ao longo de praticamente toda faixa costeira brasileira situada ao norte 

do Rio de Janeiro. Essa sedimentação na forma de rampas detríticas seria, em parte, um reflexo dos 

eventos de denudação em resposta a pulsos de soerguimento (Saadi et al. 2005). No nordeste 

brasileiro a datação de óxidos de manganês e ferro indica uma idade mínima de 17,8 ± 1,8 Ma e uma 

idade máxima de 21,6 ± 2,2 Ma para o início da deposição da Formação Barreiras (Lima et al. 2008). 

No mesmo contexto ocorre a deposição da Formação Pindamonhangaba na Bacia de Taubaté, a SSE 

da Serra da Mantiqueira, sob transpressão dextral (Cogné et al. 2013).  
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O Neógeno também marca um fenômeno de reorganização generalizada da rede hidrográfica 

vinculada ao Rio Paraíba do Sul, com ampliação da sua área de drenagem e, consequentemente, 

aumento do aporte sedimentar direcionado para Bacia de Campos na margem continental (Karner & 

Driscoll 1999, Cobbold et al. 2001, Riccomini et al. 2010, Rezende 2013, Oliveira et al. 2016). 

Outras capturas de grande porte envolvendo os rios São Francisco e Doce foram situadas por Valadão 

(1998) no Mioceno. Deste modo, é provável que, assim como as bacias hidrográficas vizinhas, a atual 

bacia do Rio Grande também tenha passado por importantes modificações em sua rede de drenagem 

nesse período. 

Portanto, o conjunto dos dados indica que a superimposição da drenagem que culminou na 

captura do antigo alto curso do Rio São Francisco teve seu início ou forte aceleração no Mioceno 

Médio em resposta a um soerguimento generalizado. Tomando como referência a altitude máxima da 

Serra da Pimenta (1280 m) e do depósito aluvial preservado em topo de colina (810 m) (Figura 7.3) e 

considerando-o como um possível registro do antigo sistema fluvial anterior à captura é possível 

estimar uma incisão local de pelo menos 470 m desde o rebaixamento do nível de base no Mioceno 

Médio até o momento da captura. Deste modo é plausível que o rearranjo de drenagem tenha se 

concretizado apenas no Plioceno ou mesmo no início do Pleistoceno. Contudo, a ausência de registros 

sedimentares mais significativos impede que considerações cronológicas sejam feitas com maior 

precisão. 

Na porção planáltica oriental da bacia do Rio Grande, principalmente na bacia do Rio das 

Mortes, os efeitos do evento denudacional miocênico parecem ter sido mais modestos, já que Carmo 

& Vasconcelos (2004, 2006) encontraram idades de perfis de intemperismo (39Ar/40Ar) entre 10 e 12,7 

Ma em topos de colinas. Depósitos de pequenas bacias sedimentares atribuídas ao Mioceno Inferior 

(Saadi et al. 2002) e até ao Neocretáceo (Saadi et al. 1991) também são encontrados atualmente em 

porções elevadas de colinas nas bacias dos rios das Mortes e Jacaré, respectivamente. A preservação 

de materiais de idade miocênica ou anterior indica que os processos denudacionais posteriores se 

restringiram a um modesto decapeamento dos mantos de intemperismo nos topos e a uma incisão de 

algumas dezenas de metros nos vales. Portanto, na porção leste da bacia do Rio Grande não houve um 

rebaixamento erosivo generalizado do relevo após o Mioceno Médio, ao contrário do que ocorreu na 

Serra da Mantiqueira e nos vales da bacia do Rio Sapucaí, como sugerido pelos dados 

termocronológicos. O fato dos registros mais antigos (sedimentos e saprolitos) estarem situados a 

montante de importantes rupturas de declive nos perfis longitudinais (vide capítulos 5 e 6) indica que 

parte considerável da denudação Neogênica está associada a abertura de depressões através do recuo 

erosivo de knickpoints. 
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Em algumas das drenagens transversais (water gaps) movimentações tectônicas posteriores ao 

início da superimposição (Saadi 1991, Costa 1999, Ferreira 2001, Magalhães Junior & Trindade 2005, 

Morales 2005) podem ter realçado o desnível entre os topos das cristas e os vales sem que isso 

causasse o barramento total dos cursos fluviais. Ou seja, um processo de antecedência teria se somado 

à superimposição na gênese das gargantas. Acumulações aluviais anômalas e/ou escarpas de falha sem 

controle litológico explícito fornecem indícios morfológicos desse quadro no graben de Campo do 

Meio, abrigado ao longo da zona de cisalhamento de mesmo nome (WNW-ESE), e nos grabens do 

Rio Piumhi, de Ijaci, de Pouso Alegre e do Rio das Mortes. 

7.5 SÍNTESE 

A análise conjunta de registros sedimentares, anomalias de drenagem, eixos de soerguimento 

e dados termocronológicos apontou diversas evidências de que o atual alto curso do Rio Grande 

encontrava-se previamente direcionado para norte, rumo ao vale do Rio São Francisco que se aloja na 

depressão central do cráton de mesmo nome. O divisor ancestral entre as bacias hidrográficas dos rios 

Paraná e São Francisco coincidia com o eixo soerguido de direção geral NNW-SSE ao longo das 

intrusões alcalinas Neocretáceas que bordejam a nordeste a bacia sedimentar do Paraná. A 

distribuição dos depósitos de leques aluvias das Formações Marília (Neomaastrichtiana) e Itaqueri 

(Paleoceno) indica a funcionalidade do divisor ancestral pelo menos até o Paleoceno e demanda que a 

abertura da Depressão Periférica da Bacia do Paraná tenha sido posterior a esse período. 

Ao final da deposição da Formação Itaqueri o desgaste erosivo do divisor ancestral 

provavelmente já o teria rebaixado consideravelmente em relação as altitudes alcançadas durante a 

manifestação do magmatismo alcalino Neocretáceo. Entre o final da deposição e o Mioceno Médio 

ocorreu um período de relativa estabilidade tectônica, com taxas denudacionais mais modestas, 

umidificação do clima e uma tendência de laterização associada ao desenvolvimento da “Superfície 

Sul-Americana”. 

Um soerguimento generalizado no Mioceno Médio causou rebaixamento do nível de base e 

acelerou a abertura das depressões escavadas a partir do contato entre a Bacia do Paraná e as rochas 

cristalinas Pré-Cambrianas. A superimposição da drenagem associada a dissecação da “Superfície 

Sul-Americana” promoveu a gênese de diversas gargantas que seccionam as estruturas exumadas da 

Faixa Brasília e as cuestas arenítico-basálticas na Bacia do Paraná. Aproveitando-se da zona de 

fraqueza ao longo da Sinformal de Passos, um proto-Rio Grande promoveu um intenso recuo erosivo 

em direção a ESE, concomitante ao aprofundamento da drenagem. Esse processo culminaria na 

captura do antigo alto curso do Rio São Francisco e, consequentemente, na transferência de uma área 

de drenagem considerável para a bacia do Rio Paraná, afetando inclusive a distribuição de espécies de 
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peixes entre as duas bacias. Ressalta-se que a área de drenagem transferida fez com que aquelas 

regiões e cabeceiras que correspondiam as antigas nascentes do Rio São Francisco e se localizavam na 

Serra da Mantiqueira se tornassem as do Rio Grande, o principal formador do Rio Paraná. Trata-se, 

portanto, de uma significativa transferência de área e de nascentes entre duas das cinquenta maiores 

bacias hidrográficas do mundo. 

O baixo divisor anômalo (wind gap) na região de Pimenta-MG corresponde a um expressivo 

registro morfológico do paleovale que que conectava as duas bacias atualmente separadas. Poucos 

quilômetros a SSW do baixo divisor, um notável cotovelo de drenagem marca o provável ponto de 

captura. Taxas médias de incisão de longo-termo foram estimadas em cerca de 10 m/Ma, com base no 

posicionamento das formações Marília e Itaqueri adjacentes ao médio vale do Rio Grande. 
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CAPÍTULO 8 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A integração de procedimentos compatíveis com diferentes escalas temporais e espaciais 

permitiu ao presente trabalho elucidar uma parcela importante do papel da rede de drenagem na 

evolução geomorfológica da alta/média bacia do Rio Grande. Os registros morfológicos e 

sedimentares somados aos dados geocronológicos confirmam o papel dos sistemas fluviais como 

agentes modeladores fundamentais do relevo continental em ambientes tropicais intraplaca. 

Os registros mais antigos que permitem reconstituir com relativa segurança aspectos 

evolutivos da rede de drenagem regional estão situados na borda nordeste da bacia sedimentar do 

Paraná. As evidências apontam para a existência de uma área dispersora da drenagem entre as bacias 

dos rios Paraná e São Francisco que coincidia com o eixo soerguido de direção geral NNW-SSE entre 

as províncias alcalinas Neocretáceas de “Minas-Goiás” e do “Lineamento Magmático de Cabo Frio”. 

Esse divisor ancestral teria se mantido funcional pelo menos até o início do Paleógeno, como indicam 

os remanescentes sedimentares de leques aluviais das formações Marília (Neomaastrichtiano) e 

Itaqueri (Paleoceno) posicionados em superfícies cimeiras adjacentes ao vale do médio Rio Grande. 

Portanto, toda a rede de drenagem correspondente à atual alta bacia do Rio Grande encontrava-se 

direcionada para norte, rumo ao Cráton do São Francisco. Os limites meridionais dessa grande bacia 

ancestral do Rio São Francisco já se estabeleciam na Serra da Mantiqueira, correspondente ao horst 

NNW do Rifte do Paraíba do Sul, então em formação. 

Após um período de relativa estabilidade tectônica, há a partir do Mioceno Médio uma 

reconhecida aceleração dos esforços compressivos sob regime intraplaca que gerou um soerguimento 

generalizado. Esse soerguimento se refletiu na intensificação dos processos denudacionais, conforme 

apontado de forma recorrente por dados termocronológicos prévios distribuídos no sudeste brasileiro. 

Nesse contexto, o rebaixamento do nível de base promoveu a superimposição da rede de drenagem 

sobre as estruturas da Faixa Brasília, processo ricamente registrado em inúmeras gargantas que 

seccionam cristas predominantemente quartzíticas no centro-sul de Minas Gerais. Associada à 

superimposição da drenagem ocorre a abertura de depressões periféricas a partir do contato entre 

rochas sedimentares da Bacia do Paraná e rochas cristalinas da Faixa Brasília. Uma dessas depressões 

se desenvolve no eixo da Sinclinal de Passos e sua expansão remontante para ESE acabou por romper 

o divisor ancestral Paraná/São Francisco e promover uma progressiva captura da drenagem 

anteriormente direcionada para norte. Devido a sua posição a oeste, a atual bacia do Rio Sapucaí 

muito provavelmente foi incorporada antes do atual alto curso do Rio Grande à bacia do Rio Paraná. 
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Com a continuação do aprofundamento da drenagem e do recuo erosivo rumo a ESE ocorreu a captura 

do antigo alto curso do Rio São Francisco, correspondente ao atual alto Rio Grande. A antiga ligação 

entre as bacias tem como seu principal registro morfológico um notável trecho de altimetria anômala 

(< 800 m) do atual divisor na região de Pimenta-MG. Além desse baixo divisor, há na área um 

cotovelo onde o rio muda bruscamente sua direção de NNW para SE, junto à garganta na Serra da 

Pimenta, e um depósito aluvial em topo de colina possivelmente associado à referida paleodrenagem.  

O fato da bacia do Rio Sapucaí ter sido incorporada anteriormente pela grande bacia do Rio 

Paraná certamente é um dos motivos de sua notável diferenciação altimétrica e morfológica em 

relação à alta bacia do Rio Grande, situada a leste. Conforme proposto em uma das hipóteses do 

presente estudo, o rejuvenescimento dos vales ao serem vinculados a um novo nível de base iniciou a 

elaboração da depressão que atualmente ocupa a maior parte da bacia do Rio Sapucaí. Contudo, os 

efeitos dos rearranjos de drenagem na incisão diferencial entre os principais rios são sobrepostos por 

uma influência mais duradoura de ordem litoestrutural e tectônica. A análise da distribuição espacial 

do entalhamento fluvial em conjunto com rupturas de declive nos perfis longitudinais e estruturas 

previamente mapeadas indica a movimentação neogênica/quaternária de falhas com o consequente 

rebaixamento do nível de base nos blocos abatidos.  

A reativação de falhas pertencentes aos sistemas transcorrentes Paraíba do Sul (ENE) e 

Campo do Meio (WNW) gerou grabens, respectivamente, na região de Pouso Alegre e a norte de 

Alfenas que intensificaram a abertura de compartimentos deprimidos (< 900 m) por meio da retração 

erosiva de cabeceiras e rupturas de declive. No médio e baixo curso dos rios Sapucaí e Verde o forte 

recuo foi capaz de eliminar praticamente todas as eventuais irregularidades em seus perfis 

longitudinais, exceto aquelas associadas às falhas no limite norte da Nappe Guaxupé. Até mesmo as 

potenciais soleiras geomóficas formadas por afloramentos quartzíticos em gargantas foram 

suprimidas. Já na área planáltica a leste, o alto curso do Rio Grande e seus principais afluentes são 

marcados pela presença de soleiras ativas na maioria das gargantas que interceptam as cristas 

quartzíticas. Essas soleiras condicionam a formação de zonas de ruptura de declive e atuam como 

níveis de base regionais que impedem ou retardam o avanço da vaga erosiva que se propaga para 

montante a partir da depressão periférica elaborada na borda da bacia sedimentar do Paraná. 

A dinâmica fluvial diferenciada entre os principais rios se reflete no favorecimento ou não da 

preservação de registros sedimentares antigos e nas taxas de incisão estimadas a partir da datação de 

depósitos fluviais. O vale do Rio Sapucaí se mostra extremamente pobre em registros sedimentares 

antigos, o que inviabiliza a obtenção de taxas de incisão. No vale de seu principal afluente, o Rio 

Verde, uma das raras ocorrências identificadas foi datada em 6 ka, o que indica em uma taxa de 

incisão de 2010,1 mm/ka, a mais alta entre as calculadas em segmentos de leito sobre rocha ou 
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saprolito. Nos rios da porção planáltica oriental os níveis deposicionais são mais frequentes, embora 

se distribuam de maneira irregular ao longo dos vales. Taxas entre 252,5 e 1090,9 mm/ka evidenciam 

um entalhamento mais lento que o da bacia do Rio Sapucaí, embora tais valores também sejam 

considerados altos para um ambiente intraplaca. No início do médio curso do Rio Grande o pequeno 

Graben de Ijaci registra uma acumulação sedimentar anômala e uma dinâmica peculiar no 

Neoquaternário, com rápidos ciclos de entulhamento e de erosão de seus próprios depósitos. Duas 

datações realizadas em um dos quatro níveis deposicionais permitiram identificar um significativo 

episódio de deposição entre 13,6 e 20 ka, assim como uma taxa média de incisão de 3455,9 mm/ka. 

O cruzamento das idades encontradas em sedimentos fluviais com dados paleoclimáticos 

indicou um claro controle morfoclimático sobre a dinâmica fluvial. Períodos de entulhamento dos 

vales estão associados a fases mais secas que condicionariam uma cobertura vegetal menos densa e o 

predomínio de processos mecânicos nas vertentes. Já os episódios de incisão estão associados a fases 

mais úmidas, com o consequente aumento da cobertura vegetal e da vazão dos cursos fluviais. As 

fases mais secas corresponderiam de modo aproximado aos períodos entre 40 e 31,1 ka e entre 22,1 e 

4,1 ka, enquanto as fases de maior umidade corresponderiam aos períodos entre 31,1 e 24,9 ka e após 

4,1 ka.  

As elevadas taxas de incisão apontam a ocorrência de um significativo soerguimento regional 

concentrado no Neoquaternário. Esse soerguimento se reflete em uma marcante fase de dissecação do 

relevo, com forte concentração dos processos erosivos ao longo dos principais canais fluviais, 

enquanto as vertentes e principalmente os topos permaneceram sob relativa estabilidade. Depósitos 

aluviais pontuais e perfis de intemperismo com idade miocênica ou anterior preservados em topos de 

colinas do compartimento planáltico oriental confirmam essa tendência. O mesmo cenário é sugerido 

pela comparação das elevadas taxas de incisão com as baixas taxas de denudação (< 20 mm/ka) 

previamente mensuradas em sub-bacias da bacia do Rio Grande e áreas adjacentes por meio de 

isótopos cosmogênicos. Portanto, a bacia do alto/médio Rio Grande exibe um relevo em estado 

transitório, no qual se destaca um notório rejuvenescimento dos vales que abrigam os principais 

canais coletores. Nesse contexto se desenvolve um quadro geomorfológico peculiar, onde vales muito 

jovens coexistem com topos reliquiares relativamente preservados nas colinas do planalto oriental 

drenado pelo alto Rio Grande e nas superfícies cimeiras das serras quartzíticas. Uma dinâmica 

semelhante provavelmente se aplica às demais áreas tropicais e cristalinas do sudeste brasileiro onde 

não houve um rebaixamento generalizado do relevo no Quaternário. 

Por fim, é importante destacar o caráter fortemente episódico do pulso de soerguimento e 

consequentemente da rápida fase de incisão registrada no Neoquaternário. Tal fato é evidenciado 
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pelas taxas de incisão de longo-termo de aproximadamente 10 mm/ka estimadas no médio curso do 

Rio Grande com base no posicionamento das formações Marília e Itaqueri e em taxas médias de 

exumação inferiores a 100 mm/ka calculadas a partir de dados termocronológicos. Deste modo, o 

conjunto dos dados sugere que a evolução cenozoica do sudeste brasileiro é marcada por longos 

períodos de relativa estabilidade que se intercalam com curtas fases de intenso rejuvenescimento do 

relevo. 
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Apêndice 1 - A: Modelo digital de elevação com localização dos depósitos cenozoicos, amostras para datação por LOE e principais rupturas de declive; B: Localização da 

área de estudo no sudeste brasileiro; C: Perfil topográfico de direção W-E; D: Perfil topográfico de direção S-N. 

Observações: Os depósitos fluviais foram representados em dimensão maior que a real para permitir uma boa visualização. Sedimentos neogênicos/paleogênicos obtidos em 

Santos (1999), Ribeiro et al. (2003), Morales (2005), Carneiro et al. (2007) e Pinto & Silva (2014). 
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Apêndice 2 - A: Classificação automática da topografia combinando intervalos de altitude (Al), amplitude altimétrica (Am) e declividade (D); B: Localização da área de 

estudo no sudeste brasileiro.
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Apêndice 3 - Coordenadas geográficas (graus decimais) dos depósitos sedimentares identificados e 

mapeados: 

G1: -44,214138; -21,979488 

G2: -44,192268; -21,948129 

G3: -44,197906; -21,935349 

G4: -44,114091; -21,856572 

G5: -44,094143; -21,844122 

G6: -44,895381; -21,129427 

G7: -44,886217; -21,153078 

G8: -44,886064; -21,137924 

G9: -44,884471; -21,153029 

G10: -44,898008; -21,144224 

G11: -44,914064; -21,161678 

G12: -44,911217; -21,140922 

G13: -44,916173; -21,143598 

G14: -44,915605; -21,155581 

G15: -44,933162; -21,15568 

G16: -44,926705; -21,156836 

G17: -44,886341; -21,160326 

G18: -44,91479; -21,153134 

G19: -44,923856; -21,155435 

G20: -45,921132; -20,741306 

A1: -44,58904; -22,088703 

A2: -44,590326; -22,054526 

CP1: -44,826774; -21,468309 

CP2: -44,686831; -21,506158 

CP3: -44,824905; -21,416729 

CP4: -44,866511; -21,307349 

I1: -44,711985; -21,715076 

I2: -44,821889; -21,604508 

I3: -44,776683; -21,640322 

I4: -44,793866; -21,593404 

I5: -44,851049; -21,589374 

I6: -44,954034; -21,539061 

I7: -44,956118; -21,530744 
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I8: -44,897603; -21,433961 

I9: -44,893018; -21,430454 

I10: -44,886442; -21,420631 

I11: -44,899467; -21,402781 

I12: -44,890513; -21,378507 

I13: -44,887006; -21,361283 

I14: -44,883442; -21,360939 

M1: -44,877341; -44,877341 

M2: -44,886217; -21,153078 

M3: -44,21863; -21,117637 

M4: -44,232; -21,11 

M5: -44,742442; -21,126815 

M6: -44,884471; -21,153029 

M7: -43,809715; -21,280308 

M8: -44,054439; -21,13222 

M9: -44,152329; -21,117692 

M10: -44,716415; -21,12877 

M11: -44,879843; -21,149021 

M12: -43,971963; -21,171801 

M13: -44,052491; -21,123992 

M14: -44,132252; -21,114864 

M15: -44,154178; -21,11777 

M16: -44,295782; -21,044071 

M17: -44,333718; -21,071539 

M18: -44,701812; -21,121596 

M19: -44,720447; -21,128904 

M20: -44,727012; -21,139654 

M21: -44,737584; -21,136955 

M22: -44,879843; -21,149021 

C1: -45,022437; -21,602331 

C2: -45,037017; -21,588515 

C3: -45,048442; -21,573061 

C4: -45,062549; -21,522134 

C5: -45,036439; -21,588065 

C6: -45,046203; -21,576628 

V1: -45,075502; -21,900611 
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V2: -45,2196; -21,717942 
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