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RESUMO

Aspectos geomorfológicos e sedimentares na região do médio vale do rio Doce

(MG) têm sido referidos na literatura como de grande interesse para a compreensäo da

evolução dos ambientes tropicais úmidos durante o Quaternário. Esses aspectos podem

sustentar discussões importantes sobre a influência de condicionantes paleoclimáticos e/ou

neotectönicos. Destaca-Se, na região, a presença de notável sistema de lagos barrados'

Neste estudo, um novo enfoque é dado à história da evolução cenozóica regional, através da

análise estratigráfica dos depósitos cenozóicos, sistematizada pela Aloestratigrafia e apoiada

em dataçöes por radiocarbono. Além disso, propõe-se um modelo sobre a origem e evolução

do sistema de lagos no contexto evolutivo regional, com base em levantamentos geofísicos

(sismoestratigráficos) Análises geomorfológicas regionais (mapas de hipsometria e de

desnivelamentos altimétricos) e levantamentos detalhados de aspectos geológico-estruturals

(particularmente de juntas e falhas que afetam os depósitos cenozóicos identificados)

subsidiam idéias sobre a atuaçäo de mecanismos neotectÔnicos.

No quadro estratigráfico regional, são estabelecidas quatro unidades

aloestratigráficas, designadas como aloformações, que possuem, também, significado

morfoestratigráfico: a) Aloformaçäo Macuco - compreende os depósitos mais antigos

identificados, compostos de sedimentos argilosos e areno-argilosos,, amarelados a

avermelhados, maciços, com nível de cascalhos grossos na base. São interpretados como

sedimentos de sistemas fluviais torrenciais e de leques aluviais. Caracterizam uma superfície

geomorfológica aplainada, em discordância erosiva sobre uma provável couraça ferruginosa

decomposta. A estes depósitos é atribuída, tentativamente, idade pliocênica; b) Aloformação

Ribeirão Santa lsabel - areias médias a grossas, argilosas, amareladas, tendo a base

marcada por camadas de cascalhos arredondados. Preservam-se em feiçöes de terraços

fluviais reafeiçoados como interflúvios. Estes depósitos são interpretados como de origem

fluvial torrencial e por processos de fluxos de detritos. Admite-se para esta unidade uma idade

pleistocênica; c) Aloformação Santo Antônio do Requerente - sedimentos arenosos e

argilosos, oxidados. amarelados e avermelhados, em camadas tabulares, preservados sob

uma superfície de entulhamento regional dos vales fluviais e cabeceiras de drenagem'

Constituem depósitos de origem aluvial a alúvio-coluvial, datados como holocênicos

(Holoceno inicial a médio) e relacionados a um importante evento de sedimentação em

leques aluviais e canais fluviais de baixa sinuosidade; d) Aloformação Ribeirão Mombaça -

areias e siltes argilosos, castanhos, orgânicos, em camadas tabulares a lenticulares,
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depositados em um ambiente fluvial meandrante. Estão preservados nos terraços baixos e

planícies de inundação dos cursos fluviais atuais. Apresentam idades que atestam sua origem

sub-atual, apresentando, pelo menos em parte, evidências de ação antrópica, constituindo

depósitos tecnogênicos.

Conjuntos de juntas e falhas afetam as unidades eskatigráficas de modo

diferenciado, permitindo reconhecer a atuação de quairo fases tectônicas durante a evoluçåo

cenozóica da regiäo: a) regime tectônico transcorrente s¡n¡stral E-W - fase tectôn¡ca mais

antiga, cujas estruturas afetam somente os sedimentos da Aloformação Macuco. Esta fase

tectônica provavelmente deu origem à depressão topográfica do médio vale do rio Doce,

levando à fragmentação da antiga superfície de aplainamento, em blocos escalonados com

orientaçåo NE-SW; b) regime tectônico transcorrente dextral E-W - fase de tectonismo de

rdade holocênica, que afeta os sedimentos das aloformações Macuco e Ribeiräo Santa lsabel,

sendo responsável por uma importante segmentação estrutural da depressäo do médio vale

do rio Doce em blocos topográficos orientados segundo direçöes NW-SE e E-W. Propöe-se a

sua influência, pelo menos em parte, durante o evento deposicional da Aloformaçäo Santo

Antônio do Requerente; c) regime tectôn¡co de extensão NW-SE - afeta os depósitos das

aloformações Macuco, Ribeirão Santa lsabel e Santo Antônio do Requerente, sendo

responsável por migraçöes fluviais abruptas que se relacionam à or¡gem dos lagos; d) regime

tectôn¡co de compressåo E-W - trata-se do regime de esforços tectônicos atual.

Levantamentos sismoestratigráficos realizados no lago Dom Helvécio permitiram a

identificação de sucessões sedimentares coluviais e aluviais anter¡ores à formação do lago,

sobrepostas por depósitos lacustres. Ressalta-se que as análises estratigráficas documentam

uma contemporaneidade entre o ¡nício da sedimentaçäo lacustre (em torno de 9.000 anos

A.P.) e a depos¡ção aluvial reg¡strada pela Aloformação Santo Antônio do Requerente,

sugerindo um provável condicionamento neotectônico. A barragem e instalação definitiva do

lago Dom Helvécio deveu-se a um mecanismo de falhamento normal relacionado ao regime

tectônico de extensão NW-SE, também responsável pela migração abrupta do curso fluvial do

rio Doce. O paleocanal do rio Doce encontra-se, atualmente, bordeiado pela principal

concentração de depressöes lacustres no sistema de lagos. Todas estas características

geomorfológicas relacionam-se ao mecanismo tectônico descrito.

Embora os estudos palinológicos na região reconheçam condições paleoclimáticas

mais secas que as atuais durante o Holoceno, e associem-nas à elevada produçäo de

sedimentos aluviais e à conseqüente barragem dos lagos, cons¡dera-se neste estudo que o
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princ¡pal mecan¡smo de formação do sistema de lagos do médio vale do rio Doce seja

neotectônico.

O quadro estratigráfico apresentado correlaciona-se ao da região do médio vale do

rio Paraíba do Sul, principalmente no intervalo quaternário, As fases tectônicas identif¡cadas

possuem, também, correspondência com o modelo de evolução tectônica discutido para o

R¡fte Continental do Sudeste do Brasil. Todos estes fatos constituem argumentos importantes

para o futuro estabelecimento de uma cronologia de eventos sedimentares e tectônicos

abrangendo o Cenozóico da região Sudeste do Brasil.



ABSTRACT

Remarkable geomorphologic and sedimentologic features described in the middle

valley of the Doce River (Minas Gerais State, southeastern Brazil) by previous authors have

been considered as potentially important to explain the Quaternary paleoenviron mental

evolution of humid tropics. These characteristics are also an important argument to support

discussions concerning to paleoclimatic and/or neotectonic controls on their evolutionary

history. The most impressive feature in the area is represented by a Quaternary barred lake

system.

ln the present study, new approach on the Cenozoic evolution of this area is

proposed, based on careful allostratig raphic analysis and radiocarbon dating of the Cenozoic

deposits. The origin and evolution of the lake system are interpreted based on regional

geomorphologic and stratigraphic studies, and geophysical data (seismic stratigraphic

interpretations). The regional geomorphologic analyses (hypsometric ranges and fluvial

dissection grades maps) combined with structural analysis of joints and faults in the Cenozoic

sediments support neotectonic interpretations.

The Cenozoic stratigraphic column includes four allostratigraphic units, ranked as

alloformations, which have also morphostratig raphic significance. Macuco Alloformation

comprises the oldest sedimentary deposits recognized. lt is characterized by messive,

yellowish to reddish clayey and sandy-clayey sediments; its lower boundary is marked by a

concentration of coarse gravels. These sediments are related to flash floods and debris flows

deposits in an alluvial fan system. They are identified by a flat and high geomorphologic

surface, and exhibit an unconformable contact on a weathered fenuginous material. Macuco

Alloformation is interpreted as Pliocene in age. Ribeirão Santa Isabel Alloformation

comprises massive, yellowish clayey sands (medium to coarse), with its lower boundary

marked by rounded claslsupported gravel beds. These deposits are associated with

geomorphologic features as an interfluve-like reshaped fluvial terrace. This unit is interpreted

to be related to flash floods and debris flows. lt is supposed to be Pleistocene in age. Santo

Antônio do Requerente Alloformation includes interbedded tabular layers of oxidized,

reddish to yellowish, sandy and clayey sediments. These deposits are identified by a

remarkable flat surface derived from the fill¡ng-up of regional valley bottoms and headwaters. lt

comprises early to middle Holocene sediments related to alluvial fan and low-sinuosity fluvial

channel processes. Ribeirão Mombaça Alloformation includes tabular to lenticular layers of

sands, and brownish, organic, clayey silts, deposited during the late Holocene. They are



associated with meander¡ng fluvial channel processes. These deposits are preserved on the

lower terraces and floodplains of present rivers. Radiocarbon ages point to a technogenic

influence ¡n the upper pad of these deposits.

Distinctive sets of joints and faults affect the majority of the allostratigraphic units. lt

is possible to Íecognize four tectonic stages during the regional Cenozoic evolution. E-W

s¡nistral transcurrent stage corresponds to the oldest tectonic deformation, showed only at

the Macuco Alloformation. This tectonic stage was probabiy responsible for the depressed

topographic compartment of the middle Doce River valley, and ¡ts faults cui the surface related

to the Macuco Alloformation giving rise to several high and low topographic blocks with NE-SW

trend. E-W dextral transcurrent stage corresponds to a Holocene tectonic event affecting the

Macuco and Ribeirão Santa lsabel alloformations. This stage is responsible for an important

NW-SE and E-W structural segmentation of the middle Doce River valley depression, also

influencing the sedimentary ep¡sode recorded by the Santo Antônio do Requerente

Alloformation. NW€E extens¡onal stage affects the Macuco, Ribeirão Santa lsabel and Santo

Antônio do Requerente alloformations, and promotes abrupt channel migrations. This tectonic

stage was probably responsible for the origin of the lake system. E-W compressional stage

corresponds to the present tectonic stress field.

Seismic stratigraphic analysis performed at the Dom Helvécio Lake shows

submerged sediments older than lake formation, overlaid by the lacustrine deposits.

Stratigraphic analyses confirm the beginning of the lacustrine sedimentation around 9,000

years 8.P., simultaneously to the alluvial sedimentation by the Santo Antônio do Requerente

Alloformation, as a consequence of neotectonic activities. A NE-SW normal fault related to the

NW-SE extensional tectonic stage is responsible for the final damm¡ng of the Dom Helvécio

Lake, associated with the Doce River channel migration. At the present t¡me, the Doce River

paleochannel is bordered by the major lake concentration within the lake system. All these

geomorphologic features can be explained by the already recognized neotectonic setting.

At the studied area, palynologic analyses of the Quaternary sediments suggest

Holocene paleoclimate was sometimes drier than presently, thus originating an intense alluvial

sedimentation and lake dam formation. However, in this work, neotectonic mechanisms are

inlerpreted as the main control for the origin of the middle Doce River valley lake system.

The stratigraphic column described in this area shows a good correlation with the

column proposed for the middle Paraíba do Sul River valley. Besides, the Cenozoic tectonic

stages recognized at the middle Doce River valley show a remarkable resemblance with the

tectonlc model proposed for the Southeastern Brazil Continental Rift.
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These facts are important arguments that, in the future, can be used to establish a

more adequated chronology for the Cenozoic continental sedimentation and associated

neotectonic events in southeastern Brazil.
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PARTE I - TÓPICOS INTRODUTÓRIOS

1 - APRESENTAçÃO DO TEMA E OBJETTVOS

O Período Quaternário, última principal subdivisão da coluna de tempo geológico,

tomando-se como base as classificações mais amplamente utilizadas (Lowe & Walker'1987),

representa um curto intervalo de tempo (aproximadamente os últimos dois milhöes de anos

dentro da histôria geológica do planeta) marcado por rápidas e intensas modificaçöes na

dinâmica de evolução das paisagens, referidas, normalmente, a variações climáticas clclicas.

A notória influência das variações paleoclimáticas na evolução deste intervalo de tempo

geológico nåo deve levar, no entanto, a que seja subestimada a participação de mu¡tos outros

processos geológicos at¡vos e importantes, entre os quais destaca-se a tectônica.

Os principais avanços para o entendimento da história geológica quaternária têm

sido obtidos, até o momento, pelo estudo sistemático em regiões costeiras e fundo oceånico,

gerando modelos refinados de variações do nível do mar. No Brasil, estes estudos podem ser

exemplificados, entre outros, pelos trabalhos desenvolvidos por Suguio ef a/. (1985) e Martin

ef a/. (1986, 1993). Boa parte dos conhecimentos adquiridos a respe¡to das paisagens

continentais provém de estudos realizados em áreas afetadas pelas glaciaçöes quaternárias,

modelos que, certamente, não se adequam à realidade dos trópicos úmidos.

No Bras¡l, säo poucos os estudos a respeito da evolução quaternária em áreas

continentais que têm sido realizados de forma sistemática, normalmente sob uma perspectiva

de análise geomorfológica. Entre os estudos pioneiros, podem ser citados os trabalhos

desenvolvidos por Ab'Saber (1957,1977) e por Bigarella e colaboradores (Bigarella & Andrade

1965, Bigarella & Mousinho 1965, Bigarella ef a/. 1965a e b).

No Sudeste do Brasil, destacam-se os trabalhos conduzidos por Meis e

colaboradores (notadamente na região do médio vale do rio Doce/MG: Me¡s 1977, Meis &

Machado 1978, Meis & Monteiro 1979) e, mais recentemente, por Moura e colaboradores (na

regiäo do médio vale do rio Paraíba do SuI/SP-RJ: Moura & Meis 1980 e 1986, Moura 1990,

Moura & Mello 1991, Moura et a/. 1991, Mello 1992, Mello ef af 1995a, Silva ef a¿ 1995).

Estes estudos contribuem, de modo especial, por serem fundamentados na incorporação de

análises estratigráficas à orientação geomorfológica básica das análises da evolução

quaternária em áreas continentais. Moura & Meis (1986) e Moura & Mello (1991) propöem as

primeiras colunas estratigráficas para o Quaternário continental brasileiro, utilizando a

moderna perspectiva da aloestratigrafia.
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O médio vale do rio Doce (MG) constitui uma das áreas mais favoráveis para o

estudo da dinâmica evolutiva quaternária em regiões tropicais úmidas, no terr¡tório brasileiro,

dev¡do: esta regiäo não foi atingida pelas oscilações eustáticas do nível do mar, e, sendo

assim, a sua evolução reflete episódios de agradação e degradação dos canais fluviais e

encostas relacionados a variações paleo-hidrológ icas e/ou de níveis de base locais; preserva

depósitos sedimentares expressivos, associados a feições geomorfológicas bem

desenvolvidas e de idades relativamente recentes; apresenta um sistema de numerosos lagos

banados, onde há possibilidade da caracterização de seqüências sedimentares mais

completas; situa-se em região topograficamente deprimida e alongada, possivelmente

formada pela atuaçäo de uma tectônica rúptil cenozóica, condiçäo sugestiva da participação

de atividades tectônicas recentes na evolução quaternária da paisagem.

Em síntese, a região do médio vale do rio Doce (MG) reúne atributos

geomorfológicos e sedimentológicos capazes de subsidiar uma discussão ¡mportante sobre a

evolução geológica do Sudeste brasileiro durante o Quaternário, particularmente em termos

da avaliaçáo da influência das variações paleoclimáticas e/ou neotectônicas.

As pesquisas anteriormente desenvolvidas nesta regiåo destacam especialmente

a presença do sistema de lagos (Pflug 1969 a e b, Meis 1977, Meis & Machado 1978, Meis &

Monteiro 1979, Overloop 1981 , Barbosa & Kohler 1981 , Me¡s & Tundisi 1986 e Suguio &

Kohler 1992). De maneira geral, estes estudos enfatizam as variaçöes climáticas como

condicionante principal da evolução quaternária e formação do sistema de lagos, sendo

também apresentadas evidências sugestivas de controle neotectônico.

A partir dos trabalhos já produzidos sobre a região do médio vale do rio Doce e

seu sistema de lagos, as principais questões que surgem dizem respeito a:

a) o(s) mecanismo(s) condicionador(es) da formação dos lagos (paleoclima vs.

neotectônica), conforme pode ser deduzido do breve relato acima; e

b) a idade do sistema de lagos (Pleistoceno vs. Holoceno).

Percebe-se, entretanto, que os trabalhos existentes fundamentam-se quase que

exclusivamente em dados geomorfológ icos. Mesmo os estudos que integram informaçöes

sedimentológicas e/ou estratigráficas, o fazem de maneira subordinada às feições

morfológicas ou como dados sed¡mentológicos descritivos, carecendo, sem dúvida, de uma

base estratigráfica mais objetiva.
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Com base neste estágio de conhecimentos anteriores, o arcabouço de estudos

aqui propostos teve como objetivos:

a) discutir a evoluçäo geológica quaternária do médio vale do rio Doce através de uma

abordagem näo realizada anteriormente e fundamentada pr¡nc¡palmente em uma

argumentaçäo estrat¡gráfica rigorosa, inserindo a evolução do seu sistema de lagos

em um contexto evolutivo mais regional;

b) avaliar objetivamente as possíveis influências de condicionantes neotectônicos na

evolução do sistema de lagos; e

c) realizar levantamentos estratigráficos nas próprias depressöes lacustres.

Para cumprir tais objetivos, foram utilizados diferentes enfoques metodológicos

integrados, envolvendo levantamentos geomorfológicos regionais e de detalhe; levantamentos

estratigráficos e sed imentológicos em seçöes expostas e em sondagens; levantamentos

geofísico; e levantamentos sistemáticos de dados estruturais.

Buscou-se estabelecer um quadro estratigráfico básico para o Quaternário da

região do médio vale do rio Doce (MG) denko de uma perspectiva de análise aloestratigráfica,

ressaltando as descontin uidades estratigráficas no registro sedimentar. Análises faciológicas

dos depósitos sedimentares, enfatizando as relações geométricas e)dernas e os arranjos

internos das litofácies, buscaram uma caracterização paleoambiental detalhada dos eventos

estratigráficos reconhecidos.

As características geomorfológicas da área levaram a uma análise da

compartimentaçäo morfoestrutural regional, realizada a partir de mapeamentos altimétrico e

de desnivelamento topográfico.

Foram conduzidos, ainda, como forma de sustentâr os objetivos pretendidos,

levantamentos sistemáticos dos padrões de fraturamento regional, em particular dos que

afetam os pacotes sedimentares individualizados.

Acredita-se que os resultados adv¡ndos destas análises possam v¡r a constituir

uma importante base de dados estratigráficos e estruturais visando a correlação com outras

áreas sim¡lares no Sudeste do Brasil, cujas histórias de evoluçáo sedimentar e tectônica

cenozó¡ca estejam relativamente bem conhecidas, tal como, por exemplo, a região do Rifte

Continental do Sudeste do Brasil. A possibilidade de tal correlação aumenta a importância do

estudo aqui apresentado, pois pretende-se avançar no sentido do estabelecimento de uma

coluna estratigráfica padrão para o Quaternário do Sudeste do Brasil.
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2. CARACTERIZAçÃO DAÁREA DE ESTUDO

2.1 - Localização e Aspectos Gerais

A área investigada nos estudos realizados insere-se na denominada "Depressão

lnterplanáltica do Vale do Rio Doce" (IGA-MG 1977), ocupando uma extensa porçäo do médio

vale desta importante bacia de drenagem do leste brasileiro, no Estado de Minas Gerais

(Figura 1).

Figura 1- Bacia do rio Doce, com a localizaçáo da área de interesse para os estudos
realizados.
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A área estudada é coberta por cartas topográfícas do IBGE, nas escalas

1 :100.000 (cartas Coronel Fabriciano, lpatinga, Caratinga, Dom Cavatì) e 1 :50.000 (cartas

Dom Silvério, Rio Casca, Raul Soares) - Figura 2.

19'00's
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Figura 2 - Mosaico das cartas topográficas que cobrem a área de interesse ao estudo
realizado.

Nesta região, encontra-se preservado um sistema de numerosos lagos barrados, 
l

composto por cerca de 160 corpos lacustres de dimensões variáveis, em geral digitados, com 
I

até 6 km de comprimento máximo e 0,5 km de largura måxima (Figura 3). A concentração 
]

principaf de lagos está atualmente preservada dentro dos limites do Parque Estadual Florestal

do Rio Doce, administrado pelo lnstituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (|EF/MG),

compondo um conjunto com cerca de 40 lagos em meio à vegetação de Mata Atlântica. 
)

A principal via de acesso à área de estudo é a rodovia BR-262, que liga Belo 
)

Horizonte (MG) à Vitória (ÉS).

Dentro da divisão político-econômica do Estado de Minas Gerais, grande parte da 
i

área estudada (sua porção centro-oeste) situa-se na denominada Zona Metalúrgica, estando

presentes, nesta região, importantes usinas siderúrgicas, como a Usina Siderúrgica de Minas l



l*

20 km

Figura 3 - Visão geral, em imagem de satélite (TM-Landsat, escala original 1:250.000), do
sistema de lagos do médio vale do rio Doce (MG), destacando a sua porção de
maior concentraçäo de lagos.
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Gerais (USIMINAS), a Aços Especiais ltabira S.A. (ACESITA) e a Companhia Siderúrgica

Belgo-Mineira. Uma pequena parcela da área, ao sul, pertence à chamada Zona da Mata, A

maior parte da área de estudo, correspondente às porções norte e leste, está incluída na

chamada Zona Geográfica do Rio Doce. Podem ser destacadas, como de importâncìa

estratégica para os estudos realizados, as cidades de Rio Casca, Raul Soares e São José do

Go¡abal, na poçáo sul da área estudada; Dronísio, na porção centro-oeste; Timóteo, Coronel

Fabriciano e lpatrnga, na porção centro-norte; e Caratinga, na porçåo leste.

Em termos hidrográficos, o médio vale do rio Doce possui como tributários

importantes os rios Casca e Matipó, que se orig¡nam nas áreas elevadas no limite sul da área

(planaltos elevados do reverso da serra da Mantiqueira), e os rios Piracicaba e Santo Antônio,

provenientes de áreas a oeste (serra do Espinhaço),

O clima da área de estudo pode ser classificado como tropical, quente e semF

úmido (Nimer 1989). Apresenta temperaturas médias entre 20o e 22o C, e pluviosidade média

anual variando entre 1.250 e 1.500 mm, com chuvas concentradas nos meses de verão,

havendo uma estação seca com 4 a 5 meses de duraçäo.

Uma cobertura de floresta tropical (Mata Atlântica) caracterizava a regiáo até o

início deste século. Esta vegetaçäo natural tem sido quase que totalmente substituída pela

instalação de grandes plantações de eucaliptos, áreas agrícolas e pastagens, com o

aparecimento de uma vegetaçáo secundár¡a. Localmente, a vegetação nativa encontra-se

preservada em áreas de proteção, como no Parque Estadual Florestal do Rio Doce (lEF/MG),

e em porções esparsas em áreas elevadas.

2.2 - Geologia Regional

A região estudada laz pafte da Província Estrutural Mantique¡ra, definida por

Almeida et al. (1977), localizando-se principalmente na zona ocidental do setor setentrional

desta província, como definido por Almeida & Litwinski (1984).

Hasui (1982) sintetiza os processos e os eventos ocorridos nesta província durante

a sua estruturaçäo pré-cambriana, atestando que os ciclos Jequié, Transamazônico,

Uruaçuano e Brasiliano afetaram a Província Mantiqueira de forma heterogênea, sendo o

evento Jequié (2700 t 200 Ma) responsável por uma importante estruturação da província,

resultando o bloco estrutural de terrenos arqueanos a partir da descontinuidade Jequié

(Figura 4).
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Figura 4 - Estruturação pré-cambriana da Província Estrutural Mantiqueira (modificado de
Hasui 1982).

A Zona Ocidental, conforme Almeida & Litwinski (f 984), é definida a oeste da

descontinu¡dade Jequié. Esta zona, segundo estes autores, desenvolveu-se em maior parte

sobre um bloco crustal arqueano, cuja evolução durante o Proterozóico foi caracterizada por

metamorfismo menos intenso que aquele que afeta a parte oriental, sendo excepcional a

presença de fácies granulito em seu embasamento. A Zona Ocidental é constituída sobretudo

por um conjunto complexo de gnaisses, migmatitos, granitos, granodioritos e restos de

grcenstone belfs de idade arqueana. Essas rochas sujeitaram-se, posteriormente, a

processos sedimentares, tectônicos e metamórficos na fácies xisto-verde a anfibolito. Almeida

(1978, apud Almeida & Litwinski 1984) supôs que o embasamento dessa Zona Ocidental,

após sofrer intensos fenômenos termotectônicos ligados ao evento Jequié, teria sofrido um

período de relativa estabilidade tectônica até o evento Transamazônico.
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A Zona Oriental apresenta características de um cinturão de rochas granulíticas,

provavelmente arqueanas (Almeida & Litwinski 1984). No decorrer do proterozóico, segundo

estes autores, estas rochas foram afetadas por processos policíclicos de metamorfismo,

migmatização e deformação, nos ciclos Transamazônico e Brasiliano.

Embora os mapas geológicos disponíveis para a regiäo (figuras 5,6,7 e g)

apresentem flagrantes divergências em termos de unidades estratigráficas pré-cambrianas,

pode-se verificar uma certa concordância em relação a três grandes conjuntos l¡tológicos,

confirmados genericamente nos trabalhos de campo aqui realizados: na porção extremo-

oriental da área estudada, ocorrem rochas gnáissicas granatíferas a charnoqufticas, referidas

globalmente, neste estudo, ao Complexo Juiz de Fora; na porção ocidental da área, ocorre

uma importante faixa alongada na direção NNE de rochas quartzíticas e xistos, aqui referidas

como Grupo Dom Silvério; por fim, na maior parte da área estudada, afloram rochas

gnáissicas bandadas, por vezes migmatizadas, atribuidas ao Complexo Mantiqueira,

associadas, em menor escala, a corpos graníticos.

As unidades litológicas acima descritas apresentam-se normalmente com foliação

NNE-SSW, paralela aos contatos entre as unidades. Estes contatos, segundo Silva ef a/.

(1991) se fazem na maioria dos casos através de uma forte transposiçäo de baixo ângulo de

caráter regional, tornando estruturalmente concordantes lttotipos or¡ginalmente em parte

discordantes. Tais transposições, ainda de acordo com os autores acima, processam-se por

zonas de cisalhamento compressionais (empurrões) de natureza dúctil, com vergência rumo

ao Cráton do Säo Francisco.
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Figura 5 - Mosaico dos mapas geológicos disponíveis para a área dos estudos realizados.
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Figura 6 - Mapa geológico de parte das folhas (a) Belo Horizonte (DNPM 1978; escala
original 1:1.000.000) e (b) Rio de JaneiroA/itória (RADAMBRASIL 1983; escala
original 1:1.000.000). Legenda: (a) Folha Belo Horizonte: Qa - Quaternário,
aluvião; t - granitos e granodioritos; peAX - xistos quartzíticos, xistos muscovíticos

e quartzito ferruginoso; peBC - rochas da associação charnoquítica, ch
charnoquitos, gn - gnaisses; pein - Pré-Cambriano indiferenciado. (b) Folha Rlo de
JaneiroA/itória: Qa - Quaternário, aluvião; p€pi - Gnaisse Piedade, mp
metabasitos; peds - Grupo Dom Silvério; pejf - Complexo Juiz de Fora, kz -
kinzigitos.



11

4?00'w
r"1900's

Escala Gráfica

5 0 10km

FiguraT- Mapa geológico de parte da folha Belo Horizonte (IGA-MG 1978; escala original

1:500.000). Legenda: Q - Quaternário; Pemi - Supergrupo Minas, q - quartzitos e

quartzitos micáceos, it - camadas de quartzitos e xistos contendo lentes de

itabirito, xg - xistos gradando a paragnaisses listrados, localmente migmatizados;
perv - Supergrupo Rio da Velhas, micaxistos, xistos e quartzitos granatíferos,

quartzitos ferruginosos e lentes itabiríticas; Pep - Grupo Paraíba do Sul, gn -
gnaisses bandeados, mais ou menos migmatizados, com lentes de quartzitos e

anfibolitos, xq - biotita xistos granatíferos e muscovíticos, q - quartzitos; Pejf -

Grupo Juiz de Fora, gg - biotita gnaisses granatíferos, gf - gnaisses facoidais, gch -

biotita gnaisses granatíferos com lentes charnoquíticas, ch - charnoquitos; Pein -
embasamento granito-gnáissico; 'c, - complexos granitóides; B - metabasitos
(diques?).

4215'W
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42'30 W
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Escala Gráf¡ca

25 50 km

Figura I - Mapa geológico da porção norte da folha Ponte Nova (CPRM 1991; escala original
1:100.000). Legenda: Qa - Quaternário, aluviäo; TQ - coberturas detrítico-
lateríticas; Plds - Grupo Dom Silvério; Plss - Suíte Metamórfica São Sebastião do
Soberbo; Plm - Complexo Mantiqueira; Ajf - Complexo Juiz de Fora; Plõ -
ortoanfibolitos.

A seguir, com base na literatura consultada, é feita uma breve apresentaçäo dos

três conju ntos litológ icos a nteriormente men cionados.

Complexo Juiz de Fora

Na área estudada, o Complexo Juiz de Fora caracteriza-se por uma faixa bem

marcada e estruturada na direçäo NNE-SSW, determinada pela implantação de zonas de

cisalhamento dúctil de alto ângulo, compreendendo uma grande variedade de metamorfitos

de médio a alto grau, entre os quais se destaca a presença de charnoquitos e rochas

granulíticas diversas, associadas a biotita gnaisses (Almeida & Litwinski 1984, Silva ef a/.

1e91).

Silva ef a/. (1991), com base nos dados geocronológicos fornecidos por trabalhos

anteriores, consideram que as litologias do Complexo Juiz de Fora constituem rochas

arqueanas retrabalhadas nos ciclos Transamazônico e Brasiliano.
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Complexo Mantique¡ra e Suíte Metamórfica São Sebastião do Soberbo

A maior parte da área aqui estudada é litologicamente constituída por blotita

gnaisses bandados, localmente migmatíticos, com foliação também na direção NNE-SSW.

Nos mapas geológicos do DNPM (1978) e do IGA-MG (f 978) - figuras 6 e 7, estas

rochas são referidas príncipalmente como Pré-Cambriano indiferenciado ou indìviso: o mapa

do IGA-MG refere-se, ainda, a parte deste conjunto como Grupo Paraíba do Sul.

Almeida & Litwinski (1984) descrevem estas rochas como um conjunto variado de

litotipos de médio a alto grau metamórfico e intrusivas associadas (gnaisses. migmatitos,

granitos e granodioritos), utilizando a denom¡nação de complexo g náissico-g ran ítico.

Silva ef a/. ('1991) adotam a denominaçâo Complexo Mantiqueira (Figura 8) para

agrupar rochas metamórficas de natureza comprovadamente magmática, constituídas de

ortognaisses granítico-tonalíticos com intercalações de anfibolito, além de pequenos corpos

de rochas granulíticas, Sob a denominação de ortognaisses gran ítico{onalíticos, estão

incluídos: anfibólio-biotita granitos gnáissicos e anfibólio-biotita tonalito gnaisses miloníticos,

leucocráticos, de granulaçäo fina a média e estrutura dominantemente laminada, com

alternåncia de níveis máficos e félsicos de espessura centimétrica. Definem, ainda, a Suíte

Metamórfica São Sebastião do Soberbo (Figura 8), constituída de rochas dom¡nantemente

metassedimentares, representadas por anfibólio-biotita gnaisses, anfibolitos, rochas

calcissilicáticas, muscovita quartzitos e muscovita-q uartzo xistos, contendo injeções graníticas

sintectônicas. Segundo estes autores, as datações disponiveis para estas rochas indicam um

retrabalhamento de rochas antigas, provavelmente no ciclo Transamazônico.

Como a individ ualização proposta por Silva ef a/. (1991) abrange somente uma

pequena porção da área estudada, preferiu-se, no estudo aqui realizado, adotar a

denominação genérica Complexo Mantiqueira para designar todo este conjunto.

Grupo Dom Silvério

O Grupo Dom Silvério na área estudada é composto bas¡camente por xistos e

quartzitos, intercalados a biotita anfibolitos, rochas calcissilicáticas, gonditos, formaçöes

ferríferas e gnaisses laminados (Silva ef a/. 1991). Esta unidade apresenta uma forte

estruturação NNE-SSW, representada por mullions.

No mapa geológico do IGA-MG (Figura 7), as rochas desta unidade säo mapeadas

sob a denominaçäo Supergrupo Rio das Velhas, ao qual são bastante semelhantes (Machado

Filho ef a/. 1983). Devido a isto, estes autores atribuem idade arqueana ao Grupo Dom

Silvério, Silva ef a/. (1991), com base em dados estruturais, preferem atribuir uma idade

provisória Proterozóico inferior.
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Rochas Meta-ígneas e Ígneas

Ocorrem, na região, rochas meta-ígneas com composição variando desde termos

ácidos, relativamente freqüentes, a orto-anfibolitos, originalmente gabros, posicionando-se

sintectonicamente em relação à transposição regional, de baixo ângulo, que afeta as rochas

encaixantes (silva ef a/. 1991). Tal fato permite relacionar estas rochas ao ciclo

Transamazônico.

Além destas rochas meta-ígneas, ocorÍem em forma de diques e soleiras,

cortando principalmente as rochas do complexo Mantiqueira, gabros, diabásios e basaltos,

que parecem ligados ao evento Sul-Atlant¡ano, de idade mesozóica, particularmente Cretáceo.

2.3 - Geomorfologia

Como já mencionado no início deste capítulo, a área aqui estudada está inserida

na "Depressão lnlerplanáltica do Vale do Rio Doce", importante feição fisiográfica do Sudeste

brasileiro, que compreende uma depressão alongada, com cerca de 200 km de comprimento

e 50 km de largura, orientada em uma direção geral NNE-SSW (Figura 9). É fortemente

controlada pelas principais estruturas do embasamento pré-cambriano, com sua formação

possivelmenle ligada a mecanismos tectônicos rúpteis, de idade cenozóica (IGA-MG 1977).

Para King (1956), todo o curso médio do rio Doce pode ser caracterizado

geomorfologicamente como uma região bastante ampla, de baixas altitudes e, em parte,

coberta por aluv¡ões. Dentro de sua proposta de sucessivas superfícies de desnudação e

agradação, reconhece que, nesta região, tanto o Ciclo Velhas quanto o Ciclo paraguaçu,

atr¡buídos tentativamente ao Terciário tardio e Pleistoceno, respectivamente, acham-se bem

desenvolvidos, acarretando na pequena preservação de áreas relacionadas à Superfície Sul,

Americana (atribuída ao Terciário inicial). Para este autor, o médio vale do rio Doce poderia ter

a sua origem associada a movimentos tectônicos do Terciário médio a tardio.

O relevo desta região é caracterizado pela presença de colinas com topos

nivelados (relevo de "mar de morros") e altitudes variando entre 200 e 500 m, limitadas por

conjuntos de serras que alcançam altitudes acima de 1000 m.

Destaca-se na "Depressão lnterplanált¡ca do Vale do Rio Doce" uma faixa com

cerca de 20 km de largura e 80 km de comprimento, acompanhando o curso do rio Doce,

caracter¡zada pela presença de vales entulhados de sedimentos, na qual estão situados os

corpos lacustres que compöem o sistema de lagos barrados do médio vale do rio Doce.
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Figura I - Mapa hipsométrico da bacia de drenagem do rio Doce, realçando a "Depressão
lnterplanáltica do Vale do Rio Doce" (modificado de Meis & Machado '1978)_

Estes lagos apresentam dimensöes variadas, alcançando comprimentos máximos

próximos a 5 km e áreas de até 4 km2 lMeis & Tundisi 1986). Suas formas

predominantemente digitadas comprovam a sua origem ligada a antigas drenagens afogadas.

Pflug (1969b), descrevendo a geomorfologia da área do sistema de lagos do

médio vale do rio Doce, individualiza as seguintes feiçöes geomorfológ icas:

a) superfície de col¡nas niveladas a 50-70 m acima do nível do rio, recobertas por solos

espessos, de coloração avermelhada, representando antiga superfície de

aplainamento dissecada pela rede de drenagem;

b) terraço de acumulaçáo, aproximadamente 20 m acima do nível do rio, constituído por

areias módias a grossas, apresentando traços de paleocanais em superfície;

c) lagos barrados pelo terraço de acumulação;

d) terraços de erosã0, situados 5 a 12 m acima do nível do rio.

Meis e colaboradores (Meis 1977, Meis & Machado 1978, Meis & Monteiro lg79)

realizaram uma série de estudos geomorfológicos detalhados, onde são destacadas as

feições de rampas de colúvio e terraços fluviais como elementos geomorfológicos

característicos dos vale fluviais regionais, associados, respectivamente, às formas de

cabeceiras de drenagem em anfiteatro entulhadas e aos vales com fundos planos entulhados.
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3. S|NTESE DOS TRABALHOS ANTERIORES

Neste capítulo, são apresentados dos princ¡pais conhecimentos extraídos dos

trabalhos anteriores sobre a evolução geomorfológica e sedimentar do sistema de lagos do

médio vale do rio Doce, que orientaram a escolha das principais abordagens propostas no

estudo aqui realizado.

Antes, porém, é feita uma síntese a respeito do que tem sido apresentado na

literatura acerca da evolução cenozóica do Sudeste brasileiro, em termos sedimentares e

tectônicos. Pretendeu-se, com isso, fundamentar uma proposta futura de correlação com os

eventos sedimentares aqui identificados, e sua discussåo quanto à evolução neotectônica

proposta por outros autores.

Em particular, consegue-se distinguir a partir da revisäo bibliográfica realizada

sobre a evolução quaternária do méd¡o vale do rio Doce uma nítida divisão em duas correntes

principais de pensamento: uma que prioriza as ¡nterpretaçöes paleoclimáticas (reforçadas

pelos estudos palinológicos), e uma outra, ma¡s restrita, que atribui certos registros

observados a causas tectônicas. Embora existam estudos que procuram anal¡sar estes

condicionantes em conjunto, em geral não é claramente apresentada a separação de seus

respectivos efeitos na evolução geológica.

3.1 - Sedimentação e Tectônica Cenozóicas no Sudeste do Brasil

Encontram-se na regiåo Sudeste do Brasil importantes e relativamente bem

estudados depósitos sedimentares de idade cenozóica, preservados em bacias sedimentares

cuja origem e evolução estão associadas diretamente a este intervalo de tempo geológico.

Nesta região, têm sido realizados os estudos mais completos em termos da sed¡mentação

cenozóica e suas principais relações com atividades tectônicas formadoras e deformadoras,

em território brasileiro.

Dentro da concepção esclarec¡da anteriormente no iníc¡o deste capítulo, os

estudos abordados neste ítem foram selecionados de forma que fosse possível o

estabelecimento de um quadro básico de informações capazes de fornecer um cenário

abrangente que sustente futuras conelaçöes. Enfatizou-se as áreas com características

geológico-geomorfológ icas similares a aqui estudada.

Faz-se, inicialmente, uma breve discussão sobre o significado do termo

neotectônica e suas principais características no território brasileiro,
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3.1.1 - A Neotectônica e a Neotectônicâ no Brasil

É na região Sudeste que se verifica o maior número de estudos dedicados à

neotectônica no Brasil, embora, como demonstrado por saadi (1993), as manifestações

neotectÔnicas verificadas no território brasilerro estejam ìnequivocamente documentadas em

todas as suas regiöes, inviabilizando as suposições anteriores que admitiam a completa

estabilidade da Plataforma Brasileira. como dito por saadi (1993), hoje, a partir das várias

evidências documentadas, encontram-se abertos "espíritos e espaços para os estudos

neotectônicos" no Brasil.

Existem divergências quanto ao intervalo'de tempo geológico associável ao

conceito de neotectônica, sendo esta definiçäo de suma importância, visto que se relaciona

ao estabelecimento de uma referência cronológica esses eventos (Saadi 1ggoa).

O termo neotectônica foi inicialmente empregado por Obruchev (.194g) para

designar os movimentos da crosta terrestre ocorridos no Terciário tardio e Quaternário, que

teriam tido um papel decisivo na formação da topografia contemporânea.

Esta associação da neotectônica a um intervalo de tempo envolvendo o conjunto

de movimentaçöes tectônicas que expliquem as feições geomorfológicas atuais tem sido

destacada em todas as definiçöes posteriormente propostas, tornando-se mais ¡mportante do

que o estabelecimento de um limite temporal preciso e admitindo uma variaçäo deste l¡mite

em funçäo das caracteristicas individuais de cada ambiente geológico. Dentro desta

concepção, para Pavlides (1989, apud Saadi 1993) o objeto da neotectônica é o estudo dos

eventos tectônicos novos, que ocorreram ou estão ocorrendo em uma região após a

orogênese final ou, mais precisamente, após a sua reorganização tectôn¡ca mais significativa.

Em termos da neotectônica no Brasil, Hasui (1990) considera que esta deva

envolver o ¡ntervalo de tempo geológico a partir dos processos de deriva do continente sul-

americano (após meados do Terciário), pois diz respeito, assim, à movimentação ainda

vigente, com man¡sfestaçöes no ambiente tectônico intraplaca. Embora admita que a datação

precisa do início deste regime seja uma tarefa difícil, Hasui (1990) propõe que o início da

deposiçäo da Formação Barreiras e do último pacote sedimentar nas bacias costeiras e o fim

das man¡sfestações magmáticas no território brasileiro (assumindo este em torno de 12 Ma,

no Nordeste) devam ser considerados como marcos balizadores das manifestações

neotectônicas no Brasil, por volta, assim, do Mioceno médio.

De forma a instituir uma definição ampla e internacionalmente aceita, a Comissão

de neotectônica da INQUA (lntemational Union for Quaternary Researcfr) define neotectônica

como qualquer movimento da Terra ou deformação do nível de referência geodésico, seus

mecanismos, sua origem (não importando quão antiga esta seja), suas implicações práticas e
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suas extrapolaçöes futuras; não possui vínculo cronológico, incluindo toda a escala de tempo

dos movimentos, desde os instantâneos (sismos) até 107 anos, caso necessário para permitir

o entendimento da origem do movimento registrado (Mörner 1989, apud Salvador & Riccomini

1995)

Mörner (1993) sugeriu, mais recentemente, que o uso do termo neotectônica

devesse ser restrito a fenômenos ocorridos nos últimos 2,5-3,0 Ma, após uma reorganização

tectônica geral que teria havido neste período.

Como se trata de uma definição formal, com validade admitida a nível internacional

e não restritiva em termos temporais, adota-se no estudo aqu¡ reâlizado o conceito de

neotectônica proposto pela INQUA.

Através de Saadi (1993), que esboça um quadro das manifestações neotectônicas

no tenitório brasileiro, são extraídas considerações ¡mportantes para a conduçäo de estudos

relacionados a este tema:

a) a Plataforma Brasileira foi afetada por deformaçöes tectônicas cenozóicas em toda a

sua extensäo;

b) estas deformações aproveitaram-se preferencialmente de antigas linhas de fraqueza

crustal, herdadas de deformações pretéritas, podendo, no entanto, terem sido

nucleadas estruturas novas. Neste ponto, é reforçada a concepção de þg!Ô,qjg.e

ressurqente, adotada por Hasui (1990) ao reconhecer no território brasileiro vários

blocos crustais limitados por descontin uidades crustais relacionadas a zonas de

fraqueza originadas, segundo este autor, no final do Arqueano/início do Proterozóico.

Neste modelo, Hasui (1990) assume que os processos geológicos, desde o

Proterozóico até hoje, são controlados pelas bordas destes blocos crustais. Em suas

palavras, todas as manifestações geológicas desde entåo representariam uma

'herança estrutural crônica";

c) o resultado final é expresso por uma compartimentação em unidades neotectônicas,

delimitadas por descontinuidades crusta¡s definidas (Figura 10);

d) os limites identificados como descontin uidades crustais resultam da reativação,

geralmente sob regime transcorrente, de lineamentos pré-cambrianos expressivos;

e) prolongamentos continentais dos lineamentos oceånicos têm participação importante;

f) existe uma relação bem estabelecida entre a estruturação e a dinåmica neotectônica

com a sismicidade atual;

g) existe, de maneira geral, a predominância de esforços compressivos de direção NW-

SE, com variaçöes para E-W e N-S.
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reconhecimento de descont¡nu¡dades crustais princ¡pa¡s (modificado de Saadi
1993).
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3.1.2 - O Rifte Gontinental do Sudeste do Brasil

Entre os vários estudos realizados sobre a evoluçäo cenozóica no Sudeste do

Brasil, devem ser destacados os desenvolvidos na regiäo do vale do rio Paraíba do Sul, onde

Almeida (1976) reconheceu o "Sistema de Riftes da Serra do Mai'. Trata-se da mais

conhecida e estudada feiçäo cenozóica em território brasileiro, abrangendo as bacias

sedimentares de Volta Redonda, Resende, Taubaté e Säo Paulo, caracterizadas como semi-

grábens, com basculamento para NW.

Diante da expressão regional das evidências estratigráficas e tectônicas,

ressaltada por Melo eú a/. (1985), este conjunto de bacias foi reunido por Riccomini (1989)

dentro do denominado R¡fte Cont¡nental do Sudeste do Brasil (RCSB), que envolve, porém,

uma área ainda mais extensa. Em sua proposta, Riccomini (1989) defende uma continuidade

pretérita entre as bacias sed¡mentares acima mencionadas, tendo a separação posterior

ocorrido por sucessivas fases de deformação tectônica.

Macedo ef a/. (1991), ao discutirem a evolução meso-cenozóica da bacia de

Santos e da área continental adjacente, que envolve o RCSB, ressaltam a disposição dos

sedimentos cenozóicos em bacias sedimentares com formas rômbicas (Figura 11).
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Figura 11-Estruturação mesozóica-cenozóica do Sudeste do Brasil, caracterizada por
estruturas rômbicas (Macedo et al. 1991).
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Estas bacias rômbicas eslariam limitadas a leste e a oeste por lineamentos NE

típicos do Pré-Cambriano, e a norte e a sul por zonas de transferência com direção E-W,

ínstaladas durante a abertura do Oceano Atlântico (fase nft) e reativadas durante a migração

da Placa Sul-Americana (fase drift), sendo responsáveis pela compartimentação do registro

nas diferentes bacias sedimentares.

Saadi (1993) relaciona as atividades tectônicas cenozóicas no RCSB, e em outras

baclas cenozóicas próximas, à zona de fraqueza crustal que denomina de Descontinuidade

Crustal do Paraíba do Sul (DCPS, Figura 10).

Segundo o modelo apresentado por Riccomini (1989, figuras 12 e 13), a evolução

sedimentar e tectônica da porção do RCSB por ele estudada em detalhe teria se iniciado pela

formação de uma depressão contínua, originada pela atuaçäo de um regime distensivo de

direção NNW-SSE, reativando, como falhas listricas com caimento para o Oceano Atlântico,

antigas zonas de cisalhamento brasilianas. Esta distensäo, datada do Eoceno a Oligoceno,

teria sido imposta pelo basculamento termomecânico da bacia de Santos.

Associando-se, em parte, a este mecanismo tectônico de formação do rifte,

depositou-se sucessäo sedimentar const¡tuída predom¡nantemente por depósitos

conglomeráticos e arenosos, com camadas lamíticas, englobados sob a denominação de

Formaçäo Resende. Representam depósitos de um sistema de leques aluviais e fluv¡ais

entrelaçados, de idade eocênica a oligocênica, originado sob a influência de clima

provavelmente árido e intensa atividade tectônica. Gradualmente, este sistema de leques

aluviais passa a um sistema lacustre do tipo p/aya /ake, representado por pacotes rftmicos de

argilas verdes com intercalações de níveis carbonáticos e folhelhos pirobetu minosos, que é

denominado de Formaçáo Tremembé. Rumo ao topo desta sucessão sedimentar de

preenchimento inicial do rifte, säo identificados depósitos arenosos, sílticos e argilosos,

reunidos na Formação São Paulo, caracterizada por um sistema fluvial meandrante, originado

a condiçöes tectônicas menos intensas e clima úmido. Na regiäo de Volta Redonda,

intercaladas aos sedimentos basais da Formação Resende, ocorrem lavas ultrabásicas

(Basanito Casa de Pedra) com idades K-Ar em torno de 43 Ma, correspondentes à fase de

distensåo in¡cial.

As três formaçöes acima descritas, mais as rochas efusivas ultrabás¡cas,

constituem o Grupo Taubaté, segundo a concepção de Riccomini (1989), guardando relações

de transiçäo ãssociadas a mudanças nos regimes tectônico e paleoclimático durante o

Paleógeno.



Escala

@ _ comprcssåo @ ' extens:o o 20 40 60 go 1oo km

Figura 12 - Fases de evolução tectônica do Rifte Continental do Sudeste do Brasil (R¡ccomin¡ 1989).
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Uma segunda fase tectônica na evolução do RCSB, provavelmente oligocênica a

neogênica, afeta os sedimentos do Grupo Taubaté. Foi caracterizada por Riccomini (1989)

como uma fase de transcorrência sinistral de direçäo E-W, com enensão NW-SE e,

localmente, compressão NE-SW. Os depósitos da Formação ltaquaquecetuba, sedimentos

arenosos associados a um sistema fluvial entrelaçado, estariam relacionados ao

preenchimento de bacias do tipo pul/ apart, que teriam sido geradas localmente durante este

evento tectônico, em zonas de transtração.

Durante um intervalo posterior de quiescência tectônica, teriam sido depositados

os sedimentos da Formação Pindamonhangaba, representando um novo sistema fluvial

meandrante, de provável idade neogênica a pleistocên¡ca, Mancini (1995), diante das relações

de contato observadas com depósitos sub e sobrejacentes e da inexistência de dados

paleontológicos seguros, admite uma idade miocênica à pliocênica para a Formação

Pindamon hangaba.

Os depósitos da Formaçäo Pindamonhangaba e subjacentes assim como

depósitos coluviais datados tentativamente como pleistocênicos, estão afetados por estruturas

relacionadas a uma terce¡ra fase tectônica. Esta fase é definida por Riccomini (l g89) como

representada por um binário E-W de transcorrência dextral, com compressão NW-SE, tendo

EI . EXIENgAO NNW - SSE
Ts.TRANscoRRêNctA stNtsrRÁL
TO.lRANSCORRÉNCIA OEXTRAL
E2 - EXTENSÁo Nw (wNw) - sE (EsE)
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sido sugerida uma rdade pleistocênica a holocênica. É, segundo a definição assumida para

neotectônica, a primetra fase de esforços neotectônicos.

A última fase tectônica identificada por R¡ccomini (1989) corresponde a um regime

distensivo, com direçäo NW(WNW)-SE(ESE), afetando depósitos holocênicos preservados

em terraços baixos.

Salvador (1994) e Salvador & Riccomini ('1995), estudando a área compreendida

pelo Alto Estrutural de Oueluz (SP), feição estrutural positiva que separa as bacias de

Resende e Taubaté, reconheceram, ainda, uma quinta fase tectônica, cujos campos de

esforços obtidos indicam um regime compressivo de direçåo E-W (Figura 14). Este último

reg¡me de esforços na região do RCSB teria se ¡nstalado após a fase anterior de distensão e

perduraria até o presente,
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Em seus estudos, Salvador (199a) e Salvador & Riccomini (1995) realizam um

detalhamento maior dos depósitos quaternários, reconhecendo cinco sucessões sedimentares

quaternárias (três pleistocênica e duas holocênicas), importantes para o melhor balizamento

cronológico das três últimas fases tectônicas identificadas:

a) para a terceira fase tectônica (transcorrência dextral) proposta por Riccomini (1989)

foi assumida uma ¡dade pleistocênica, por não terem sido verificadas nos sedimentos

holocênicos as estruturas a ela relacionadas, mas afetando os depósitos coluviais e

colúvio-aluviais pleistocênicos (classificados como de primeira geração, por Salvador

1994 e Salvador & Riccomini 1995);

b) a quarta fase tectônica definida por R¡ccomini (1989) - extensão NW(WNW)-

SE(ESE) - foi estendida do início do Holoceno até quase os dias atuais, tendo sido

associada, ainda, de forma significativa, à geração dos depósitos coluviais e aluviais

que preenchem os fundos dos vales (colúvios, colúvios-alúvios e alúvios de segunda

geraçäo, segundo a classificaçäo sugerida por Salvador 1994 e Salvador & Riccomini

1995);

c) a última fase tectônica parece refletir os esforços compressivos atuais.

No seu modelo tectônico de evolução do RCSB, Riccomini (1989) associa as

vanaçöes temporais e espaciais nos regimes de esforços tectônicos às variaçöes no balanço

entre as taxas de subducção da Placa de Nazca sob a borda oeste da Plataforma Sul-

Americana e a velocidade de migraçåo da Placa Sul-Americana para oeste, decorrente da

expansão do fundo oceânico na dorsal atlântica.

As possíveis causas para as alternâncias nos regimes de esforços neotectônicos,

com intervalo de extensão dentro de um regime predominantemente compressivo, são

atribuídas por Salvador & Riccomini (1995) à sobrecarga na área oceânica devida ao enorme

incremento do peso de água de degelo após a última glaciaçåo (h idroisostasia), promovendo

esforços trativos nas regiöes próx¡mas à margem continental.

Particularmente no que diz respeito à sedimentação quaternária nas bacias

sed¡mentares do RCSB, os trabalhos mais detalhados e passíveis de serem utilizados como

referência encontram-se restr¡tos à porção adjacente às bacias de Resende e Volta Redonda,

na região de Bananal (SP), próxima ao limite com o estado do Rio de Janeiro (Moura & Meis

1 986, Moura & Mello 1991 , Mello ef a/. 1995a). Estes estudos forneceram a base de

correlação para o esquema estrat¡gráfico apresentado por Salvador (1994) e Salvador &

Riccomini (1995).

O registro sedimentar quaternário descrito nesta região inclui diferentes sucessões

coluviais e aluviais superpostas, litologicamente bastante similares. O refinamento
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estratigráfico apresentado nestes estudos foi possível através da utilização de critérios

aloestratig ráf¡cos de classificação, destacando a presença de descontinu idades estratigráficas

de significado regional, associadas a discordâncias erosivas e paleossolos,

Moura & Mello (1991 ) propõem unidades aloestratig ráficas formalmente definidas

(Figura 15)

Figura 15 - Coluna aloestratigráfica elaborada para o Quaternário superior da regiåo de
Bananal (SP/RJ), segundo Moura & Mello (1991 ).

Para estes ãutores, o Pleistoceno na regiäo estaria representado por depósitos

coluviais subdivididos em duas unidades aloestratigráficas: Aloformação Santa V¡tória,

reunindo os depósitos coluviais mais antigos, argilo-arenosos, avermelhados; e Aloformação

Rio do Bananal, reunindo colúvios argilo-arenosos amarelados, cujo topo seria delimitado por

um paleo-horizonte A datado em cerca de 9.800 anos A.P.
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A sed¡mentação holocênica teria se iniciado com depósitos argilosos, orgânicos,

datados em aproximadamente 9.500 anos A.P., reunidos sob a denominação de Aloformação

Rio das Três Barras. A seguir, uma sucessåo de depósitos aluv¡ais (aloformações Rialto,

Manso e Resgate) intercalados a depósitos coluviais (aloformaçöes Cotiara, Piracema e

Carrapato) documentaria a crescente participação dos processos fluviais durante o Holoceno.

Mello (1992) e Mello ef a/. (1995a) incluem os depósitos da Aloformação Cotiara

na Aloformação Rio do Bananal. Compreendem materiais coluviais atualmente preservados

como a cobertura sedimentar de interflúvios suaves. Corresponderiam, provavelmente, aos

depósitos coluv¡a¡s e colúvio-aluviais de primeira geração conforme a classificação proposta

por Salvador (1994) e Salvador & Riccomini (1995).

O limite Pleistoceno-Holoceno nesta região estaria seguramente assinalado pelo

paleo-horizonte A que limita o topo da unidade Rio do Bananal, no dominio das encostas, e

pelos depósitos argilosos orgånicos da Aloformaçäo Rio das Três Barras, no domín¡o fluviel

(Figura 16).

Figura 16 - Reconstituiçåo esquemát¡ca do arcabouço estratigráfico preservado no domínio de
baixa encosta e de vales fluviais na região do médio vale do rio Paraíba do Sul,

destacando os principais marcos evolutivos quaternários e idades radiocarbono
(Mello eú a/. 1995b)
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Entre as unidades estratigráficas de idade holocênica, Mello ('1992) destaca a

Aloformação Manso como principal evento evolutivo registrado, incluindo nesta unidade os

dep_ósitos anteriormente designados como Aloformação Rialto. Relaciona este evento à

implantação de um sistema de leques aluviais que resultou no entulhamento generalizado dos

vales fluviais, ainda hoje representado pela expressiva morfologia de cabeceiras entulhadas e

pelo nível mais alto de terraços fluviais. Mello (1992) sugeriu para este evento condiçöes

ambientais marcadas por chuvas concentradas de alta intensidade, talvez ligadas a uma fase

climática mais seca, náo descartando a partlcipaçåo de mecanismos neotectônicos. Salvador

(1994) e Salvador & Riccomini (1995) tratam estes depósitos sob a denominaçäo de colúvios,

colúvio-alúvios e alúvios de segunda geraçäo, associando a sua origem diretamente à

atuação da quarta fase tectônica por eles reconhecida.

ldades radiocarbono obtidas para os depósitos da Aloformação Manso (Mello ef a/,

1995a) indicam que esta sedimentação teve início ainda no Holoceno 'inicial, prolongando-se

até, pelo menos, após cerca de 8.000 anos A.P., não tendo sido possível ¡dentificar o seu

intervalo total de duração (Figura '16).

Um segundo marco estratigráfico importante durante o Holoceno é assinalado

pelos depósitos da Aloformação Resgate, constituindo sedimentos de um sistema fluvial

meandrante, preservados nos baixos terraços fluviais. Apresenta idade mais Iecente do que

1.OOO anos A.P, (Mello ef a/. 1995a), tendo sido esta sedimentaçåo provavelmente

intensificada pela ocupação humana (depósitos tecnogênicos)' visto serem encontradas

idades menores que 200 anos para as porções média e superior deste pacote sedimentar

(Figura 16), contemporaneamente a uma última fase importante de sedimentos coluviais

(Aloformaçåo Carrapato). Sedimentos fluviais provavelmente correlacionáveis à Aloformação

Resgate foram descritos por Salvador (199a) e Salvador & Riccomini (1995) como "depósitos

. aluviais de baixos terraços e vázeas".

3.1.3 - Sedimentação e Tectônica Cenozóicas no Estado de Minas Gerais

Em Minas Gerais, säo várias as ocorrências de sedimentos cenozóicos,

reconhecidas desde os estudos de Hartt (1870, apud Saadi & Pedrosa-Soares 1990), no vale

do Jequitinhonha, e de Gorceix (1884, apud sant'Anna 1994), na região do Quadrilátero

Fenífero, Ambos, somente para referir-se, no momento, a estes estudos iniciais, admitiram um

importante papel às manifestações tectônicas cenozóicas na evolução destas áreas.

Em estudo recente, de abrangência regional, saadi (1991) observa que o estado

de Minas Gerais encontra-se compart¡mentado em domínios morfotectônicos distintos,

originados por importante evoluçäo tectônica durante o Cenozóico. Neste estudo, säo
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apresentadas, em conjunto, novas ocorrências de depósiios sedimentares cenozóicos, que se

relacionam a esta evolução morfotectôn¡ca.

Näo há ainda, de fato, um conhecimento homogêneo em termos de estratigrafia e

de idade dos sedimentos cenozóicos presentes nestas ocorrências, exceto a aceitação quase

que consensual acerca de seus condicionamentos tectônicos. Embora o reconhecimento

desses depósitos seja bastante antigo, como já foi mencionado, somente em tempos bem

recentes têm sido iniciados os estudos de maior detalhe estratigráfico. Observa-se que ainda

é bastante utilizado o modelo de superfícies geomorfológicas de King (1956), como elemento

de orientaçäo nos estudos de correlação e evolução cenozóica do leste brasileiro.

As ocorrências de depósitos sedimentares descritas na região do Quadrilátero

Ferrífero, nas áreas denominadas como bacias de Gandarela e Fonseca, säo as que têm

merecido o maior número de estudos, prlncipalmente em função do seu rico conteúdo

fossílifero, além dos depósitos de "canga".

A gênese destas bacias tem sido atribuída ora a evolução cárstica (mecanismo de

dolinamento), já que elas eståo assentadas sobre rochas metamórficas carbonáticas do

embasamento pré-cambriano (Gorceix 1884 apud Sant'Anna 1994), ora a atuação de

processos tectônicos (Maizatto & Castro 1993), tendo sido preenchidas por sedimentos

predominantemente peliticos, de ambiente lacusire a flúvio-lacustre, cuja idade tem sido

admitida como terciária.

Através do estudo de restos vegetais (folhas) preservados em seus sedimentos,

autores como Dolianiti (1949, 1950, apud Sant'Anna 1994) e Duarte (1956, 1958, 1974, apud

Sant'Anna 1994) têm sugerido idade pliocênica. Lima & Salard-Cheboldaeff (1981), com base

na análise do conteúdo palinológico, admitem idades mais antigas, até eocênicas. Pinto &

Regal¡ (1991), com base, também, em estudos pal¡nológ¡cos, sugerem ¡dades entre o Eoceno

e o Eomioceno.

Brajnikov (1947) considerou os sedimentos fossilíferos das bacias de Gandarela e

Fonseca como importantes mârcos de sedimentação miocènica, em período de quiescência

tectônica e sob clima temperado. Segundo este autor, estes sedimentos teriam sido

poster¡ormente falhados, provavelmente no Plioceno, associando-se ainda a esta fase o

desenvolvimento de uma camada de canga, formada sob condiçöes climáticas tropicais.

Em estudo recente de revisão estratigráfica da bacia de Fonseca, Sant'Anna

(1 994) individualiza duas unidades estratigráficas distintas:

a) redefine a Formação Fonseca (Maxwell 1972), considerando-a como de idade

eocênica, com base nos dados de Lima & Salard-Cheboldaeff (1981), e

interpretando-a como registro de sistema fluvial meadrante, sob condições de
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calmaria tectônica e clima úmido, instalado sobre uma superfície aplainada, que

representaria a Superf ície Sul-Americana (Terciário inferior) de King (1956);

b) define a Formação Chapada de Canga, mais recente, formada pelos depósitos

conglomeráticos que compõem a cobertura de canga. Estes depósitos são

relacionados a um ambiente de leque aluvial, sob clima semi-árido a árido, e regime

tectônico ativo, a julgar pela presença de diques clásticos. Teriam sido depositados,

segundo Sant'Anna (1994) sobre uma nova superfície erosiva, talvez representativa

do Ciclo Velhas (Terciário superior) de King (1956).

Sant'Anna (1994) propôs, também, um modelo estrutural para a evolução

tectônica da área de Fonseca. Neste modelo, näo reconhece quaisquer registros da atuação

de eventos tectônicos sinsedimentares à Formaçåo Fonseca, mas eventos trativos NE-SW e

NW-SE pós-sed imentares, que promoveram o embutimento dos sedimentos desta unidade à

sua atual área de ocorrência, sob a forma de um gráben. Posteriormente à laterização e

formação de espessos pacotes de canga, novo evento trativo ocasionou o falhamento de todo

o conjunto sedimentar, segundo as direções N-S e E-W,

Para outras regiões do tenitório mineiro, os dados mais significativos sobre

depósitos cenozóicos são apresentados em estudos realizados por Saadi e colaboradores

(Saadi 1990b, Saadi & Pedrosa-Soares 1990, Saadi & Valadão 1990 e Saadi 1991),

abrangendo áreas localizadas nas bordas sul, leste e oeste do Cráton de Såo Francisco.

Dentro das propostas contidas no estudo aqui realizado, julgou-se suficiente

abordar, neste ítem, as ocorrências nas bordas sul e leste do cráton, como representativas de

situações geológicas semelhantes àquelas encontradas na área aqui estudada.

Na borda sul do Cráton de Säo Francisco, Saadi (1990b) define o Rifte Cenozóico

da Região de São João del Rei, consistindo em uma faixa de 5 a 6 km de largura e cerca de

250 km de comprimento, entre as cidades de ltutinga e Carandaí, cuja origem foi relacionada

à reativaçäo, no Plioceno, da zona de transcorrência denominada de Descontinuidade Crustal

do Alto Rio Grande (DCARG, Saadi 1993, Figura 10, p.19).

Saadi (1990b) destacou o trecho entre as cidades de São Sebastião da Vitória e

Prados como o mais importante quanto ao arranjo tectono-estrutural do rifte (Figura 17). Neste

trecho, encontram-se alinhados grábens preenchidos por depósitos fluviais intensamente

deformados (grábens de Prados, do Baixo Rio Carandaí e de Rio das Mortes), além de uma

bacia sedimentar de alto topográfico (Alto de São Sebastião da Vitória), relacionada a um

mecanismo de inversão ocasionado por uma tectônica compressiva.

Estes embaciamentos constituiriam, para Saadi (1990b), bacias transtensionais

geradas por falhas normais de direçäo NW associadas a falhas transcorrentes ENE A



31

formação destas bacias é atribuída a um contexto geral de movimentação dextral das falhas

ENE. São relatadas, no entanto, evidências para uma fase distensiva inicial, com

movimentação das falhas ENE a E, e posterior movimentação das falhas NW, gerando

grábens e horsts perpendiculares à fossa principal.

-, 
Sentdo do movtmento

ll:-'i-tx-:_:-j -li¡l:l:liil¡J ¿ona ranspressva

ffi Baciaskanstensionais

.-- Falhas novas ou reativadas

¡<<ló Escarpa de Falha

Figura 17 - Organizaçäo esquemát¡ca do Rifte Cenozóico da Regiäo de Säo João del Rei
(Saadi 1990b),

O preenchimento sedimentar destas bacias foi melhor descrito por Saadi &

Valadão (1990) na bacia de Rio das Mortes, Os depósitos, que alcançam várias dezenas de

metros de espessura, envolvem conglomerados, aren¡tos e lamitos, incipientemente litificados,

organizados em grande parte como diamictitos sustentados por matriz areno-argilosa ou

essencialmente lamosa. Estas características sedimentológicas Ievaram à interpretação

destes depósitos como o registro de um sistema de leques aluviais, em ambiente de

acentuada aridez climática. Depósitos fluviais sobrejacentes, em nítida discordância erosiva,

ter¡am sido implantados em fase deposicional poster¡or.

Saadi & Valadão (1990) propóem as seguintes etapas de evoluçäo da bacia

(Figura 18);
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a) supostamente no Mioceno, anteriormente à formaçäo do gráben, estes autores

admitem uma paisagem aplainada, cuja origem foi atribuída ao evento Sul-Americano

de King (1956), quando prevaleceriam condições climáticas úmidas (Figura 18a);

b) provavelmente no Plioceno, a atividade tectônica teria assumido um caráter

extensional, talvez resultante de falhamentos transcorrentes em escala regional, que

geraram o Rifte da regiäo de São João del Rei. Concomitantemente, teria sido

iniciado o preenchimento sedimentar por leques aluviais, supostamente sob

condiçöes mais secas que as anteriores (Figura 18b);

c) o início do Pleistoceno, supostamente, teria ocorrido quiescência tectônica e

soterramento aluvial, em regime de lenta subsidència, gradualmente atenuada

(Figura 18c);

d) no decorrer do Pleistoceno, a atividade tectônica teria sido bastante intensificada,

assumindo um caráter compressivo, levando à fragmentação tectônica e ao

aprofundamento da rede de drenagem, tectonicamente controlado (Figura 18d).

Na borda leste do Cráton de São Francisco, na região do médio vale do rio

Jequitinhonha, Saadi & Pedrosa-Soares (1990) descrevem um gráben (Gráben do Baixo Rio

Araçuaí) preenchido por cerca de 100 m de sedimentos fluviais, por eles denominados de

Formação São Domingos (Figura 19).
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Figura 19 - Seção tipo da Formação São Domingos, apresentada por Saadi & Pedrosa-Soares
(1eso).



Estes sedimentos encontram-se atualmente localizados em topos de chapadas,

sendo descritos como camadas de materiais a reno-síltico-arg ilosos, maciços a laminados, de

cores variegadas, com predominância de cores esbranquiçadas a avermelhadas, bastante

homogeneizados pela cobertura de latossolos. Ocorrem, comumente, lençóis de seixos

quartzosos, arredondados, capeando os topos de chapadas. Saadi & Pedrosa-Soares (1990)

¡nterpretam estes depósitos como de origem aluvial ou mesmo, em parte, lacustre.

A história evolutiva desta área sedimentar foi suposta por Saadi & Pedrosa-Soares

(1990) como segue abaixo (Figura 20):

a) provavelmente no Mioceno, toda a região apresentaria uma morfologia de superfície

de aplainamento (correspondente à Superf ície Sul-Americana de King 1956), sob

condiçöes climáticas úmidas, capazes de promover um intemperìsmo químico

responsável pela formação de latossolos e saprolitos cauliníticos;

b) supostamente no Plioceno, a reativação das linhas de fraqueza NNE a NE' segundo

falhas normais, teria resultado na formação do gráben, cujo entulhamento ocorreu

sincronicamente. O caráter distensivo local não impede, entretanto, que pudesse ter

resultado de esforços transtensivos;

c) um longo periodo de estabilidade morfogenética teria levado à consolidaçäo e

laterização dos sedimentos da Formação São Domingos;

d) possivel tectônica quaternária é atestada pela presença de falhamentos cortendo os

depósitos da Formaçåo Säo Domingos, resultando na inversäo do relevo em estreite

associação com uma intensa dissecação fluvial.

illOcENo = sup.rlfclo sul{m€rl@nå

PLEISTOCENo. Oßrecs9åo Flùvlâl

Figura 20 - Esquema da evolução morfotectônica do médio vale do rio Jequitinhonha (Saadi &

Pedrosa-Soares 1990),
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É digno de observaçäo o fato de que, em seus estudos, Saadi e colaboradores

admitem idade pliocênica para um importante conjunto de unidades sedimentares no sul e

leste de Mìnas Gerais, acima descritas, a partir da qual estabelecem o momento de formaçäo

das bacias sedimentares que as contêm. A idade pliocênica é admitida por estes autores com

base na correlação destes depósitos aos sedimentos da Formação Barreiras, devido a

semelhanças sed imentológ icas e morfológicas.

Esta suposta correlação cronológica torna-se, no entanto, frágil tendo em vista que

depósitos cont¡nentais sed¡mentológica e morfologicamente semelhantes à Formação

Barreiras têm apresentado idades desde o Eoceno até o Plioceno.

Saadi e colaboradores valem-se, ainda, para o estabelecimento de um arcabouço

cronoestratigráfico, do modelo de evolução do leste brasileiro proposto por King (1956),

utilizando como referencial geocronológico a Superfície Sul-Americana, aceitando uma idade

no mínimo miocênica para a formaçåo desta superfície geomorfológica, embora näo existam

indicadores temporais que possam datá-la seguramente.

Considerando a idade pliocênica para a formação das bac¡as sedimentares

estudadas no sul e leste de Minas Gerais, Saadi (1 991) conclui pela migração da atividade

tectônica rumo ao interior da Placa Sul-Americana, após a sua separaçåo no final do

Mesozóico, tendo em vista que depósitos ma¡s antigos são documentados nas bacias

localizadas em posição mais externa em relação ao continente.

ldades muito mais ant¡gas têm sido consideradas para os depósitos das bacias de

Gandarela e Fonseca. Para Brajnikov (1947), os sedimentos fossilíferos destas bacias seriam

de idade m¡ocênica. ldade eocênica é admitida por Sant'Anna (1994) parâ os depósitos da

bacia de Fonseca, conforme os resultados palinológicos fornecidos por Lima & Salard-

Cheboldaeff (1981).

No quadro apresentado a seguir (Quadro 1), tem-se uma síntese do que foi

possivel apreender a partir dos diferentes esquemas estratigráficos e tectono-sed imentares

propostos pelos vários autores anteriormente citados, em seus estudos nas áreas de

oconência de sedimentos cenozóicos em território mineiro
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Quadro 1 - Evolução tectono-sedimentar das bacias cenozóicas do sul e leste de Minas
Gerais, segundo o entendimento dos trabalhos consultados.

Becia de Fonaeca R¡fte de São João
del Rei

Gráben do Ba¡xo
Rio Arecuaí

Brajn¡Rov (1947) Sant'Anna (1994) Saadi(1990b): Saad¡ ¿

VâlâttâÒ /1990'l
öaaot é ¡'eo¡osa-

Soarcs (1990)

Fm. Chapada
de Canga
lequss aluv¡a¡s,
climâ semi-ár¡do
a ár¡do, tectôni-
ca sinsedimentar

iedimentaçåo fluviali
ectôn¡ca compressiva lissecação fluv¡al e

nversão do relevo sob
)ontrole lect0n¡co

û estabilidade mor-
fogenét¡ca; lateri-
zaçáo

redimentaçåo fluviali
luiescência tectônica,
enla subs¡dência

anga; falhamentos
insedimêntâres; clim¿
roDìcal

3ques aluv¡a¡si
ectÖnica s¡nsedimen-
âr: clima árido

sedimentação aluvial;
lectônica sinsedimen-

edimentos argilosos
Dssilíferosi qurescên-
iia tectônica: cl¡ma

raisagem apla¡nada;
:l¡mâ úm¡do

)at5a99m aprarnaqa;
rlimâ úm¡do

:m, Fonseca:
¡istema fluvial me
rndrante; clima
¡mido; calmâr¡a

poss¡bilidade de que alcance a ¡dade no sent¡do ¡nd¡cado.

Na região do médio vale do rio Doce, Saadi ( 1991) documenta três principais

conjuntos de falhas afetando as coberturas sedimentares cenozóicas, que teriam

desempenhado papel ìmportante na configuração do relevo. O balizamento cronológico

adotado por este autor sustenta-se na admissão da idade pliocènica para a fragmentação da

Superfície Sul-Americana, conferindo idade máxima pleistocênica inicial para todos os

acontencimentos posteriores.

Apoiando-se no modelo morfoestratigráfico proposto por Meis e colaboradores

(que será descrito em detalhe no ítem a seguir, p.39), mas em desacordo com as idades

assumidas por estes autores, Saadi (1991) postula a seguinte cronolog¡a de eventos:

a) Plioceno a Ple¡stoceno inicial: depósitos localizados em topos de colinas (relevo

invertido), correlacionáveis à Rampa 3 de Meis (1977);

b) Pleistoceno médio a tardio: depósitos de terraços fluviais e níveis baixos d¡retamente

relacionados às atuais calhas fluviais;

c) Pleistoceno tard¡o: depósitos coluviais não-consolidados;

d) Holoceno: lagos e planícies aluviais.
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Os conjuntos de falhas reconhecidos por Saadi (199'l) são:

a) falhas normais de direção SW-NE: caráter extensional, afetando os sedimentos

supostamente pliocênicos e pleistocênicos inferior a médio;

b) falhas SSE-NNW, com componente direcional: dados de campo caracterizam-nas

como transcorrentes sin¡strais, afetando os sedimentos plio-pleistocênicos e também

as coberturas coluviais;

c) falhas normais de direçäo WN'.iA/-ESE: Pleistoceno tardio ao Holoceno, cujos

eventuais prolongamentos parecem adaptar-se à com partimentaçäo do vale do rio

Doce na área de ocorrência dos lagos.

3.2 - O Sistema de Lagos do Médio Vale do Rio Doce (MG)

Pflug (1969a, b) foi o primeiro autor a abordar com interesse geomorfológico o

sistema de lagos do médio vale do rio Doce. Através de interpretaçöes geomorfológicas

deduzidas da análise de fotografias aéreas (Figura 21), propôs que a formaçäo deste sistema

de lagos estivesse relacionada à barragem de pequenos vales tributários do rio Doce, em

suas desembocaduras, pelo acúmulo de clastos grossos, associando esta evoluçåo a uma

fase de clima semi-árido, datada preliminarmente em 14.160 t 500 anos 4.P., que

correlacionou ao último glacial do Hemisfério Norte. Este autor conclui, a¡nda, que estes vales

tributários do rio Doce teriam sido formados, em uma fase anterior, pela dissecação de uma

antiga superfície de aplainamento, sob condições climáticas semi-úmidas. Condiçöes tropicais

semi-úmidas atuais teriam, posteriormente, sido responsáve¡s pelo preenchimento dos vales

represados como lagos permanentes, quase até o nível do terraço de acumulaçäo por ele

descrito (ver ítem 2.3, p.15).

A evolução morfogenética do médio vale do rio Doce que teria levado à formação

do sistema de lagos foi atribuída, desta maneira, a um desenvolvimento policíclico em

conseqüência de mudanças climáticas durante o Quaternário.

A idade proposta por Pflug (1969b) para a formação do terraço de acumulaçäo, e

conseqüente barragem dos vales tributários, fo¡ proveniente de datação radiocarbono de

restos de madeira encontrados em depósitos de areias grossas, com estratificaçöes cruzadas.

Para este autor, a formação dos lagos em d¡ferentes vales fluviais adjacentes teria sido

realizada em várias etapas: o rio Doce ter¡a ocupado determinado vale e as altas taxas de

sedimentação teriam provocado o preenchimento e a elevaçäo de seu leito até o ponto em

que o curso fluvial teria sido capaz de migrar através de divisores rebaixados para um vale

adjacente, no qual o processo teria se repetido. As várias pos¡çöes ocupadas pelo rio Doce
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estariam representadas pelos traçados de paleocanais identificados sobre a superfície de

terraço de acumulaçäo (Figura 21).
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Figura 21 - lnterpretação geomorfológica de um trecho do sistema de lagos do médio vale do

rio Doce, segundo Pflug (1969b). I - terraço de acumulação; 2 - terraço de erosão;
3 - r¡o; 4-leitofluvial abandonado; 5-valessecos; 6 - lagos; 7 - lagos secos.

Após os trabalhos de Pflug, Meis e colaboradores retomaram os estudos a

respeito do sistema de lagos do médio vale do rio Doce, ao final da década de 70 (Meis 1977,

Meis & Machado 1978, Meis & Monteiro 1979). Sob uma abordagem um pouco diversa,

fundamentada em análises estratigráficas, porém ainda subordinada à análise das formas do

relevo (unidades morfoestratig ráficas), estes autores elaboraram uma cronologia de eventos

para o Pleistoceno médio e tardio e Holoceno, baseada na identificação de níveis de

acumulação de depósitos fluviais e de encosta, respectivamente Terraços e Rampas (figuras

22 e 23).
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Figura 22 - Esquema de unidades morfoestratig ráficas quaternárias identificadas por Meis
(1977) para a região do médio vale do r¡o Doce, destacando as relaçöes
existentes em áreas afetadas pela retomada erosiva dos canais fluviais (A) e nos
domínios onde os lagos estáo preservados (B).
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Figura 23 - Cronologia de eventos para o Quaternário do médio vale do rio Doce, com base
nos trabalhos de Meis & Machado (1978) e Meis & Monteiro (1979).
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A ordem de eventos, de acordo com os registros morfoestratigráficos considerados

por estes autores, seria a seguinte:

a) Ramoa 3 (R3) e seus deoósitos correlativos: primeira geraçâo de rampas,

relacionadas, em sua formação, a uma pronunciada fase de desnudação das

encostas. Seus depósitos correlativos são encontrados em áreas de anfiteatros e

também em setores das encostas laterais e das protuberâncias, sendo caracterizados

como colúv¡os muito finos, areno-síltico-argilosos e pobres em grânulos de quartzo,

localmente contendo lentes de cascalho quartzoso. As características

sedimentológicas destes materiais levaram à interpretaçäo dos processos geradores

como caracterizados por fluidos de densidade e viscosidade altas, com eventuais

retrabalhamentos por águas correntes. Desta maneira, ter¡am predominado

condições paleo-hidrológicas rigorosas, com eventos de precip¡taçäo extremamente

fortes e concentrados.

Meis (1977) reconhece estas rampas como estando embutidas em níveis de erosäo

que relaciona ao Pleistoceno inicial e médio (pedimentos P2 e P 1 de Bigarella &

Andrade 1964, apud Meis 1977), associando-as, entäo, a um intervalo temporal

correlacionável aos primeiros eventos glaciais do Winconsinan, registrados na

América do Norte;

b) Terraco de acumulacäo do médio rio Doce (T3) e a sequnda qeracão de ramoas (R2):

a primeira geração de terraços (T3) está relacionada, segundo Meis (1977), a uma

rede de depressões lineares de fisionomia "anormal" (quando comparada aos

padrões geométricos característicos das bacias de drenagem), cujo fluxo de águas

ter¡a se dividido em numerosos subcanais alongados e sinuosos, de larguras

variáveis e controlados pelas estruluras do substrato pré-cambriano. Os depósitos

aluviais correspondentes são caracterizados por pacotes sedimentares que podem

atingir 35 m de espessura, constituídos por corpos dominantemente arenosos (areias

grossas a finas), relativamente bem selecionados, com padröes de estratificação

cruzada, estruturas biogênicas e intraclastos argilosos, provavelmente relacionados à

sedimentação em um ambiente fluvial do tipo entrelaçado.

A elaboração da segunda geração de rampas (R2) seria decorrente do trabalho de

agentes de desnudação ligados a um reafeiçoamento progressivo das baixas

encostas, que originou um novo pacote de depósitos coluviais. A correlação temporal

entre estas duas formas caracteristicas (T3 e R2) está documentada através da

interdigitaçäo dos sedimentos fluviais com os depósitos de encostas.
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Os volumes ionsideráveis de sedimentos carreados pelos principais cursos fluviais

teriam levado, neste evento, à barragem dos tributários de menor ordem e,

conseq üentemente, à formação dos lagos.

Esta fase de sedimentaçäo e barragem dos lagos foi suposta por Meis e

colaboradores como de idade Pleistoceno tardio. Conesponderia ao terraço de

acumulação descrito por Pflug (1969a, b);

c) Terraco intermediário (T2) e rampas holocênicas (R1): o T2 constitui, para Meis

(1977), um terraço de erosão, representando um renivelamento, sob o nível de base

rebaixado, dos depósitos arenosos do T3, confirmando a proposta de Pflug (1969a,

b). Estaria ainda relacionado ao trabalho de cursos de água de padrão entrelaçado.

Concomitantemente, a geração de rampas mais recente (R1) teria sua elaboração

relacionada a processos de degradação que provocaram um retrabalhamento parcial

das rampas neopleistocên icas. Neste evento, supostamente do Holoceno inicial,

capturas fluviais sucessivas teriam levado à reorganização da rede de drenagem,

com o abandono de antigos braços e paleocanais, passando o fluxo do rio Doce a se

concentrar em um canal único e bem definido;

d) Terraco inferior (T1) e deqraus de vázea (T0): Meis (1977) caracteriza o terraço

inferior (T1) como faixas estreitas e descontínuas que acompanham o rio Doce e

principais afluentes. Seus depósitos de cobertura correspondem a materiais finos,

com elevados percentuais de partículas argilosas e sílticas. Os degraus de vázea

(T0) são identificados como testemunhos de antigos níveis de vázeas, pouco mais

elevados do que a planície de inundação atual, parecendo documentar variaçöes no

regime hidrológico durante tempos históricos.

Através de análises sedimentológicas e com base em datações por radiocarbono,

Meis & Machado (1978) e Meis & Monteiro (1979) discutem flutuaçöes paleo-hidrológicas

durante o Holoceno na região do médio vale do rio Doce, refletidas em fases de transgressåo

(submersåo) e regressåo (emersão) dos lagos. Esta época seria marcada, inicialmente, por

uma umidificação climática, levando a uma primeira fase de submersão ìacustre, assinalada

por uma camada turfosa datada, na base, em 9.840 + 220 anos A.P. Ainda no Holoceno

inicial, voltar¡am a vigorar cond¡ções geradoras de rampas e de ativação da ação fluvial,

sendo registrada para o Holoceno médio uma nova fase de transgressão lacust¡e, que ter¡a se

estendido entre 7.830 + 250 anos A.P. e 3.365 + 155 anos 4.P., por datações na base e no

topo de nova camada turfosa.

Em seus trabalhos, Meis e colaboradores também reconhecem a morfogènese

regional como influenciada essencialmente por fatores de cunho paleo-
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h idrológico/paleoclimático, onde transformaçöes paleo-h idrológicas durante o Quaternário

tardio teriam levado a uma generalizada desaceleração dos processos de desnudação das

encostas e, concomitantemente, a uma intensificaçäo do papel desempenhado pelos cursos

de água. As fases de transgressão e regressão lacust¡e atestariam também variaçöes paleo-

hid rológ icas/paleoclimáticas, holocênicas. Meis e colaboradores confirmam Pflug ('1969a, b)

no que diz respeito à formaçäo do sistema de lagos, associando-a à banagem de vales

tributários por espesso pacote de areias e cascalhos finos, relacionado a cana¡s entrelaçados,

durante o Pleistoceno tardio.

Estudos palinológicos têm corroborado, em parte, as interp[etaçöes

paleoclimáticas levantadas por Pflug e Meis e colaboradores. Enquanto estes autores

utilizavam-se de aspectos das feições do relevo e de dados sedimentológicos, as

investigaçöes palinológicas baseiam-se na reconstituição de alterações na cobertura vegetal,

pela identifìcaçåo e contagem de gräos de pólen e esporos preservados nos sedimentos.

O primeiro dos trabalhos de cunho palinológico, na área, foi executado por

Overloop (1981), objetivando, parlicularmente, esclarecer a existência dos lagos já no limite

Pleistoceno-Holoceno. Este autor conduziu suas análises palinológicas embasado nos

levantamentos estratigráficos e sedimentológ icos realizados por Meis & Monteiro ('1979)

através de sondagem no lago Jacaré, destacando a camada turfosa datada por estes autores

em 9.840 t 220 anos A.P. Overloop ('1981) identificou a passagem de uma vegetação de

savana arbustiva fria, na base desta camada, para uma floresta tropical quente e úmida, no

topo, atestando, desta maneira, a mudança de condições ambientais mais frias e mais secas

que as atuais para um amb¡ente ma¡s quente e mais úmido, similar ao atual.

Segundo estas análises palinológicas, o início da deposição da camada turfosa

não estaria associado a um lago, mas a uma umidificação do solo como áreas encharcadas.

Transgressão lacustre propriamente dita começaria próximo ao fim desta camada turfosa,

quando pólen de plantas aquáticas foram identificados. De acordo com estes resultados,

Overloop (1981) conclui que o sistema de lagos teria se instalado definitivamente durante um

intervalo de tempo correlacionável ao Boreal do Hemisfério Norte (nomenclatura utilizada pelo

autor), embora tenham sido reconhecidas indicações de condições novamente secas ao fim

da camada turfosa.

Estudos palinológicos mais recentes, realizados por Ybert et a/. (1 993, 1995) a

partir de testemunhos de sondagem coletados no lago Dom Helvécio, fornecem outros

indícios a respeito da evolução lacustre, durante o Holoceno.

Estes autores reconhecem duas unidades sedimentares submersas,

sedimentolog icamente distintas e caracterizadas, também, por conteúdos palinológicos
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diferentes. Uma unidade basal, com idade admitida entre 9,SOO e 9.000 anos A.p., é

composta por sedimentos argilosos com pouca matéria orgânica e conteúdo palinológico tal
que foi relac¡onado a um ambiente pantanoso, sob clima relativamente seco e vegetação de

cerrado. A segunda unidade abrange sedimentos argilosos ricos em restos vegetais, com

conteúdo palinológico que demonstra a ocorrência de um meio nitidamente lacustre, em

ambiente úmido com vegetação de floresta semicaducifólia e mata ciliar. Variações

observadas nas proporções dos elementos palinológicos contidos nesta última camada foram

atribuídas a flutuaçöes do nível do lago, durante o Holoceno.

Ybert e colaboradores indicam, em seus estudos, que os lagos teriam sido

formados em tempos mais recentes que aqueles anteriormente cogitados. segundo Turcq ef

al. (1994), a segunda unidade descrita por Ybert e colaboradores poderia ter idade inferior a

1.380 anos A.P.

Turcq ef al. ('1994), com base nestes dados palinológicos e na análise de

depósitos de cones aluviais relacionados às planícies aluviais do médio vale do rio Doce

(Turcq ef a/. 1991), concluem, ainda, que a barragem dos vales tributários do rio Doce teria

sido relacionada a uma fase de clima seco, datada do Holoceno inicial, através de um

episódio de intensa sedimentação aluvial quando a floresta tropical ainda não estaria

desenvolvida. Este período holocênico seco foi associado àqueles reconhecidos por Servant

ef a/. (1989). Embora enfatizem um condicionamento paleoclimático, estes autores admitem

que a formação dos lagos possa ter sido induzida, também, por uma subsidência tectônica

regional.

Ev¡dências mais diretas de uma possível atuação de mecanismos tectônicos na

formaçåo do sistema de lagos do médio vale do rio Doce foram apresentadas, inicialmente,

por Barbosa & Kohler (1981), com base em indícios geomorfológ icos, sendo reafirmadas,

posteriormente, por Suguio & Kohler (1992).

Entre estas evidências, relacionam-se:

a) presença de lagos alinhados e com limites retillneos, segundo as direções

preferenciais NE e NW (Figura 24), coincidentes com as principais direções

estruturais do embasamento pré-cambriano;

b) grande freqüência de corredeiras à montante e à jusante da região topograficamente

deprimida do médio vale do rio Doce (Depressão lnterplanáltica do Rio Doce);

c) migraçöes abruptas dos cursos fluviais, com o abandono de paleovales preenchidos

por sedimentos e bordejados por lagos (Fìgura 24);
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Kohler (1992).
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Quanto ao último item apresentado, Barbosa & Kohler (198'1) destacam a

presença de dois importantes traços de paleocanais na área do sistema de lagos do médio

vale do rio Doce, relacionando a sua existência à barragem dos lagos. Um primeiro destes

paleocanais, mais extenso. foi localizado na parte sul do Parque Êstadual Florestal do Rio

Doce (em parte descrito, anteriormente, por Pflug 1969b), tendo sido atribuído por eles a um

antigo leito do ribeirão Mombaça, posteriormente capturado pelo rio Doce. As relaçöes

observadas entre este paleocanal e a drenagem atual levaram estes autores a sugerirem uma

migração fluvial associada ao basculamento tectônico para NW, contemporaneamente à

construçåo da barragem dos lagos. Um segundo paleocanal, localizado na parte sul-oriental

do parque, aproximadamente paralelo ao curso atual do r¡o Doce, indicaria a existència de um

sistemã de braços divergente deste, não sendo sugerida qualquer inferência sobre a posslvel

relação com o condicionamento tectônico anteriormente assumido. Situaçäo similar a esta

última foi descrita por Meis & Monteiro (1979) para um pequeno trecho do rio Doce à jusante

da confluência do rio Piracicaba.

Barbosa & Kohler (1981) propuseram, ainda, a existência de áreas de subsidência

associadas às desembocaduras dos afluentes do rio Doce, tais como os ribeirões do Belém,

Turvo e Mombaça. Concluíram, a partir dos aspectos acima relatados, que o sistema de lagos

do médio vale do r¡o Doce estaria situado em um bloco subsidente, sendo possível supor a

existência de uma fossa tectônica (rift valley).

Saad¡ (1991), em seu modelo preliminar de evolução morfotectônica do estado de

Minas Gerais (considerado no item 3.1 .3, p.28), conclui que as subsidências descritas por

Barbosa & Kohler (1981) devam representar semi-grábens, sugerindo que a

com partimentação do médio vale do rio Doce na área correspondente à ocorrência dos lagos

estaria adaptada à atuação de falhas normais de direção WNW-ESE, para as quais atribuiu

idade pleistocênica tardia a holocênica (Figura 25).

Suguio & Kohler (1992) reafirmaram as evidências identificadas por Barbosa &

Kohler (1981) para um condicionamento tectônico. Consideraram, porém, ao lado destas, a

participação de variaçöes paleoclimáticas, durante o Holoceno, na formação do sistema de

lagos do médio rio Doce: uma fase holocênica (ou seqüência de fases) de clima seco - e nåo

durante o Pleistoceno, conforme colocado por outros autores - seria responsável pelo

suprimento de terrígenos que levaram à barragem dos tributários. Este modelo, conforme

mencionado anteriormente, foi adotado também por Turcq et al. (1994). Períodos

subseqüentes de clima úmido teriam levado ao completo preenchimento dos lagos com água.



Figura 25 - Compart¡mentação morfotectônica da área do sistema de lagos do médio vale do rio Doce, conforme proposta apresentada
por Saadi (1991).
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Avaliando-se os trabalhos relacionados, é possível notar, entä0, a existência de

um consenso em admitir-se a origem dos lagos como associada ao "afogamento" de

tributários de menor ordem a partir da barragem de suas desembocaduras por uma intensa

sedimentação nos canais principais. Os trabalhos listados destacam, também, uma importante

reorganização da rede de drenagem regional por capturas fluviais e migrações laterais de

canais, após a principal fase de sedimentação fluvial. Divergências importantes estäo

presentes quanto à cronologia dos eventos identificados, especialmente com relaçåo à idade

dos lagos (pleistocênica ou holocênica) e a fases holocênicas de submersão e regressão

lacustre, assim como em relação aos mecanismos condicionantes dessa evolução (paleoclima

X neotectônica).

Os estudos mais recentes atribuem uma importância maior aos condicionantes

neotectônicos na formação dos lagos, desconsiderados pelos trabalhos iniciais.

Paralelamente, estudos palinológicos reforçam as idéias anteriores sobre a influência das

variaçöes paleoclimáticas quaternárias.

Os estudos realizados na região não foram eficientes, no entanto, na construção

de quadros estratigráficos firmemente estabelecidos, fundamentand o-se quase que

exclusivamente em indicadores geomorfológicos eiou dados sed imentológ icos descritivos

ancorados em datações. A cronologia de unidades morfoestratig ráficas elaborada por Meis e

colaboradores (Figura 23, p.39) constitui a única coluna de referência estratigráfica existente.

No estudo aqui realizado, admite-se como de grande importância o

estabelecimento de um quadro estratigráfico mais preciso e de maior abrangência espacial

para os depósitos cenozóicos, segundo os modernos conceitos da Geologia Sedimentar,

onde a área de ocorrência dos lagos esteja inserida em uma análise estratigráfica regional da

Depressão lnterplanáltica do R¡o Doce.

Outro aspecto considerado relevante na discussão apresentada corresponde à

necessidade de levantamentos sistemáticos de dados estruturais que possam subsidiar uma

análise neotectôn¡ca além da observaçäo de indicadores de natureza geomorfológica.

No capÍtulo a seguir, os métodos e técn¡cas utilizados para o cumprimento destas

etapas consideradas importantes e näo contempladas nos trabalhos anteriores serão

apresentados.



48

PARTE II- MÉTODOS E TÉGNICAS

A metodologia de trabalho adotada no estudo aqui realizado teve por diretriz
principal envolver etapas que, de forma ¡ntegradora, abrangessem os diversos objetivos
previstos na sua proposta central, isto é, o enfoque proposto de discussão da evoluçåo
geológica quaternária, embasada em argumentos estratigráficos e geomorfológ icos, e

buscando a avaliação de possíveis condicionantes neotectônicos.

Os estudos foram conduzidos segundo uma diversidade de escalas de

abrangência: análises geomorfológicas de âmbito regional e particu larizadas para a área de

maior ocorrência dos lagos; análises estratigráficas e faciológicas, segundo a mesma ótica de

diversidade de escalas; análises regionais de padröes de fraturamento, com ênfase particular

naqueles afetando os depósitos sedimentares cenozóicos. Tratamento metodológico

particular foi dedicado às depressões lacustres que compõem o sistema de lagos barrados do

médio vale do rio Doce (MG) e às áreas de banagem dos lagos, pela realizaçäo de estudos

geofísicos e de sondagens.

Os métodos e técnicas utilizados estäo descritos nos capítulos que vêm a seguir,

segundo os enfoques básicos adotados.

4 - ANÁLFES GEOMORFOLÓCICIS REGIONAIS

As principais características geomorfológicas observadas na região do méd¡o vale

do rio Doce (destacando-se, entre estas, o arranjo espacial do sistema de lagos e evidências

de migrações abruptas de canais fluviais, além do fato de se tratar de uma região deprimida,

fortemente controlada pelas direçöes estruturais do embasamento pré-cambr¡ano) or¡entaram

a realizaçâo de mapas geomorfológicos que buscaram, em última análise, realizar uma

caracterização morfoestrutural regional, através das análises de hipsometria e dos

desnivelamentos altimétricos.

A análise hipsométrica destaca, de modo simples e direto, a distribuição e

organização espacial das principais unidades do relevo. A análise dos desnivelamentos

altimétricos seguiu a metodologia proposta por Meis et al. (1982) e modificada por silva ef a/.

(1993), procurando avançar sobre o caráter extremamente descritivo dos mapas

geomorfológicos clássicos, considerando que o desnivelamento altimétrico associa-se
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int¡mamente às variaçöes litoestruturais e/ou tectônicas, refletidas pelo grau de dissecaçäo

fluvial ou de entalhamento erosivo das encostas.

Na literatura geomorfológica, o termo morfoestrutura é entendido segundo

significados variados, geralmente discutindo-se sua relação a estruturas geológicas antigas

e/ou ativas (Fairbridge 1968). Utiliza-se, ainda, o termo morfotectônica para se referir às

relações entre formas e tectônica, quando esta é ativa (Summerfield 1986),

Embora o estudo aqui realizado considere a participação de mecanismos

neotectônicos na organização do relevo da região do médio vale do rio Doce (MG), não houve

a intençäo de se elaborar um mapa morfotectônico da região estudada. Os mapas 
l

geomorfológicos produzidos buscaram apenas representar a compartimentação altimétrica e.
os diferentes domínios de dissecação fluvial como um ¡nstrumento para a percepção de bons

indicadores a respeito do controle do substrato geológico-estrutural na dinâmica evoluiiva do I

relevo e de situações tectonicamente significativas. Ainda que muitas das feiçöes observadas

possam enquadrar-se como morfotectônicas, segundo a defin¡ção fornecida acima, prefere-se

classificar genericamente as análises geomorfológ¡cas regionais como de caráter

morfoestrutural.

Estes mapas têm se mostrado, também, muito úteis na documentação das áreas

privilegiadas em termos do acúmulo e preservaçäo das sucessöes sedimentares quaternárias

(Peixoto & Moura 1993, Silva ef af 1995), servindo, desta maneira, como uma etapa

preliminar para os estudos estratigráficos desenvolvidos.

Os mapas elaborados foram comparados aos mapas geológicos disponlveis para

a região aqui estudada, para a interpretação dos condicionantes morfoestruturais ou

morfotectônicos expressos. Trabalhos de campo foram conduzidos para o controle dos dados

litológicos e, principalmente, de dados estrutura¡s.

4.1 - Análise Hipsométrica

A confecção do mapa hipsométrico foi baseada na delimitação de faixas,

altimétricas selecionadas, com base nas cartas topográficas utilizadas, nas escalas 1:100.000

e 1:50.000, tendo sido adotadas as seguintes classes altimétricas, apresentadas no quadro a

seguir (Quadro 2),



Classes Altimétricas Significado Geomorfolóqico
< 200m menor curva de nlvel ¡dent¡f¡câda na átea de interesse; aba¡xo desta, ocorrem áreas

bastante restritas:
200 a 4OOm

200 a 250m
250 a 300m
300 a 350m

faixa altimétr¡ca correspondente ao domfnio de colinâs em que se insere â área de
ocorrénc¡a do sistema de lagos do méd¡o vale do rio Doce, de principal ¡nteresse ao
estudo aqu¡ desenvolv¡do, tendo sido, então, real¡zado um detalhamento de 50 em 5Om;

400 a 700 m
400 a 500m
500 a 600m
600 e 70om

faixa altimétrica assoc¡ada a colinas ma¡s elevadas, adjacentes à área de ocorrênc¡a dos
lagos, tendo s¡do realizado um detalhamento da ordem de 100m;

700 a 1100m:
700 a 900m

90O â l lOOm

área de serras que limitam a regiåo deprimida do médio vale do rio Doce; detâlhament(
da ordem de 200m:

> 1100m larxa altimêtr¡ca de serras ma¡s eìevadas, ¡dent¡fìcadas em porçÕes restritas dentro d¿
área de estudo.
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Quadro 2 - Classes altimétricas utilizadas na análise hipsométrica e significados
geomorfológ icos.

Esta análise hipsométrica foi efetuada pela extraçåo, em acetato transparente,

sobre mapas de base topográfica obtidos junto ao IBGE, das cotas alttmétricas selecionadas,

As faixas altimétr¡cas resultantes foram realçadas com cores distintas, de forma a permitir a

visualização do arranjo do relevo regional. O mapa produzido, finalizado na escala l:250.000,

foi editado em microcomputador, utilizando-se programas gráficos para ambiente Windows.

4.2 - Análise dos Desnivelamentos Altimétricos

Os desnivelamentos altimétricos foram obtidos após a hierarquização da rede de

drenagem (realizada segundo Strahler 1952), para cada drenagem formadora (normalmente,

bacias de drenagem de até segunda ordem), sendo calculados pela diferença entre os valores

das curvas de nÍvel mais elevada e mais baixa, a partir do divisor até a confluência com a

drenagem coletora (canais de terceira ordem ou de ordens superiores) - Figura 26.

Ah = hmáx - hmín = valor de
altimétrico

l, 2, 3 = hierarqu¡a da rede de drenagem

Figura 26 - Esquema ilustrativo do modo de obtençáo dos valores de desnivelamento
altimétr¡co, segundo a metodologia utilizada.
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Após a mensuração dos valores de desnivelamento altimétrico, são reconhecidas

as bacias de drenagem com mesmo índice de desnivelamento, separando-se bacias com

valores diferentes através da delimitaçâo de interflúvios e divisores - o mapa final apresenta

blocos representativos de classes dist¡ntas de desnivelamento,

As classes adotadas de desnivelamento altimétrico das bacias até segunda

ordem, e os respectivos significados geomorfológicos seguem a proposta de Silva ef a/.

(1993), estando relacionadas no quadro abaixo (Quadro 3),

Quadro 3 - Classes de desnivelamento altimétrico utilizadas e respectivos significados
geomorfológicos.

Classes de
Desn¡velamento

Altimétr¡co
Aspecto Topográf¡co Significado Geomorfológico

< 50m

compartimentos de colinas suaves

caracterizados pelo entulhâmento dos

50 a l00m
50<Ah<100m

vales e das reentråncias das cabece¡ral

de drenagem;

100 â 200m

compartimentos de col¡nas mais g!!gg

9g!þ9, com vales mais encaixados:

200 a 400m
Ceglelg ou 99!139 bastante reafe¡coa

dos; degraus de transiçåo entre compar

t¡mentos diferentes:

> 400m

!þglAgg e/ou ssrras sfevados e/ot

escarÞados.
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Uma limitação importante encontrada na análise dos desnivelamentos altimétricos

relacionou-se à adaptação da técnica de mapeamento destes para a duplicidade de escalas

dos mapas disponíveis, além de se adequar a metodologia à existência dos lagos, não

prevista nos trabalhos que propuseram esta técnica de compartimentaçäo geomorfológica.

Neste segundo caso, optou-se por considerar os lagos como canais coletores.

A imposição de se trabalhar com mapas topográficos em duas escalas diferentes

gerou dúvidas se, por exemplo, um canal de segunda ordem em uma carta na escala

1:50.000 corresponderia à mesma ordem na escala 1:100.000. Para solucionar esta questão,

optou-se por comparar a densidade de drenagem nas duas diferentes escalas, observando-se

que eram aproximadamente equivalentes. lsto sugeriu a existência de uma hierarquização

fluvial equivalente, viabilizando, assim, o mapeamento pretendido.

Outra dificuldade na aplicaçäo desta técnica no uso de escalas d¡ferentes diz

respeito à variação na equidistância das curvas de nível (igual a 50 m nas cartas na escala

1:'100.000 e 20 m nas cartas 1:50.000). Para contornar este problema, tentou-se avaliar

eventuais distorçöes nas diferenças de valores altimétricos quando estas situavam-se

próximas aos limites entre as classes de desnivelamento altimétrico utilizadas.

O mapa de desnivelamentos topográficos foi finalizado na escala 1:250.000,

sendo editado em microcomputador através do uso de programas gráficos para ambiente

Windows.

Perfis topográficos de varredura foram construídos de maneira ortogonal aos

compartimentos topográficos definidos. Para tanto, foram extraídos, em acetato transparente

sobre a base topográfica, os valores de topo (altitude e respectiva posição) em faixas

individuais de 10 km de largura. Os dados altitude vs. posição foram tabulados utilizando-se

programas para m icrocomputador.

5 . ANÁLISES ESTRATrcRÁFICAS

A abordagem metodológica de análise estratigráfica adotada no estudo aqui

realizado foi fundamentada em dois enfoques básicos, complementares.

O primeiro deles está baseado na interaçäo Geomorfologia-Estratigrafia, tendo

sidoutilizadaaperspectivade@.Aênfaseédadaem
abordar superfícies deposicionais, resultando, desta forma, em um instrumento valioso de

reconhecimento e mapeamento dos depósitos quaternários.
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O segundo enfoque básico utilizado para a realizaçâo das análises estratigráficas

propostas refere-se à adoção da Aloestratiq¡afia como linha-mestra para a ordenação

estratigráfica do registro sedimentar estudado, enfatizando-se o significado das

descontinuidades estratigráficas como uma base mais adequada ao estabelecimento de uma

cronologia de eventos,

os estudos estratigráficos foram orientados de modo que a identificação dos

depós¡tos quaternár¡os presentes na área estudada foi efetivamente realizada no âmbito de

bacias de drenagem, que atuam, com as devidas restriçöes, como "bacias sedimentares,,,

5.1 - Morfoestratigrafia

Uma característica particular dos depósitos q uaternários está no fato de não se

encontrarem restritos a bacias sedimentares em sentido estrito, mas distribuírem-se sob as

múltiplas formas do relevo, comumente em estreita relação genética com as feiçöes
geomorfológ icas. O entendimento das relações entre depósitos sedimentares e formas do

relevo - integraçâo Geomorfologia-Estratigrafia - torna-se, assim, de grande importância para

o estudo do registro sedimentar quaternário, particularmente do registro continental.

Diferentes abordagens de integração forma-sedimentos têm sido propostas,

normalmente, porém, enfatizando os aspectos geomorfológicos e subordinando a estes a
análise do registro estratigráfico.

Nos estudos do Quaternário brasileiro, destacam-se, neste contexto, os trabalhos

desenvolvidos por Bigarella e colaboradores na década de 60 (Bigarella & Andrade 1g6s,

Bigarella & Mousinho 1965, Bigarella ef a/. 1965a, b), constituindo, ainda hoje, modelo de

referência muito utilizado.

Estes trabalhos apó¡am-se em uma perspectiva morfoclimática de ¡nterpretaçäo da

evolução geomorfológica e sedimentar quaternária, identificando superfÍcies geomorfológicas

escalonadas topograficamente como produzidas por sucessivos eventos de erosåo, e seus

depósitos correlativos. As superfícies e os depósitos sedimentares correlativos, assim como

os encaixamentos fluviais subseqüentes à formação de cada superfície erosiva, são

interpretados em relação a variaçöes climáticas (climas secos com chuvas concentradas, e

úmidos, respectivamente), correlacionáveis, nesta ordem, aos glaciais e interglaciais do

Hemisfério Norte.

O modelo proposto por Bigarella e colaboradores proporcionou um avanço

importante nos estudos de Estratigrafia do Quaternário brasileiro, mas, atualmente, é

considerado como sendo de difícil aplicação, visto que. a) o reconhecimento em campo das
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diferentes superfícies e de suas relaçöes com os depósitos sedimentares não é fácil; b) não

existe uma correlação cronogeológica bem definida, estando envolvidos, na realidade,

depósitos sedimentares terciários; c) o escalonamento das superfícies identificadas pode ser,

pelo menos em parte, devido à atuação de mecanismos tectônicos. euestiona-se a ênfase

atribuída a superfícies erosivas e a interpretações paleoclimáticas, o que restringe a um

caráter secundário a análise do registro sedimentar.

A partir do final da década de 70, Meis e colaboradores introduziram o conceito de

un¡dades morfoestratiqråficas nos estudos do Quaternário brasileiro (Meis 1977, Meis &
Moura 1984, Moura & Meis 1986, Moura ef a/. 1993, entre outros). Este conceito havia sido

proposto originalmente por Frye & Vvillman (1962), definindo corpos sedimentares

identificáveis primariamente pela forma apresentada em superfície, distinguíveis ou não pela

litologia e/ou ¡dade das unidades adjacentes.

Meis & Moura (1984) obervaram que esta definição original implicava em uma

subordinaçåo demasiada da estratigrafia às formas de relevo, sugerindo, então, que o

conceito fosse restrito às condiçöes em que seja possível detectar, com base na estratigrafia,

uma relação genética direta entre a forma topográfica e o depósito,

A concepçäo de unidades morfoestratig ráficas proposta por Moura & Meis (1gg4)

enfatiza, assim, a necessidade de reconhecimento de superfícies deposicionais, tornando

imprescindível, também, a realizaçäo de análises estratigráficas detalhadas.

No contexto geomorfológico que caracter¡za o Sudeste do Brasil, as feições de

rampas de colúvio e os terraços fluviais de acumulação, formas topográficas associadas,

respectivamente, à deposição de sedimentos coluviais e aluviais, surgem como importantes

elementos morfoestratigráficos (Moura ef a/. 1993, Moura 1994).

5.2 - Aloestratigrafia

A Aloestratigrafia como instrumento de classificação estratigráfica foi introduzida

pelo último Código Estratigráfico Norte-Americano (NACSN 1983), destinada particularmente

à análise de depósitos neocenozóicos, principalmente quaternários. Sua validade para o

emprego a seqüências sedimentares mais antigas é, no entanto, também ressaltada.

A utilização da Aloestratigrafia é proposta para depósitos quaternários

considerando-se que as abordagens tradic¡onalmente empregadas no estudo de seqüências

sedimentares antigas (ou seja, l¡to, bio e cronoestratig rafia) apresentam sérias limitaçöes

quando aplicadas na análise do registro quaternário, em funçäo do nível de detalhamento

exigido, seja devido à natureza descontínua e pouco espessa destes depósitos, com
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freqüentes sim¡lar¡dades e recorrênc¡as de fácies, seja pelo registro paleontológico

inadequado a análises estratig ráficas, ou pela reduzida disponibilidade de dados

geocronológicos precisos.

Uma unidade aloestratiqráfica corresponde a um corpo sedimentar estratiforme,

mapeável, definido pelo reconhecimento de descontinu idades l¡mitantes. Distingue depósitos

de litologia similar superpostos, contíguos ou descontínuos geog raficamenie, limitados por

descontin u idades; perm¡te d¡stinguir, ainda, como unidade única, depósitos caracterizados por

heterogeneidade lítica, limitados por descontinuidades (figuras 27,28 e 29).
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Figura 27 - Exemplo de classificação aloestratigráfica de depósitos aluviais e lacustres em um
gráben (modificado de NACSN 1983). Este esquema ilustra uma possfvel relação
entre as classificações aloestratigráf¡ca e l¡toestratig ráfica: quatro unidades
aloestratig ráficas superpostas, definidas por descontinu idades traçáveis
lateralmente (desconformidades e solos enterrados) reúnem três classes
litológicas principais, que poderiam ser englobadas em uma ou duas unidades
litoestratig ráficas.
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Figura 28 - Exemplo de classificaçäo aloestratig ráf ica de depósitos contíguos, litologicamente
similares, registrando três episódios de glaciaçäo (modificado de NACSN 1983).
Unidades aloestratigráficas 1, 2 e 3, separadas por descontinu idades
estratigráficas, constituiriam uma única unidade litoestratigráfica

Figura 29 - Exemplo de classificação aloestratig ráfica de depósitos de terraços fluviais,
descontínuos, litologicamente similares (modificado de NACSN 1983), A, B, C e D
são pacotes sedimentares de l¡tologia similar, em diferentes posiçöes topográficas
ao longo de um vale. Um único nível de terraço pode ser constituído por mais de
uma unidade aloestratig ráfica. (A) representa um perfil longitudinal do vale; (B) e
(C) ilustram perfis transversais ao vale, assinalados respectivamente como XX' e
YY'.
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Diacrônicas por definição, as unidades limitadas por descontinuidades possuem,

no entanto, um forte significado temporal (descontin uidades = "planos de tempo"), podendo,

desta maneira, ser consideradas como uma base importante para uma cronoestratig rafia. Por

outro lado, as un¡dades limitadas por descont¡nu idades podem compreender uma grande

variação faciológica, lateral e verticalmente, tornando-se, assim, à luz do conceito de sistemas

deposicionais, um instrumento mais apropriado a análises paleoambientais que as formaçöes,

comumente utilizadas,

Pelas razöes expostas, a ordenação estratigráfica do registro sedimentar através

da definição de unidades limitadas por descontin uidades pode fornecer um quadro

estratigráfico mais próximo do "empilhamento" natural da história sedimentar, permitindo ainda

um grau de refinamento (por uma hierarguização das descontin uidades estratig ráficas) que

pode ser adequado em função dos objetivos do estudo (escalas e quantidade de informações)

de maneira mais simples do que pela utilizaçäo de unidades litoestratigráficas.

As categorias de unidades limitadas por descontinuidades foram enquadradas por

Walker (1990) na sua definiçäo de "novas estratig rafias", baseadas em descontin uidades ou

discordâncias lim¡tantes. Todas seriam derivadas da Sismoestratigrafia (Vail & Mitchum 1977)

e, além desta, incluem-se entre as "novas estratigrafias" a Estrat¡grafia de Seqüências (Van

Wagoner ef a/. 1988), a Seqüência Estratigráfica Genética (Galloway 1989) e a

Aloestratigrafia.

Segundo Walker (1990), entre as "novas estratigrafias" a Aloestratigrafia surge

como o melhor esquema descr¡tivo (emprego do conceiio de descontinuidades à classificação

estratigráfica menos dependente de relaçöes interpretativas), sendo passível de aplicação a

seqüências sedimentares de qualquer idade e contefo geológico.

A relevância da abordagem aloestratigráfica para a identificação e a classificação

dos depósitos quaternários tem sido apresentada pelos estudos desenvolvidos por Moura e

colaboradores na região do médio vale do rio Paraíba do Sul - SP/RJ (Moura & Meis 1986,

Moura & Mello 1991 , Mello ef a/. 1995a, b). Descontinuidades estratigráficas documentadas

como de âmbito regional (discordâncias erosivas e paleossolos) têm possibilitado um

refinamento estratigráfico detalhado de sucessões sedimentares de natureza aluvial e

coluvial, litologicamente muito similares (ver descrição sucinta no item 3.1.2, p.26). Cada

unidade aloestratigráfica definida configura um episódio sedimentar principal, produto de um

evento geológico causador de mudanças efetivas na paisagem.
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5.3 - Técnicas Utilizadas nas Análises Estratigráficas

O reconhecimento das feiçöes geomorfológ¡cas geneticamente associadas aos

depósitos sedimentares foi inicialmente realizado a partlr dos mapas geomorfológicos

regionais elaborados e, ainda, baseado em fotointerpretação, utilizando fotografias aéreas

nas escalas I :60.000 (USAF-1969) e 1 :30.000 (INPE-1972). Como resultado, foram

identificadas as principais áreas de retenção das seqüências deposicionais quaternárias.

Entre os parâmetros que nortearam tal seleção, mereceram destaque o reconhecimento de

feiçöes de vales amplos (facilmente identificáveis nos mapas hipsométricos), em domínios de

colinas pouco dissecadas (destacadas nos mapas de desnivelamentos altimétricos), e com

grande desenvolvimento de feiçöes deposicionais, tais como terraços fluviais e complexos de

rampas de colúvio (identificadas através da análise das fotografias aéreas).

De modo a documentar a distribuição e a abrangência espacial das feições

morfoestratigráficas identificadas e suas interrelações, propôs-se a elaboraçäo de um mapa

de feiçöes morfoestratigráficas. Esta etapa constou de trabalhos detalhados de

fotointerpretação, utilizando-se as fotografias aéreas de escala 1:30.000.

Através de elementos como rede de drenagem, geometria (em planta e em perfil)

das formas topográficas, variaçöes de textura e tonalidade da fotografia aérea (ocasionadas

principalmente por mudanças de vegetação e umidade), posição topográfica e articulação das

formas topográf¡cas entre si e com as drenagens, foram individ ualizadas e descritas, em

detalhe, feições morfoestratigráficas no domínio fluvial e de encosta.

A área escolhida para este mapeamento geomorfológico detalhado compreende

um trecho do sistema de lagos do médio vale do rio Doce, caracterizado pela significativa

concentração de lagos e de feições de paleocanais. Em parte da área mapeada, as feições

geomorfológicas presentes já haviam sido descritas por Barbosa & Kohler (1981) e Meis &

Tundisi (1986), seguindo cr¡térios semelhantes.

As feições morfológicas deposicionais interpretadas através dos mapeamentos por

fotografias aéreas foram submetidas a reconhecimentos estratigráficos em campo, em seções

expostas. Levantamentos estratigráficos detalhados foram real¡zados após a escolha de

localidades priv¡legiadas quanto à existência de boas exposições exibindo o arcabouço

estratigráfico das diferentes feiçöes deposicionais identificadas, No selecionamento das

localidades a serem estudadas em detalhe, buscou-se, também, uma distribuiçäo espacial

representat¡va ao longo dos principais vales fluviais.

O estudo das sucessões sedimentares nas áreas selecionadas foi efetuado

através do levantamento sistemático de seções estratigráficas, pela reconstituiçäo, em escala,
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de exposições em cortes de estrada e barrancos fluviais. Análises faciológicas foram

realizadas paralelamente aos estudos estratigráficos básicos, sendo detalhadas, no entanto,

de acordo com o reconhecimento dos principais eventos sedimentares, a partir do arcabouço

estratigráfico.

Buscou-se a identificação de fácies sedimentares caracterizadas primariamente

por seus atributos litológicos (granu lométrìcos, composicionais e cor), estruturas sedimentares

e, quando presentes, vestígios orgânicos (conforme Reading 1986). As fácies identificadas

foram diretamente relacionadas aos processos sedimentares geradores.

A importância do "controle lateral" e das superfícies de descontinuidade para as

análises faciológicas, destacada por autores como Allen (1983), Friend (1983) e Miall (1985,

1996), foi correspondida pela ênfase na documentação dos aspectos geométricos externos

dos corpos sedimentares (forma externa) e no reconhecimento dos padrões de associação de

fácies e suas relações internas de organização (arranjo interno, representado pelos

empilhamentos de fácies sedimentares limitadas por superfícies de acamamento). Esta

metodologia de análise faciológica tem sido reconhecida como SIggi!q!gI3--d,@,!,9i,
ressaltando o arcabouço tridimensional de fácies.

As análises fac¡ológ¡cas conduzidas possibilitaram a identificação das relaçöes

genéticas envolv¡das na sedimentaçäo dos depósitos cenozóicos estudados.

A técnica util¡zada para os levantamentos estratigráficos e faciológicos consistiu na

definiçäo, com o auxíl¡o de um nível, de uma linha horizontal que serviu de referência para o

desenho da seção exposta, através do acompanhamento das feiçöes sedimentares,

enfatizando a identificação da natureza de contatos, geometria externa dos depósitos,

extensão lateral e a geometria interna (associaçöes de l¡tofácies, superfícies de contato

secundárias). Quando possível, frente à qualidade dos afloramentos, o levantamento

estratigráfico e/ou o detalhamento faciológico dos depósitos foi efetuado a partir de cobertura

fotográfica (Polaroid e reflex). Perfis faciológicos verticais detalhados foram realizados para

uma caracter¡zaçåo e definição ma¡s precisa das fácies sedimentares.

A partir dos levantamentos estratigráficos efetuados, foram coletados níveis de

preservaçäo de restos orgânicos, submetidos à dataçåo pelo método do radiocarbono no

laboratório Beta Analytic /nc. (Flórida, EUA),



60

6 - ANÁLFES ESTRUTURAIS

No estudo realizado, houve a preocupação em coletar, sistematicamente, dados

de juntas e falhas que, em última análise, poderiam ser relacionados aos controles

geomorfológicos regionais extraídos nos mapas de relevo confeccionados, e, principalmente,

sustentar a proposição de um modelo de evoluçäo geomorfológ ica/sed imenta r cenozóica

condicionada pela atuação de mecanismos neotectônicos.

Preferencialmente, busca-se, nas análises estruturais utilizadas para a obtenção

de campos de esforços tectônicos geradores de estruturas rúpteis, a identificação de pares

falhas/estrias (como, por exemplo, no método de análise proposto por Angelier & Mechler

'1977). Famílias de juntas que possuem direções sistemáticas, regionalmente, também têm

sido demonstradas bastante úteis (como, por exemplo, no método utilizado por Hancock &

Êngelder 1989).

A análise detalhada de sistemas de juntas regionais é particularmente útil para a

definição de esforços geradores nas situaçöes em que indicadores cinemáticos são raros.

Deve-se estar atento, no entanto, a seus significados, devido às possíveis ¡nterpretações

controversas quanto à natureza das juntas (iuntas de extensäo, cisalhamento ou híbridas) -
Hancock & Engelder (1989) - e ao fato que podem relacionar-se a múltiplas fases. No caso

de juntas de extensäo, o eixo de extensão máxima (o3) orienta-se perpendicu larmente ao

plano da estrutura. Já no caso de juntas de cisalhamento, ocorrem famílias conjugadas,

estando o eixo de compressäo máxima (o1) localizado na bissetr¡z do ângulo agudo formado

pelos planos conjugados.

A aquisição dos dados estruturais em rochas do embasamento foi orientada pelo

acompanhamento dos principa¡s l¡mites entre os compartimentos geomorfológicos

individ ualizados. Ênfase especial foi dada à observação e à medição sistemática de dados

estruturais afetando os sedimentos cenozóicos; neste caso, os dados foram obtidos somente

após levantamento estratigráf¡co rigoroso, de forma que pudessem ser individualizados

quanto às unidades estratigráficas afetadas.

Outra preocupação importante diz respeito à determinação dos esforços tectônicos

geradores dos padrões de fraturamento (em outras palavras, a identificação dos campos de

tensöes). No caso do estudo aqui realizado, esta tarefa consistiu na determinação dos

esforços tectônicos a partir de padröes de fraturamentos diversos e com característ¡cas de

reativação de fraturas pré-existentes. Nesta s¡tuação, torna-se fundamental uma correta

individualizaçäo e ordenação cronológica dos conjuntos de juntas e falhas, para melhor

aplicação de modelos de interpretação dos esforços tectônicos. Para esta finalidade, foi
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também essencial a ordenação estratigráfica rigorosa dos sedimentos estudados, permitindo

a individualização das estruturas afetando cada un¡dade definida.

A importância das movimentaçöes transcorrentes na evolução tectônica cenozóica

do Sudeste brasileiro, documentada nos vários estudos apresentados no capítulo 3 (item 3.1),

conduziu a que, na apreensåo dos esforços tectônicos geradores dos padröes de

fraturamento identificados, fosse considerado com grande destaque o modelo de estruturas

geradas por transcorrência, sintetizado por Zalán (1986, Figura 30). Neste modelo, são

caracterizadas todas as estruturas passíveis de serem originadas em uma zona transcorrente,

suas or¡entaçöes e relações angulares.

. Par conjugedo de felhas transcorrentes:
A- Falha Riedel
B- Falha Anti-Riedel

. Estf uturas Gompressionais:
X- Falhas Reve¡sas, Falhas de Empurrão
Y- Dobras, Diápiros

. Estruturas extensionais:
T- Falhas Normais, Diáclases, Diques

. C: Vetor de compressäo derivado do cisalhamento

. E: Vetor de extensão derivado do cisalhamento

Figura 30- Elipsóide de deformação representando, de forma esquemática, estruturas
associadas a uma zona de cisalhamento dextral (para cisalhamento s¡nistral,
observar a imagem especular) - Zalán (1986).

Devido ao componente vetorial de compressão derivada do cisalhamento, forma-

se um par conjugado de falhas transcorrentes. A falha transcorrente conjugada que possui o

mesmo sentido de movimentação lateral principal é denominada sintética ou Riedel, dispondo-

se com ângulo entre 10o a 30o em relação ao cisalhamento principal. A outra falha

transcorrente conjugada, com movimentaçäo lateral oposta ao sentido de movimentaçäo

principal, é chamada antitética ou anti-Riedel, formando um ângulo entre 60o a 70o com as

falhas Riedel e entre 70o a 90o com a zona de cisalhamento principal. Estruturas compressivas

(dobras e falhas reversas) desenvolvem-se perpendicu larmente å componente vetorial de

compressäo. Estruturas distensivas (falhas normais e diáclases) formam-se

perpend icularmente às estruturas compress¡vas, em resposta ao componente vetor¡al de

extensão.
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Deve-se lembrar que, em termos de estilos estruturais, a posição no espaço

destes eixos pode estar associada a três s¡tuaçöes distintas (Figura 31):

Figura 31 - Orientação de falhas com relação aos eixos principais de deformaçäo. (a) falhas
normais; (b) falhas reversas; (c) falhas transcorrentes - Park (1983).

a) o1 em posição vert¡cal, 02 ê 03 no plano horizontal, caracterizando falhas normais, em

estilo distensivo;

b) o3 em posiçäo veriical, cr1 e o2 no plano horizontal, caracterizando falhas reversas, em

estilo compressivo;

c) o1 e o3 no plano horizontal, o2 em posição vertical, caracterizando falhas direcionais,

em estilo transcorrente.
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6.1 - Técnicas Utilizadas nas Análises Estruturais

Dados de juntas, em rochas do embasamento ou sed¡mentos, foram adquiridos
pela mensuração de todas aquelas observadas no afloramento ou seção exposta. Embora o

método utilizado seja relativamente simples e rápido, depende muito do cuidado que se toma
na observaçäo do afloramento e da qualidade do afloramento.

O principal critério adotado para separar grupos de juntas foi a observação de
suas relações de terminação, superposição eiou deslocamentos de um grupo por outro, ao

lado da estatística de orientações. Sempre que possível, buscou-se relacioná-las a eventuais

indicadores cinemáticos presentes, especialmente falhas.

Os dados de juntas obtidos foram computados utilizando-se programas para

microcom putador, analisados em estereogramas de schmidt-Lambert, correspondentes ao

hemisfério inferior.

Dados de falhas em sedimentos foram cuidadosamente mensurados, tendo-se a
preocupação em observar a possível presença de estrias direcionais contidas nos planos e
em determinar o sent¡do de movimentação. Este foi determínado, na maioria das sítuaçöes,

pelo reconhecimento de elementos deslocados ou dobras de arrasto; em alguns casos, foram

assinalados degraus no plano de falha.

Procurou-se, ainda, durante as etapas de campo, estabelecer a cronologia relativa

de geração das estruturas, com base em critérios de superposiçäo de estrias em um plano de

falha e relações de deslocamento na interseção de falhas, adotados, entre outros autores, por

Bergerat (1987) e Riccomini (1989).

Foram estabelecidas cronologias locais em vários sltios estudados, comparando-

se a consistência regional. Para esta finalidade, é ¡mprescindível o estabelecimento de uma

cronologia relativa de geração de estruturas.

Os dados relativos a falhas que cont¡nham estrias foram tratados utilizando-se o

método dos diedros retos, desenvolvido por Angelier & Mechler (1927, F¡gura 32) e utilizado

em outros estudos acerca da tectônica cenozóica no Sudeste brasileiro.
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(q)

(b)

=@
Figura 32 - (a) Esquema de diedros retos em uma falha em bloco-diagrama; o plano auxiliar é

perpend¡cular à falha e à estria. (b) Projeção estereográfica. (Segundo Vicente ef
al., 1992, apud Salvador, 1994). (c) Princípio básico do método dos diedros retos,
segundo Angelier & Mechler (1977). Diedros em compressão (hachurados) e em
extensão (em branco). A superposiçâo dos dois estereogramas mostra as zonas
de incompatibilidade. (Salvador 1994).

Trata-se de um método gráfico aplicado na obtenção das direçöes dos eixos

principais de encurtamento (o1) e extensão (o3), localizadas em regiões de um diagrama de

Schmidt-Lambert.

O princípio do método cons¡ste em que para cada falha e respectivas estrias é

construído um plano auxiliar, ortogonal ao plano da falha e à estria. Estes dois planos definem

quatro diedros retos, dois em compressão (contendo o1) e dois em extensão (contendo o3).

Assumindo-se que estes eixos såo os mesmos para todas as falhas interrelacionadas; a

porção de maior coincidência a todos os diedros em compressão tem a maior probabilidade

de conter o'1, e a porção de maior coincidência a todos os diedros em extensão tem a maior

probabílidade de conter os.

Nesta etapa, utilizou-se o programa TRADE, desenvolvido pelo lnstituto de

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (lPT-SP, Carneiro 1996).
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7 - LEVANTAMENTOS GEOFíSICOS

Como já mencionado anter¡ormente, no presente estudo, houve a preocupaçåo em

¡ntegrar o sistema de lagos do médio vale do rìo Doce (MG) no contexto de evoluçäo

geomorfológica e sedimentar regional. Neste sentido, buscou-se a realização de análises

estratigráficas e geomorfológicas que envolvessem as depressões lacustres e paleovales

fluviâis estreitamente relacionados à barragem dos lagos, objetivo este atinglvel somente

através do investimento em atividades de geofísica e de sondagens.

Para o estudo das depressöes lacustres, foi escolhido o método de reflexão

sísmica de alta resoluçäo, através do qual pôde-se conduzir uma investigaçåo

s¡smoestratig ráfica, ou seja, a interpretação estratigráfica de dados sísmicos. A partir das

interpretações sismoestratigráficas produzidas, foram orientadas atividades de sondagem

para a coleta, descriçäo e caracterização das sucessões sedimentares submersas.

Nas áreas de paleovales fluviais que funcionam como barragem de lagos, foi

utilizado o método GPR (Ground Penetrating Radar - Radar de Penetração Subterrânea),

designação aplicada à técnica que emprega ondas eletromagnéticas (ondas de radar) de alta

freqüência (10-1000 MHz) para o mapeamento de estruturas e feiçöes enterradas, natural ou

artific¡almente, em subsolo (Davis & Annan 1989). Para aplicações geológicas, as freqüências

mais utilizadas situam-se entre 50 e 500 MHz (Gawthorpe et al. 1993).

Os princípios de funcionamento do GPR são similares aos do método de reflexão

slsmica, diferenciando-se na fonte de energia utilizada, pois, enquanto na sísmica utiliza-se

uma fonte acústica, no GPR é utilizada uma fonte de energia eletromagnética. A propagação

e a reflexão das ondas de radar em subsuperfície devem-se às diferenças nas propriedades

eletromag néticas dos materiais.

O radar produz um pulso de radiação eletromagnética de alta freqüência, que é

transmitido ao solo através de uma antena. Este pulso se propaga através do solo e sua

propagação é controlada, principalmente, pela condutividade elétrica do meio: quanto maior a

condutividade elétrica, maior é a dissipação do sinal na forma de calor. Horizontes geológicos

que separem meios com diferentes condutividades elétricas podem ser delineados pelo GPR,

devido ao contraste nas propriedades elétricas dos dois meios (constante dielétrica). Esta

mudança na condutividade elétrica laz com que parie do sinal transmit¡do seja refletido,

retornando à superfície, onde é captado e amplificado por uma antena receptora.
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7.1 - Levantamento Sismoestratigráfico e Batimétrico do Lago Dom Helvécio

A investigação sísmica para o estudo de depressões lacustres foi cumprida em

apenas um corpo lacustre selecionado, o lago Dom Helvécio, o maior dentro da área principal

de concentração dos lagos, situado nos limites do Parque Estadual Florestal do Rio Doce

(|EF/MG), com fácil acesso para o deslocamento dos equ¡pamentos utilizados. Este lago

possui, ainda, uma forma geral que demonstra indiscutivelmente seu caráter de drenagem

afogada, com dois braços principais.

O método geofísico empregado foi o da perfilagem sísmica rasa, utilizando-se um

perfilador de subfundo (penetração até 30 m) com freqüência de 7 kHz (RTT l00OA

Raytheon), pertencente ao Departamento de Geologia da Universidade Federal Fluminense

(UFF). A etapa de campo para a obtenção dos dados geofísicos contou com o apoio e a

orientação do Prof. Dr. Cleverson Guizan Silva, da mesma instituição.

O funcionamento deste equipamento consiste na emissão de ondas sonoras, que

se propagam pela água e, após atingirem um refletor (a superfície do fundo do lago, por

exemplo), retornam à superfície, sendo captadas por um receptor. O aparelho

emissor/receptor é preso à lateral do barco, de forma que fique submerso cerca de SO cm

(Fotografia 1). Um aparelho registrador, levado dentro do barco, recebe as informaçöes

diretamente em rolos de papel, sendo os sinais sísm¡cos realçados por um amplificador, antes

de serem registrados. A fonte de energia empregada foi composta por duas baterias de 12 V.

O barco teve que realizar o percurso dos perfis com velocidade constante, a fim de que a

escala horizontal de cada perfil sísmico nåo sofresse variaçöes. A seçäo sísmica é obtida sem

a necessidade de processamento poster¡or.

Foram levantados 23 perfis sísmicos no lago Dom Helvécio, transversais aos dois

braços principais, tendo sido descartado o perf¡l de nq 22, devido à baixa qualidade da seção

produzida. Na sua mesma localização, foi realizado o perfit de ne 23. Para auxiliar a

localização dos perfis, foi utilizado um GPS (Garmin 45), fazendo-se a leitura de coordenadas

a cada minuto.

Como produto secundário do levantamento sísmico, foram obtidos dados da

profund¡dade do lago ao longo dos vários perfis efetuados. Tais informaçöes resultaram em

um reconhecimento batimétrico do lago Dom Helvécio, produzido somente no faixa abrangida

pelos perfis sÍsmicos; pequeno braços tributários não investigados nåo foram incluídos no

mapa batimétrico produzido, já que se optou pela não-extrapolação das isóbatas,
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Fotografia 1 - Etapa de levantamento sísmico do lago Dom Helvécio, visualizando-se o
equipamento instalado na embarcação utilizada, com destaque para o aparelho
emissor/receptor, preso à lateraldo barco.

Para a interpretação estratigráfica dos dados sísmicos, seguiu-se a metodologia

descrita por Mitchum et al. (1977), envolvendo a identificaçäo e a análise de

sismosseqüências, a partir da observação de elementos como terminação dos refletores

sísmicos, geometria das unidades sísmicas e padröes de reflexäo sísmica, ou sismofácies. O

reconhecimento das sismofácies foi apoiado, ainda, pela comparação aos padrões típicos,

apresentados por Bally (1987).

Foram efetuados quatro furos de sondagem em pontos selecionados, utilizando-se

amostrador do tipo Livingstone, modificado por Colinvaux (1986) pertencente ao Smifhsonian

lnstitute (EUA), sob a custódia no Brasil do Dr. Paulo E. Oliveira (Departamento de

Paleontologia e Estratigrafia do lnstituto de Geociências, USP), que apoiou e orientou as

coletas realizadas (fotografias 2 e 3).

Este equipamento, de operação manual, pode ser utilizado para águas não muito

profundas (até 30 m de lâmina de água), sendo mais adequado à coleta de sedimentos

argilososatéareiafina(Deevey1965). Consiste em um tubo de alumínio, com 1,20 m de

comprimento e 5 cm de diâmetro (tubo de amostragem), no qual é inserido um piståo com 20

cm de comprimento, preso a um longo e fino cabo de aço, que passa por dentro do tubo. A

este conjunto amostrador, por meio de rosca, são acopladas hastes de alumínio, de 1 m de

comprimento, compondo a coluna de sondagem, No momento da descida do aparelho e até o

início da amostragem, o pistäo encontra-se fixo à extremidade inferior do tubo amostrador,
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sendo solto e puxado pelo cabo para dentro do tubo apenas quando se define o início da

amostragem, através de uma leve percussäo, permitindo, assim, a entrada do sedimento no

tubo amostrador. Esta coluna de sondagem é orientada dentro um tubo-guia, previamente

instalado no local da sondagem, que garante que seja mantida a posição paru a continuidade

dos testemunhos ao longo de uma mesma sondagem. Pelo método de sondagem utilizado,

obtém-se testemunhos com 1 m de comprimento.

Fotografia 2 - Etapa de sondagem no lago Dom Helvécio, visualizando-se a plataforma de
operação utilizada e o momento de instalação do tubo-guia.

Fotografia 3 - Etapa de sondagem no lago Dom Hel-
vécio, visualizando-se o procedimento
de descida da coluna de sondagem,
dentro do tubo-guia anteriormente
instalado.
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Antes de serem abertos, os tubos contendo os testemunhos de sondagem foram

submetidos à exposição a raio-X médico, para que fosse visualizado o estado geral do

material coletado. Esta etapa foi realizada utilizando-se equipamento S¡emens-Heliofoz 45,

pertencente ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio

de Janeiro (UFRJ), seguindo as seguintes especificaçöes: distância focal de 1,20 m; carga de

16 mAs; voltagem de 50 KV; tempo de exposição 0,05 s.

Os tubos contendo os sedimentos amostrados foram, entäo, abertos com serra

manual, no Laboratório de Processos Sedimentares do Departamento de Geologia da UFRJ,

tendo sido os sedimentos descritos quanto âos principais aspectos faciológicos (cor,

granulometria, estruturas sedimentares e vestígios orgânicos).

Todos os níveis com materiais orgånicos identificados foram coletados para

datação segundo o método do radiocarbono. Alguns desses níveis selecionados foram

datados no laboratório Beta Analytic /nc. (Flórida, EUA).

7.2 - Levantamento Geofísico de Paleovales Fluviaís

Para a investigação geofísica de paleovales fluviais relacionados à barragem dos

lagos, foram selecionadas duas localidades na área principal de concentração dos lagos. A

escolha das localidades estudadas foi feita de maneira a: a) privilegiar áreas com boas

exposições dos sedimentos investigados, permitindo uma correlação entre os resultados

geofísicos e o material aflorante; e b) investigar a presença de paleocanais, mapeados em

fotografias aéreas, e seus estilos de preenchimento sedimentar.

Esta atividade foi possível através de cooperação estabelecida com a Divisão de

Geofísica da CPRM/RJ, sendo realizada sob a orientação dos Drs. Jean A. Pilon e Yvon T.

Maurice, geólogos do Geological Survey of Canada.

O equipamento utilizado para a aquisiçäo dos dados foi um GPR Pulse EKKO 100,

com transmissor de 1.000 V e antenas de 50 MHz de freqüência. Este equipamento é

composto por: a) um par de antenas, sendo uma emissora e outra receptora, que ao ser

deslocado ao longo do perfil produz uma seção que registra os refletores em subsolo; b) uma

fonte de energia; e c) um computador que registra e processa os dados, sendo possível

visualizar a seção levantada simultaneamente a sua realização (Fotografia 4). O.equipamento

utiliza fibras óticas para a transmissão dos sinais entre a fonte, o computador e as antenas.
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Fotografia 4 - Etapa de levantamento geofísico de paleovales fluviais com o uso do GPR,
visualizando-se a aquisição dos dados. As duas antenas são deslocadas
paralelamente, ao longo da seçäo desejada. A seçäo produzida é visualizada
diretamente através do computador acoplado ao sistema.

As seçöes geofísicas gravadas no computador foram processadas através de

programas de tratamento computacional específicos, antes de serem plotadas para a

interpretação.

Na interpretaçäo geofísica, utilizou-se técnica análoga à aplicada à estratigrafia

sísmica, descrita no ítem anterior. Jol & Smith (1991) definem, para esta interpretação, o

conceito de fácies de radar, consistindo em unidades sedimentares tridimensionais,

mapeáveis, compostas por padrões de reflexão característicos que os distinguem das

unidades adjacentes. No estudo aqui realizado, foram definidas unidades de radar, com base

nas relaçöes de terminação, geometria dos conjuntos de refletores mais contínuos e fortes, e

na configuração dos padröes de reflexão (fácies de radar) dentro de cada unidade distinta.
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PARTE III- RESULTADOS E DISCUSSOES

8- COMPARTIMENTAçÃO MORFOESTRUTURAL DA REGÁO DO MÉDIO VALE
DO RrO DOCE (MG)

Como foi considerado no capítulo 4 deste trabalho (p.49), as análises

geomorfológicas realizadas tiveram como objetivos principais: a) ressaltar a presença de

controles do substrato geológico-estrutural na estruturação do relevo, como critério para a

definição de situações tectonicamente importante; e b) orientar o reconhecimento, em escala

regional, de áreas favoráveis ao acúmulo e preservação das sucessöes sedimentares

cenozóicas, Embora tenham sido produzidos mapas referentes às principais faixas

altimétricas e desnivelamentos altimétricos (figuras 33 e 34), discutidos a seguir, não

constituiu objetivo deste estudo o estabelecimento de um mapa geomorfológico da região do

médio vale do rio Doce.

Através dos mapas de faixas hipsométricas e de desnivelamentos altimétricos, foí

documentada uma compartimentação do relevo bastante importante como resultado da

primeira análise acerca da influência lito-estrutural e/ou tectônica na configuração e evoluçâo

da paisagem regional, sendo destacado, ainda, um controle efetivo sobre a local¡zação e a

concentração dos lagos, em termos näo considerados anteriormente na literatura.

O mapa de faixas altimétricas mostrou-se muito adequado para realçar os detalhes

topográficos, deixando ev¡dentes os limites da "depressão interplanáltica do vale do rio Doce",

representada pela faixa alongada no centro do mapa com a predominância de cotas

altimétr¡cas abaixo de 500 m. Os limites desta área apresentam-se fortemente orientados

segundo uma direção geral NNE-SSW, dada por alinhamentos de serras com altitudes

predominando na faixa de 700 a 900 m.

Embora de visualização não tão óbvia, pois não reflete diretamente aspectos

topográficos, mas representa blocos de igual ¡ntensidade de dissecação fluvial, o mapa de

desnivelamentos altimétricos também evidencia a mesma compartimentação geomorfológica,

destacando, no centro do mapa, a regiäo deprimida do médio vale do r¡o Doce, com o

predomínio de um relevo de colinas suaves (com baixo desnivelamento topográfico, da ordem

de 0 a 100 m), limitada por alinhamentos de pequenas serras e/ou degraus reafeiçoados e

degraus escarpados (desnivelamentos maiores do que 200 m).

Observando-se os mapas apresentados nas figuras 33 e 34, foram identificados

três grandes compartimentos topográficos, caracterizados a seguir.
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8.1 - Compartimentos Topográficos

l) Deoressão Topoqráfica do Médio Vale do Rio Doce

Este grande compartimento topográfico destaca-se no centro dos mapas,

constituindo uma faixa relativamente estreita, alongada na direçäo NNE-SSW, que

corresponde à denominada "depressâo interplanáltica do vale do rio Doce" (IGA-MG

1977). Para o trecho investigado neste estudo, propöe-se a subdivisão em três setores

distintos, separados por limites aproximadamente E-W.

Esta subdivisão é melhor visualizada no mapa de desnivelamentos altimétricos,

que ressalta os aspectos mais marcantes do relevo. Características de mais detalhe säo

melhor percebidas no mapa hipsométrico.

l.1) Setor Central

O setor central, de maior abrangência espacial, é identificado pelo

predomínio marcante dos menores valores de desn¡velamentos altimétricos (0-50

m) - Figura 34, e pela presença do sistema de lagos do médio vale do rio Doce.

Estende-se, aproximadamente, de logo à montante da confluência do rio

Casca com o rio Doce, a sul, até pouco à montante da confluência do rio Santo

Antônio com o rio Doce, a norte.

Em termos hipsométricos, neste setor da depressão do vale do rio Doce

predominam cotas entre 250 e 300 m e entre 300 e 400 m, d istr¡bu¡ndo-se,

respectivamente, como áreas de vales amplos e interflúvios extensos e suaves

(Figura 33).

O trecho de maior destaque em relação aos valores hipsométricos

corresponde justamente à área de maior concentração de lagos, onde se observa

uma concentração maior das cotas topográficas mais elevadas do setor, em

alinhamentos NE a ENE dos ¡nterflúvios acima descritos. Este trecho configura

uma estrutura de "estrangulamento" E-W a ENE-WSW do compartimento

deprimido do vale do rio Doce.

À montante deste segmento, encontra-se uma área topograficamente mais

deprimida, com amplo predomínio da faixa altimétrica entre 250 a 300 m,

associada a uma grande distribuição espac¡al de vales amplos e entulhados,

bordejada, a leste e a oeste, por conjuntos de interflúvios que, individualmente,

encontram-se alinhados segundo uma or¡entação principal NW-SE, presente de

modo mais s¡gnificativo na borda oeste da área deprimida, O l¡m¡te deste

segmento apresenta-se marcado por alinhamentos NNE-SSW e ENE-WSW.
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Ainda mais à montante, junto à confluência dos rios Casca e Doce, no limite

com o setor sul da depressão do vale do rio Doce, ocorre uma área menor,

topograficamente ainda mais deprimida (cotas entre 200 e 250 m, associadas a

vales amplos e entulhados), configurando uma área embutida no trecho

anteriormente descrito (Fotografia 5), com limites retilíneos bem marcados, de

orientações NNW-SSE e ENE-WSW.

Fotografia 5 - Visåo da área entulhada embutida no limite entre os setores central
e sul da depressão topográfica do médio vale do rio Doce, pouco à
montante da confluência dos rios Casca e Doce, na margem oposta
à localidade de Biboca (município de São José do Goiabal).

À jusante da área de maior concentração dos lagos, a partir da confluência

do rio Piracicaba com o rio Doce até o limite com o setor norte da depressão do

vale do rio Doce, encontra-se outra área deprimida, com o predomínio de cotas

entre 200 e 250 m e 250 e 300 m, associadas, respectivamente, a vales

entulhados e interflúvios amplos.

No setor central da depressäo topográfica do vale do rio Doce, ocorre uma

importante concentração de compartimentos mais dissecados (valores de

desnivelamento entre 50 e 100 m e entre 200 e 400 m), cujo arranjo espacial
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reforça o aspecto de "estrangulamento" que limita, a sul, a área de principal

concentração dos lagos.

Ao longo de toda a extensão do setor central da depressäo do vale do rio

Doce, os seus limites possuem características em parte distintas, comparando-se

as bordas ocidental e oriental. Enquanto o limite a oeste é bordejado, em quase

toda a sua extensäo, por conjuntos de interflúvios extensos e suaves, com

orientaçäo NW bem marcada, compondo um relevo de superfícies aplainadas

(fotografias 6 e 7), estes são bastante curtos na borda leste, que se configura,

assim, como um limite topograficamente mais abrupto (fotografias I e 9).

Fotografia 6 - Visão lateral do conjunto de interflúvios aplainados que compõem a

borda oeste do setor central da depressão topogrâfica do médio
vale do rio Doce, ao sopé da serra Água Limpa, vista a partir da
rodovia BR-262.
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Fotografia 7 - Visão frontal da mesma situação retratada na fotografia anterior,
documentando as feiçöes de interflúvios aplainados, orientados
segundo a direção NW-SE, ao sopé da serra Agua Limpa, vista da
estrada de Säo José do Goiabal para a localidade de Juiraçu.

Fotografia I - Visão geral da depressão topográfica do médio vale do rio Doce, a

partir do mirante localizado no Parque Estadual Florestal do Rio
Doce. Ao fundo, à direita, tem-se o perfil tênue do conjunto de
serras escarpadas que delimitam a borda leste deste compartimento
deprimido. Em primeiro plano, visualiza-se a barragem do lago Dom
Helvécio.
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Fotografia I - Detalhe de aspecto geomorfológico característico no conjunto de
serras escarpadas da borda leste da depressão do vale do rio Doce,
apresentando encostas íngremes e relevo de pontões. Vale do
córrego São Cândido, próximo à localidade de Vargem Alegre
(município de Caratinga).

Por outro lado, enquanto a borda ocidental da área deprimida é dissecada

por cursos fluviais menos extensos (exceção feita aos rios Piracicaba e Santo

Antônio, que, no entanto, não chegam a interromper significativamente a

continuidade da configuração do limite ocidental da depressão), geralmente

paralelizados, os cursos fluviais na borda oriental são mais extensos e ramificados,

produzindo nítidas interrupções na continuidade deste limite da depressão.

Deve ser destacada, ainda, como aspecto expressivo identificado na

depressão topográfica do médio vale do rio Doce, a presença de importantes

traços de paleocanais situados sobre as feiçöes de terraços amplos que

configuram o entulhamento dos vales fluviais. Estes paleocanais são

tentativamente relacionados, neste estudo, aos antigos cursos fluviais dos rios

Doce e Casca.

A localização destes paleocanais está diretamente associada a situaçöes

geomorfológ icas pa rticu la res, a nteriormente destacadas:
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a) os traçados de paleocanais aqui sugeridos como tendo relação com o antigo

curso fluvial do rio Casca demonstram uma migraçäo do curso deste rio para NW,

abandonando um amplo vale entulhado que separa os atuais rios Casca e Matipó.

Esta migração é verificada através de uma estreita passagem atravessando um

alinhamento de cristas na direção NE, passando a drenar no sentido da pequena

área embutida, topograf¡camente rebaixada, localizada no lirnite sul do setor

central da depressäo (Fotografia 5), Coincidentemente, o curso fluvial do rio

Matipó apresenta a mesma conformação voltada para NW quando penetra na

área da depressão topográfica do médio vale do r¡o Doce. A repetição desta

estruturação da rede de drenagem, reconhecível ainda em outros cursos fluviais,

como os ribeiröes do Óculos e Sacramento, que exibem inflexões abruptas para

W, sugere controles estruturais e/ou tectônicos importantes, interpretados, adiante

neste estudo, como condicionamento tectônico;

b) mais extensos, os traçados de paleocanais identificados na área de principal

concentração dos lagos foram descritos anteriormente por Pflug (1969b) e

Barbosa & Kohler (1981), tendo s¡do destâcados no item 3.2 deste volume (p.45),

No presente estudo, estes paleocanais são relacionados ao antigo curso fluvial do

rio Doce. As posições ocupadas pelo curso do rio Doce durente a migração para a

situação atual (para SE, no limite com o trecho sul do setor central da depressäo

do vale do rio Doce, e para W, ma¡s a norte) estão provavelmente associadas às

estruturas geomorfológicas referidas anteriormente como feiçöes de

"estrangulamento" do compartimento deprimido, com nÍtidos controles estruturais

e/ou tectônicos,

O paleocanal s¡tuado na margem esquerda do rio Doce será descrito e

interpretado com mais detalhe no capítulo 13 (item 13.'1), com respeito às

possiveis relaçöes com a evoluçäo do sistema de lagos.

1.2) Setor Sul

O setor sul da depressão topográfica do médio vale do rio Doce estende-se

a partir da confluência dos rios Casca e Doce, aproximadamente, rumo ao sul,

com os mais altos valores de desnivelamento altimétrico do grande compartimento

deprimido, predominando os valores entre 100 e 200 m, correspondentes a um

relevo de colinas dissecadas (Figura 34).

Neste setor, em termos hipsométricos, verif¡cam-se princ¡palmente valores da

ordem de 300 a 400 m e 400 a 500 m, associados, respectivamente, a vales e
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cristas relativamente estreitos (Figura 33). Estas faixas altimétrjcas estão

organizadas segundo alinhamentos nas direções NE-SW e NW-SE, sendo os

alinhamentos or¡entados nesta última direção bastante ¡mportantes na

configuração topográfica deste setor, influenciando de forma significativa os

cursos do rio Doce e, principalmente, do rio Casca.

1,3) Setor Norte

O setor norte da depressão topográfica do médio vale do rio Doce inicia-se

um pouco a sul da confluência dos rios Santo Antônio e Doce, caracterizando-se

pelo predomínio dos valores de desnivelamento altimétrico entre 50 e 1OO m,

configurando um relevo de colinas suaves (Figura 34).

Const¡tui uma área com características de vales e interflúvios amplos,

apresentando cotas altimétricas que variam entre 200 e 300 m (vales) e 2S0 e 400

m (interflúvios), com direções NE-SW e WNW-ESE bem marcadas (Figura 33). Os

alinhamentos de vales e interflúvios nesta última direçåo estão bem impressos na

borda oeste, destacando-se, neste caso, a forte orientação do vale do rio Santo

Antônio.

ll) Planaltos Dissecados a Oeste da Depressão Topoqráfica do Médio Vale do Rio Doce

Na porção ocidental da área estudada, o mapa de desnivelamentos altimétricos

registra um arranjo complexo de degraus escarpados, serras/degraus reafeiçoados e

compartimentos de colinas dissecadas (Figura 34).

No limite com a depressão do vale do rio Doce, estes compaúimentos estäo

nitidamente alinhados segundo uma marcante orientaçäo NNE-SSW, Este limite possui

um caráter transicional/escalonado, visto que os degraus e serras são bordejados por

compartimentos de colinas dissecadas, passando estes para os compart¡mentos de

colinas suaves que definem a depressäo do vale do rio Doce.

Outro conjunto topográfico que merece destaque em termos do mapa de

desnivelamentos altimétricos é constituído pelo arranjo de degraus escarpados e

degraus e/ou serras reafeiçoados verificado na porção centro-norte deste grande

compartimento topográfico, com marcada orientação NW-SE, limitado, a nordeste, pelo

vale do rio Santo Antônio. Prolongando-se os limites deste conjunto topográfico rumo à

depressão do rio Doce, estes ajustam-se, coincidentemente, à área de ocorrência

principal dos lagos, sugerindo uma influência importante.
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Em termos hipsométricos, há o predomínio de cotas altimétricas entre 700 e g00

m, podendo-se destacar as seguintes áreas (Figura 33):

a) área de serras elevadas, atingindo cotas acima de 900 m, à margem esquerda do

rio Piracicaba, orientada na direçäo NE-SW, concordante com o traçado marcante

deste rio nesta direção, que Riccomini (1983) designa como Lineamento Rio

Piracicaba, associando-o a uma movimentação transcorrente s¡nistral. Este

lineamento prolonga-se, para sudoeste, rumo à bacia de Fonseca, onde Sant'Anna ef

a/. (no prelo) admitem que movimentação sinistral ao longo deste tenha originado

pequenas depressöes com orientação NE, pela atuação de componente localmente

distensivo, embutindo os sedimentos da Fm. Fonseca;

b) ainda com relação à orientação NE dos conjuntos topográficos neste grande

compartimento a leste da depressão do vale do rio Doce, sugere-se a presença de

escalonamento de blocos do relevo de NW para SE, controlado por estruturas com

direção NE-SW. Escalonamento semelhante de blocos topográficos com igual

controle estrutural e associado a basculamentos para NW foi proposto por Saadi

(1991)na área dos afluentes da margem esquerda do rio Doce, incluindo o rio Santo

Antônio, a norte da região aqui estudada;

c) outro elemento geomorfológico significativo nesta área de serras elevadas a oeste

da depressão do vale do rio Doce é representado pelos vales tributários do rio
Piracicaba, marcadamente estreitos e encaixados em estruturas fortemente

orientadas segundo a direção NNW-SSE;

d) vale do rio Santo Antônio, que apresenta ampla dishibuição de cotas entre 300 e

500 m, associadas a colinas dissecadas. Consiste em área deprimida, embutida em

cotas ma¡s elevadas a partir de alinhamentos de cristas e escarpas NNE-SSW e

WNW-ESE.

lll) Planaltos Dissecados a Leste da Deoressão Topoqráfica do Médio Vale do Rio Doce

Na porção oriental da área estudada, também se verifica um arranjo complexo de

compart¡mentos topográficos, sendo maior, no entanto, a participação dos domínios

colinosos em detrimento dos degraus escarpados (Figura 34).

O limite com a depressão do vale do rio Doce é dado por um alinhamento N-S a

NNE-SSW de compartimentos de serras e/ou degraus reafeiçoados e degraus

escarpados, bordejados por compartimentos de colinas dissecadas, caracterizando,

também, um limite escalonado, embora mais abrupto quando comparado com a borda

oeste da depressäo.
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O arranjo dos compartimentos topográficos nesta grande unidade geomorfológica

a leste da depressäo do vale do rio Doce está associado a orientaçöes

preferencialmente N-S e E-W, bem evidenciadas pelos traços dos vales fluviais.

Vale ressaltar a presença de importante alinhamento de degraus e/ou serras

reafeiçoados, com direção NW-SE, adjacente ao rio Matipó, quando ele penetra na

depressão topográfica do vale do rio Doce. O prolongamento deste alinhamento

topográfico rumo à depressão converge, de forma significativa, para a ârea principal de

concentração de lagos, ligando-se, também, ao importante arranjo NW de serras e/ou

degraus reafeiçoados e degraus escarpados descrito na região a oeste da depressão do

vale do rio Doce.

Com relação às faixas altimétricas observadas (Figura 33), é marcante a presença

de áreas elevadas, com cotas topográficas acima de 700 m, até maiores que 1.100 m.

São numerosos os compartimentos de colinas suaves, com desnivelamentos

topográficos da ordem de 50 a 100 m, embutidos em domínios de colinas dissecadas,

segundo direções preferencialmente N-S e E-W. Configuram, geralmente, áreas

"deprimidas", com cotas entre 500 e 700 m, com grande desenvolvimento das formas de

interflúvios amplos e suaves, constituindo um típico relevo de planalto aplainado

(Fotografia 10).

Fotografia 10- Visão de um compartimento elevado de colinas suaves, embutido no domínio
de serras escarpadas a leste da depressão do vale do rio Doce, na área da
bacia de drenagem do rio Matipó. Vale do córrego dos Albinos, após a
localidade de Granada (município de Abre-Campo).
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A compart¡mentação geomorfológica nos três grandes compartimentos descritos

está bem documentada, também, nos perfis topográficos em varredura transversais a sua

estruturação principal (figuras 35 e 36). Nestes perfis, percebe-se claramente a presença de

importante compartimento topográfico deprimido, a altitudes de, aproximadamente, 200 a 600

m (depressão topográfica do médio vale do rio Doce), cujos limites a leste e a oeste são bem

definidos por nítidos desníveis topográficos da ordem de 3oo a 400 m (os maiores desníveis

encontram-se a leste) - degraus topográficos que delimitam os compartimentos de planaltos

dissecados a leste e a oeste da depressão do vale do rio Doce, cujas altitudes variam em

torno de 700 a 900 m. Áreas mais elevadas nestes compartimentos a leste e a oeste da

depressäo topográfica do médio vale do rio Doce representam alinhamentos de serras.

No perfil topográfico em varredura realizado no setor central da depressão do rio
Doce (Figura 35), percebe-se a presença de dois conjuntos de topos nivelados, dentro da

área deprimida: o mais elevado, a cotas aproximadas de 550 m, e outro, embutido neste, a

cotas aproximadas de 450 m. Estes dois níveis correspondem, nos mapas hipsométr¡co e de

desnivelamentos altimétricos (figuras 33 e 34), a uma importante divisão entre,

respectivamente, conjuntos de interflúvios dissecados na borda da depressåo e a área mais

deprimida com vales entulhados, a sul da área de maior concentração de lagos localizada na

reg¡ão de "estrangulamento" da depressão do rio Doce. Acredita-se que tal desnível de topos

nivelados corresponda a um escalonamento por falhas de direção NNE-SSW, que será

discutido adiante.

O perfil topográfico em varredura construído transversalmente ao setor sul da

depressão do vale do rio Doce (Figura 36) assinala, ainda, alguns outros elementos

topográficos significativos. Nota-se neste setor que, por assumirem importância maior os

compartimentos topográficos caracterizados por colinas dissecadas, os limites entre a

depressão do vale do rio Doce e os blocos elevados a leste e a oeste possuem caráter mais

transicional, definido por degraus reafeiçoados. Outro aspecto relevante destacado por este

perfil relaciona-se à segmentação verificada na área deprimida: uma porção deprimida

relativamente estre¡ta, com topos nivelados em torno de 500 m de attitude, está situada bem

adjâcente ao degrau da borda oeste, sendo neste trecho que se encontra encaixado o curso

fluvial do rio Doce; uma porção deprimida mais ampla, ocupando a maior extensão da

depressão do vale do rio Doce, até a sua borda leste, apresenta topos n¡velados em torno de

450 m. O limite entre estas duas porçöes deprimidas está associado a um conjunto com

orientação NNE de interflúvios que, individualmente, orientam-se segundo direção NW,

atingindo altitudes da ordem de 500 m. Nesta porçäo está encaixado o curso do rio Casca.
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Um terceiro perfil topográfico em varredura foi construído ao longo de toda a

extensâo de ocorrência dos lagos do médio vale do rio Doce (Figura 37). Este documenta, na

sua parte inicial, um escalonamento topográfico dado por degraus de pequeno desnível,

definindo sig nificativamente o limite entre os setores sul e central da depressão topográfica do

médio vale do rio Doce. Estes degraus indicam a existência de uma ¡mportante estruturação

NW a E-W, já destacada anteriormente para este trecho. No setor central da depressão, onde

se insere o sistema de lagos do médio rio Doce, são ass¡naladas, também, duas importantes

áreas mais elevadas, cuja posiçäo aiusta-se de maneira significativa, aos limites da

concentração principal de lagos. As posições em que estes pequenos degraus ocorrem

correspondem a estreitamentos do vale do rio Doce, certamente onde ocorreram as capturas

do paleocanal do rio Doce para a sua posiçáo atual.

Aspectos importantes detectados através das análises geomorfológicas regionais

dizem respeito d¡retamente à origem do sistema de lagos:

a) as feiçöes de vales amplos e entulhados que const¡tuem as barragens dos lagos são

extremamente mais significativas na área da depressão do vale do rio Doce, não sendo,

porém, exclusivas desta área, distribuindo-se como feição regional ¡mportante. Estão

particularmente preservadas em compartimentos embutidos, rebaixados, com marcado

controle NNW a NNE e ENE a WNW;

b) é notável que a ocorrència de amplos vales entulhados, com lagos, seja iniciada

praticamente no |¡mite entre os setores sul e central do compartimento deprimido, sob um

flagrante controle E-W a ENE;

c) a área de maior concentração de lagos está localizada em um compartimento

topograficamente mais elevado dentro da depressão do vale do rio Doce, e com os

menores valores de dissecação, limitado pela convergência de estruturas ENE e NW.

lnsere-se em um "alto topográfico", preservado livre de um entalhamento fluvial mais

acentuado.
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8.2 - Possíveis Condicionantes Litoestruturais e/ou Tectônicos

Buscando-se a interpretação dos possíveis condicionantes l¡toestruturais e/ou

tectônicos para a compartimentação geomorfológica apresentada nos mapas hipsométrico e

de desnivelamento altimétrico, pode ser afirmado que, além do flagrante controle estrutural,

existe uma nítida relaçäo com as três principais unidades litológicas descritas na região. O

alinhamento de serras que limita, a oeste, a depressão do vale do rio Doce associa-se

intimamente a rochas quartzíticas do Grupo Dom Silvério; do outro lado da depressão do vale

do rio Doce, as áreas mais elevadas sáo sustentadas pelas rochas charnoqulticas do

Complexo Juiz de Fora; estando a depressão do vale do rio Doce situada sobre os gnaisses

do domínio Mantiqueira.

Embora o controle litológico seja significativo, acredita-se que não seja o mais

¡mportante, subordinando-se aos controles estrutural e tectônico. Estruturas notáveis, como a

segmentação E-W da depressão do vale do rio Doce ou os alinhamentos de compartimentos

deprimidos e de serras segundo orientaçöes NW-SE a E-W, não possuem qualquer

correspondência litológica,

Neste contexto de interpretaçåo dos diferentes controles sobre a

compartimentaçäo do relevo, deve-se destacar que, embora a divisäo principal nos três

grandes domínios geomorfológicos seja igualmente documentada através das duas técnicas

de análise do relevo utilizadas, os mapas produzidos fornecem informações algo diferentes

quando observados em detalhe, podendo ser considerados como complementares'

Comparativamente, o mapa hipsométrico parece reproduzir melhor os controles

litológicos regionais, enquanto que o mapa de desnivelamentos altimétricos mostrou-se mais

sensível para realçar as grandes estruturas, segundo, também, direçöes diferentes daquela

da compartimentaçäo nos principais dominios.

A área de altitudes mais elevadas no dominio geomorfológico a oeste da

depressão do vale do rio Doce, observada a norte do Lineamento Rio Piracicaba, pode ser,

em parte, associada aos corpos de rochas granitóides descritos no mapa do IGA-MG (1978) -
Figura 7, p.1 1 .

O controle das orientações E-W e NW-SE sobre os compartimentos embutidos

que ostentam feiçöes geomorfológicas como vales amplos e entulhados e interflúvios suaves,

que se relacionam à preservação de sucessöes sedimentares cenozóicas, sugere que a

geração destas áreas possa estar ligada à atuaçäo de mecanismos neotectônicos. Esta

hipótese, apresentada neste momento de forma preliminar, será melhor analisada quando das

discussões das análises estratigráficas e estruturais.
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Com relaçäo às medidas de fraturamento obtidas em campo, o conjunto de dados

de juntas nas rochas do embasamento (cerca de 2.230 fraturas medidas) apresenta uma

importância significativa quando analisado frente à compartimentação geomorfológ¡ca: a) para

cada um dos três grandes compartimentos geomorfológicos ident¡ficados observa-se um

padrão predominante de fraturamento; b) alguns importantes compartimentos menores

possuem estreita relação com os padröes de fraturamento identificados; e c) alguns padröes

de fraturamento mostram-se muito bem marcados, independentemente da compartimentação

geomorfológica regional, ou seja, sobrepujam esta subdiv¡são.

Para facilitar a comparação com os dados geomorfológ icos, estes dados

estruturais serão relacionados segundo as cartas topográficas que cobrem a área estudada

(CFb - carta Coronel Fabriciano; Car - carta Caratinga; DS - carta Dom Silvério; RC - carta Rio

Casca; RS - carta Raul Soares; lpa - carta lpatinga; DC - carta Dom Cavati). Os

estereogramas utilizados para a apresentação destes dados de juntas estão representados

nas fìguras 38 a 47. No Anexo I, encontra-se o mapa com a localização dos pontos

investigados.

o grande compartimento geomorfológico de planaltos dissecados a oeste da

depressão do vale do rio Doce possui seu limite NNE a NE reproduzido por juntas orientadas

segundo esta direção (assinaladas nos pontos DS 02, DS 03, DS 06, DS 11, CFb 08, CFb 31,

lpa 03) - Figura 38 a 40. Destaca-se, no entanto, neste compartimento, o predomínío quase

que absoluto de um padrão de juntas com orientação NW, reproduzido nos pontos DS 01, DS

03, DS 04, DS 06, DS 1 1 , CFb 05, CFb 08, CFb 31 , CFb 32, CFb 38, lpa 03, lpa 04, que se

superpõe à direçäo topográfica regional e ocorre normalmente conjugado a um padrão de

juntas E-W (ver pontos DS 01 , DS 03, DS 04, DS 06, DS 10, CFb 05, lpa 04)

Este padrão de fraturamento NW deve ser o responsável por aspectos

geomorfológicos bastante importantes neste grande compartimento, como: a) os conjuntos de

interflúvios amplos, sob esta orientação, identificados ao longo do limite com a depressão do

vale do rio Doce; b) o compartimento embutido, de conformação suave, na área da bacia do

rio Santo Antônio; e, principalmente, c) o expressivo conjunto formado por degraus

escarpados e degraus e/ou serras reafeiçoados que envolve a área elevada à esquerda do rio

Piracicaba e prolonga-se rumo à depressäo do vale do rio Doce.

Outros traços geomorfológicos importantes, como as fortes orientações ENE do

vale do rio Piracicaba e das áreas altas adjacentes a este vale e NNW a N-S dos seus vales

tributários, estão diretamente controlados pelos padróes de fraturamento observados (cf

pontos lpa 04 e CFb 58, respectivamente).
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Figura 38 - projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) dos pólos de ¡untas
medidas no embasamento, no compartimento geomorfológico de planaltos

dissecados a oeste da depressão do vale do rio Doce, em parte da carta Dom

Silvério.
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Figura 39 - projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hem¡sfério inferior) dos pólos de juntas

medidas no embasamento, no compartimento geomorfológico de planaltos

dissecados a oeste da depressão do vale do rio Doce, em parte das cartas Dom

Silvério e Coronel Fabriciano.
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Este padrão proeminente de fraturamento NW, bem caracterizado a oeste dã

depressão do vale do rio Doce, penetra marcadamente nesta área deprimida, em particular

nos seus setores norte e sul (cf. pontos DC 06, DS 12, DS 14, DS 16, RC 10, RC 15, RC 17,

RS 07, RS 08 - Figura 41 e 42), sendo provavelmente responsável pelos nítidos al¡nhamentos

de interflúvios amplos descritos nestes setores, segu¡ndo esta orientaçã0.

Ainda no setor sul da depressão topográfica do médio vale do rio Doce, no limite

com o setor central, foram registrados padrões de juntas com orientaçäo NE a ENE (cf pontos

DS 12, DS 14, DS 16, RC 02 - Figura 41 e 42), cujas direções coincidem com os

alinhamentos de interflúvios, escalonamento de blocos e, especialmente, com a orientação

preferencial da ârea topog raficamente mais deprimida embutida na transição para o setor

central. Juntas com direção NNE foram registradas no pontos RC 10 e RC 11 (Figura 41 e

42), provavelmente controlando a orientação geral do rio Casca, que é, no entanto,

repetidamente interrompida pela estruturação NW principal.

No setor central da depressáo do vale do rio Doce, os principais padröes de

fraturamento observados possuem orientaçöes NNE e NE/ENE, principalmente esta, estando

fortemente representados (cf. pontos CFb 12, CFb 36, CFb 54, Car 01, Car 07, Car 08, Car

25, Ca¡ 27, Car 31, Car 32 - Figura 43 e 44). A direção NW está ainda presente de modo

conspícuo (cf. pontos CFb 12, Car 01, Car 07, Car 08, Car 27 , Ca¡ 32 - Figura 43 e 44), mas

nåo é predominante.

A direçäo de fraturamento NNE, paralela à orientação geral do compartimento,

associa-se ao forte encaixamento do curso do rio Doce neste setor, enquanto que as direçöes

NE e ENE, aproximadamente paralelas à compartimentaçäo interna deste seior, ajustam-se

aos alinhamentos de interflúvios amplos e extensos que compöem a estrutura de

"estrangulamento" da depressão do vale do rio Doce.
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Figura 41 - PÍojeção estereográfica (Schmidf Lambert, hemisfério inferior) dos pólos de juntas

medidas no embasamento, no compariimento deprimido do médio vale do rio
Doce, nas cartas Dom Cavati, Dom Silvério e parte da carta Rio Casca.



FiguÊ 42 - Projeção estereográfica (Schmidllambert, hemisfér¡o inferior) dos pólos de juntas

medidas no embasamento, no compartimento deprimido do médio vale do rio

Doce, em parte da carta Rio Casca e na carta Raul Soares.



Figura 43 - Projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) dos pólos de juntas
medidas no embasamento, no compartimento deprimido do médio vale do rio
Doce, na carta Coronel Fabriciano e parte da carta Caratinga.



Figura 44 - Projeção estereográfica (Schm¡dt-Lambert, hemisfério inferior) dos pólos de juntas

med¡das no embasamento, no compartimento deprimido do méd io vale do rio

Doce, emparte da carta Caratinga.
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No compartimento a leste da depressão do vale do rio Doce, os padröes de

fraturamento identificados ajustam-se bastante à com partimentaçäo topográfica observada,

onde predominam as direções N-S e E-W (c,: pontos DC 07, DC 09, Car 10, Car 11, Car 12,

Car 13, Car 14, Ca¡ 17 , Car 19, Car 20, Car 21 , Car 22, Car 23, Car 30, RS 02, RS 04, RS 05

-Figura 45 a 47). O padrão de fraturamento NW também é importante, embora sua presença

esteja bastante subordinada ao fraturamento principal, sendo assinalado em prat¡camente

todos os pontos ¡nvestigados neste compartimento (c/î pontos DC 09, Car 10, Car 11, Ca¡ 12,

Gar 14, Car 17, Car 20, Car 21, Car 22, Car 23, Car 30, RS 02, RS 05). Ajusta-se a situações

de alinhamentos de degraus e/ou serras reafeiçoados, cuja importância na estruturaçäo do

bloco do relevo onde está instalado o sistema de lagos foi ressaltada quando da descrição da

compartimentação geomorfológica.

Os dados medidos na região estudada com relaçäo à foliação principal das rochas

do embasamento (Figura 48) näo apresentaram variação significativa nos diferentes

compaftimentos, ¡ndicando uma foliação regional N-S a NNE, sub-horizontal. Tendo em vista

as grandes variações na orientação estrutural dos compartimentos do relevo, admite-se que a

provável influência morfoestrutural da atitude da foliação metamórfica esteja extremamente

subordinada ao fraturamento regional,

Embora os vários padröes de fraturamento identificados nas rochas do

embasamento e a sua distribuição através dos diferentes compart¡mentos geomorfológicos

definidos forneçam argumentos para uma discussäo a respeito do controle estrutural e/ou

tectônico na gênese do relevo regional, prefere-se que esta análise seja realizada após a

apresentaçåo dos dados de juntas e falhas afetando os depósitos sedimentares estudados,

de manerra que estes dados estejam integrados.
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Figura 45 - Projeçâo estereográfica (SchmidûLambert, hemisfério inferior) dos pólos de juntas

medidas no embasamento, no compartimento geomorfológico de planaltos

dissecados a leste da depressão do vale do rio Doce, na carta Dom Cavati e em
parte da carta Caratinga.
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Figura 46 - Projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) dos pólos de juntas

medidas no embasamento, no compartimento geomorfológico de planaltos

dissecados a leste da depressão do vale do rio Doce, em parte da carta Caratinga.
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Figura 47 - Projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) dos pólos de juntas
medidas no embasamento, no compartimento geomorfológico de planaltos
dissecados a leste da depressão do vale do rio Doce, em parte da carta Caratinga
e na carta Raul Soares,



Figura 48 - Projeção estereográf¡ca (Schmidllambert, hemisfério inferior) dos pólos
correspondentes à foliaçäo principal do embasamento cristalino, na regiäo
estudada.

I - FE|ÇÖES MORFOESTRATrcRÁFrcAS NA REGñO DO MÉD|O VALE DO RtO
DOCE (MG)

Além de lagos e lagos colmatados, puderam ser caracterizadas seis feiçöes

geomorfológicas associadas aos pacotes sedimentares identificados na região do médio vale

do rio Doce: a) Superfícies Aolainadas; b) Ombreiras e Terracos Reafeicoados como

lnterflúvios; c) Ramoas; d) Terraco de Acumulacão; e) Terraços Erosivos; e f) Tenacos Baixos

ou Planície de lnundacão. Estas feiçöes foram definidas pelo reconhecimento do grau de

correspondência entre a forma e o depósito; algumas formas identificadas possuem

significado essencialmente morfológico, enquanto outras, a grande maioria, são unidades

morfológicas com conotação estrat¡gráfica, constituindo unidades morfoestratig ráficas, no

conceito de Meis & Moura (1984), apresentando relação genética entre a forma e o depósito.

l) Suoerfícies Aplainadas

Foram definidas, nesta categoria, extensas superfícies sub-horizontais

preservadas, na morfologia atual, como divisores de águas com conformaçäo ampla e suave.

Apresentam-se em cotas altimétricas variáveis, mais tipicamente em cotas elevadas,

aparentemente escalonadas. Quando estäo pouco dissecadas pela drenagem atual, estas

feições exibem o caráter de superfícies de aplainamento.

Sua melhor representação verifica-se na borda oeste da depressão do vale do rio

Doce, na região das localidades Macuco e Juiraçu (município de São Domingos do Prata),
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Sua melhor representação verifica-se na borda oeste da depressäo do vale do rio

Doce, na região das localidades Macuco e Juiraçu (município de São Domingos do Prata),

onde se estende entre as cotas de 700 a 500 m, ao sopé da serra Agua Limpa (fotografias 6,

p.76, e 11). No interiorda depressão do vale do rio Doce, de acordo com a compartimentação

geomorfológica nos três setores descritos no capítulo 8, estas superfícies aplainadas ocorrem

bastante dissecadas pela drenagem atual, configurando um relevo de colinas amplas, com

topos planos a pouco convexos, nivelados a altitudes variáveis (Fotografia 12).

Barbosa & Kohler (1981) já haviam descrito estas superfícies de topos aplainados,

reconhecendo a presença de nivelamentos a diferentes cotas topográficas. Estes autores

associam-nas a níveis de erosão ligados a sucessivos episódios climáticos.

No presente estudo, o reconhecimento estratigráfico em boas exposições desta

feição geomorfológica foi feito através das seçöes Macuco, Córrego Grande (A e B), Córrego

Santana, Córrego Santa Maria, São Sebastião de Braúna, Córrego Carvão e Fazenda Santa

Helena, distribuídas em compartimentos topográficos distintos (ver descriçäo detalhada destas

seçöes no capítulo a seguir).

Fotografia 11 - Vale do ribeirão Santa lsabel, observando-se, ao fundo, a serra Agua Limpa,
vista da estrada de São José do Goiabal para Juiraçu. Destaca-se uma
notável feição de Superfície Aplainada, constituindo um divisor de águas
alongado na direção NW, a partir da serra. Conjunto de divisores com esta
morfologia (Fotografia 7,p.77) formam o relevo de superfície de aplainamento
dissecada visualizado na Fotografia 6 (p.76).
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Fotografia 12 - Vista geral da depressão topográfica do médio vale do rio Doce (ao fundo), a
partir da borda oeste (localidade de Macuco; BR-262, km 158). Em primeiro
plano, observa-se, um conjunto de colinas com topos planos, nivelados.
Feiçåo semelhante é observada ao fundo, no compartimento deprimido, a
cotas altimétricas mais baixas, documentando um importante escalonamento
topográfico. À esquerda, vê-se corte de estrada onde foi descrita a seção
Macuquinho.

Verifica-se, em traços gerais, a presença de uma cobertura areno-argilosa

castanho-avermelhada, litologicamente bastante homogênea, com espessuras medidas de

até cerca de 8 m. Estes materiais ocorrem diretamente em discordância erosiva sobre o

embasamento cristalino alterado, assinalada pela presença de pavimentos de seixos e blocos

quartzosos, com raros fragmentos líticos. Na grande maioria das seções estudadas, estes

sedimentos ocorrem afetados por falhas.

O reconhecimento de uma cobertura sedimentar conspícua nesta feiçäo

geomorfológica, independentemente do compartimento topográfico em que foi estudada, ao

lado das falhas presentes, sugere que estas superfícies documentem o registro de uma

sedimentação com grande distribuição espacial, e que o seu escalonamento em diferentes

cotas altimétricas está, em grande parte, associado a mecanismos de falhamentos. Este

quadro evolutivo será considerado com mais detalhe adiante, em ítens particulares dentro

deste estudo.
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ll) Ombreiras e Terracos Reafeicoados como lnterflúvios

Nesta categoria, estäo reunidas feiçöes de interflúvios largos e suaves que,

diferentemente das Superfícies Aplainadas descritas anteriormente, estão localizadas no

interior de vales fluviais, eventualmente servindo como divisores de pequenos tributários

(Fotografia 13). Apresentam-se levemente inclinados rumo ao interior dos vales. Em vales

fluviais tributários de maiores dimensões, podem assemelhar-se a formas reafeiçoadas de

terraços, apresentando topos achatados com contornos ligeiramente arredondados

(fotografias 14 e 15). Encontram-se em posição topográfica acima do Terraco de Acumulaçäo.

Tais feições geomorfológicas podem ser relacionadas àquelas definidas por Meis

(1977) como correspondendo à primeira geração de rampas de colúvios reconhecida por esta

autora (Rampa 3). Na área estudada, boas exposiçöes desta feição foram descritas através

das seçöes Mombaça-Dionísio (A), Casa Nove, Santa lsabel, Rio do Peixe, Laranjeira,

Macuquinho e Volta Grande (ver descrição detalhada destas seções no capítulo a seguir).

Fotografia 13- Vale do ribeiräo Santa lsabel, visto da estrada de Säo José do Goiabal para
Juiraçu, entalhado no domínio de Superfícies Aplainadas ao sopé da serra
Agua Limpa (ver Fotografia 11). Observa-se, à esquerda, na base de uma
encosta elevada, um conjunto de interflúvios com topo achatado, levemente
inclinado rumo à drenagem, que constitui uma típica feição de
Ombreiras/Terraços Reafeicoados como lnterflúvios; à direita, estes
interflúvios também estão presentes, embora menos evidentes, articulados ao
relevo de colinas.
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Em geral, esta feição geomorfológica é composta por materiais arenosos, com

matriz argilosa, amarelados, com muitos grânulos dispersos e sem estruturas sedimentares

presentes, exceto discretos alinhamentos de grânulos pouco definidos. Na base destes

depósitos ocorre, freqüentemente, uma camada expressiva de cascalhos sustentados por

clastos arredondados, denotando transporte fluvial. Estes depósitos ocorrem, na maioria das

vezes, em discordância erosiva sobre o embasamento cristalino alterado. No entanto, pode

ocorrer com mesma relação de contato sobre sedimentos argilosos e areno-argilosos, rosados

a amarelados, semelhantes àqueles verificados nas Superfícies Aplainadas. Localmente,

encontram-se perturbados por falhamentos. Foram reconhecidas, em geral, espessuras em

torno de 4 m.

O padräo sedimentar apresentado, em conjunto com a configuraçäo morfológica

exibida, sugere que a gênese desta feição seja decorrente do remodelamento parcial a total

de uma superfície de deposição aluvial previamente formada.

Fotografia 14 - Visão lateral de uma típica feição de Terraco Reafeicoado como lnterflúvio, no
vale do córrego Santo Antônio, tributário do ribeirão do Belém, vista da
estrada do Parque Estadual Florestal do Rio Doce para Timóteo. Observa-se
a sua forma alongada rumo ao vale, suavemente articulada com a colina
adjacente.
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Fotografia 15 - Visão frontal da feição de Terraco Reafeicoado como lnterflúvio destacada na
fotografia anterior. Por este ângulo, pode-se reconhecer sua geometria de
topo plano, suavemente convexizado, assemelhando-se à forma de terraço.

lll) Rampas

Sob esta denominação, estão descritas formas de fundos planos de cabeceiras de

drenagem e de vales de pequena ordem hierárquica, com geometria plana a côncava,

suavemente inclinadas para jusante, e que resultam em uma feição de entulhamento destes

pequenos vales (fotografias 16 e 17). Ocorrem de maneira generalizada ao longo das bacias

de drenagem do médio vale do rio Doce, resultando em uma marcante feição de

entulhamento dos pequenos vales. Topograficamente, estäo no mesmo nível do Terraço de

Acumulação, do qual constituem prolongamento para montante. Podem ser relacionadas à

segunda geração de rampas (Rampa 2) descrita por Meis (1977).

Os depósitos sedimentares que sustentam estas feições säo compostos

predominantemente por areias grossas, com matriz síltica a argilosa, castanho-avermelhadas,

com muitos grânulos dispersos, sem estruturas sedimentares ou incipientemente

estratificadas. Estes materiais representam depósitos de natureza coluvial a colúvio-aluvial,

com espessuras medidas da ordem de 5 m; estima-se, porém, que possam alcançar até cerca

de 12 m. Quando estudadas em situaçöes mais à jusante, nas proximidades da articulação

com o Terraco de Acumulacão, o seu registro sedimentar exibe depósitos com características

fluviais mais marcantes, destacando-se camadas tabulares de areias grossas, avermelhadas,

com estratificação horizontal, e de areias sílticas, avermelhadas, laminadas.
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Fotografia 16 - Exemplo notáve! de uma cabeceira de drenagem entulhada, com
desenvolvimento das feições de Rampas. Localiza-se na estrada do Parque
Estadual Florestal do Rio Doce para Timóteo, no vale do córrego Mundo Novo.

Fotografia 17- Seçäo exposta em uma cabeceira de drenagem entulhada, exibindo o seu
arcabouço sedimentar típico, associado a camadas tabulares, arenosas a
areno-sílticas, avermelhadas. Localiza-se no vale do córrego Felicíssimo,
afluente do rio Santo Antônio, próximo à cidade de Naque.



109

As seções Fazenda Conquista (A e B) e Cónego do Funil representam exposiçöes

investigadas nestas feiçöes morfoestratig ráficas (ver descrição detalhada destas seções no

capítulo a seguir),

Os depósitos sedimentares relacionados às Rampas foram identificados em

discordância erosiva sobre materiais areno-argilosos amarelados, com níveis de cascalhos,

semelhantes aos descr¡tos nas feições de Ombreiras e Terracos ReafeiCoados como

lnterflúvios.

Diretamente associadas às Rampas, foram identificadas feições particulares,

como: a) feiçöes de leques, representando formas radiais para jusante, a partir de Rampas,

observadas tanto isoladamente como em conjuntos coaìescentes; e b) áreas de transição

rampa-laqo, assim denominadas por apresentarem características tanto de Rampas quanto de

lagos colmatados, exibindo textura de áreas encharcadas, com inclinação muito suave para

jusante, dificultando sua distinçåo.

lV) Terraco de Acumulação

Esta feição constitui uma superfície marcante de entulhamento dos vales fluviais

(fotografias 5, p.75, e l8), em continuidade às Rampas, apresentando-se de maneira

expressiva por toda a área estudada, tanto nos vales fluviais principais como nas pequenas

drenagens tributárias, particularmente no grande compartimento geomorfológico da depressåo

do vale do rio Doce, onde se destaca, como foi considerado no capítulo anterior, a sua melhor

preservação em compartimentos embutidos e rebaixados, estruturalmente controlados.

Situa-se cerca de 20 m acima dos canais fluviais principats, reduzindo-se este

desnível nas áreas mais à montante dos vales fluviais. Corresponde ao terraço de

acumulação descrito por Pflug (1969b), e ao nível de terraço superior (T3) descrito por Meis

(1977).

Sobre esta superfície, verificam-se traços de canais abandonados, alguns dos

quais já tiveram suas relaçóes com a compartimentação geomorfológica regional discutidas no

capítulo 8. A relação entre estes paleocanais e a evoluçåo do sistema de lagos será abordada

em capítulo posterior,
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Fotografia 18 - Feição geomorfológica de Terraco de Acumulação, típica dos vales fluviais da
depressäo topográfica do médio vale do rio Doce, exibindo aspecto
característico de vales entulhados (vale do rio Vermelho, afluente do rio
Matipó, visto da estrada de Raul Soares para Bom Jesus do Galho). Nesta
situação, foi descrita a seção Rio Vermelho.

A característica mais marcante desta superfície não é apenas a sua grande

extensão e representatividade regional, mas, também, o fato de, dentro da área do sistema

lacustre, encontrar-se bordejade por lagos e lagos colmatados, indicando sua estreita relaçäo

com a gênese destes.

O arcabouço sedimentar associado a esta feiçäo foi reconhecido e descrito em

diferentes pontos distribuídos por toda a área investigada, ao longo dos vales fluviais

principais. As seçöes Mombaça-Dionísio (B), Santo Antônio do Requerente e Rio Vermelho, e

o perfil Fazenda São Domingos são bastante representativos dos sedimentos identificados

(ver descrição detalhada destas seçöes no capltulo a seguir).

Estas feiçöes são constituídas por depósitos de origem aluvial, com espessuras

medidas da ordem de 15 m, sendo estimado que possam atingir até 2O m. As principais

características destes depósitos estão associadas à significativa tabularidade e à intercalação

de areias grossas, muito oxidadas, com estratificaçöes cruzadas e horizontais, e materiais

síltico-argilosos, avermelhados a amarelados, oxidados, maciços a finamente laminados. O

topo destes depósitos é normalmente caracterizado por pacotes relativamente espessos de

areias sílticas e siltes argilosos, amarelados a avermelhados, maciços.
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É pouco comum a presença de camadas orgânicas, embora seja freqüente a

identificação de níveis intensamente bioturbados, ligados principalmente a fitoturbaçäo devida

a raízes). Localmente, são identificados níveis intercalados de areias argilosas, amareladas,

documentando a atuação concomitante de importantes processos de natureza coluvial.

Ao longo do vale fluvial do rio Doce, foram observadas excelentes exposiçöes do

arcabouço sedimentar que sustenta esta feição morfoestratigráfica (fotografias 19 e 20),

verificando-se que, nesta situação, este arcabouço é constituído essencialmente por um

espesso pacote de areias médias a grossas, oxidadas, estratificadas, distribuídas em várias

camadas superpostas. Os niveis síltico-argilosos, ainda presentes, são bem mais restritos,

geralmente limitando-se às camadas de topo.

Fotografia 19 - Seção exposta à margem direita do rio Doce,
confluência do ribeirão Mombaça, exibindo o
relacionado à feiçäo de Terraço de Acumulação.

pouco à montante da
arcabouço sedimentar
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Fotografia 20 - Detalhe do arcabouço sedimentar observado na seção da fotografia anterior:
espesso pacote de areias estratificadas (cerca de 12 m), coberto por camadas
tabulares de sedimentos síltico-arenosos amarelados (cerca de 6 m de
espessura).

V) Terracos Erosivos

Correspondem, em geral, a um ou dois níveis escalonados de terraços fluviais,

situados topograficamente abaixo do Terraco de Acumulaçäo (fotografias 21 e 22).

Localmente, podem ser mais numerosos, particularmente ao longo dos vales dos rios Doce e

Santo Antônio. Localizam-se entre 5 a 12 m acima dos cursos fluviais atuais, correspondendo

a formas já descritas anteriormente por Pflug (1969b) como terraços de erosão e por Meis

(1977) como Terraço 2.

Estas feições são interpretadas como o resultado de retrabalhamentos erosivos do

Terraco de Acumulacäo, em fase de encaixamento da drenagem subseqüente ao evento de

intensa sedimentaçäo que deu origem ao entulhamento dos vales regionais. O rebaixamento

progressivo em vários níveis escalonados indica o sentido do encaixamento fluvial, podendo-

se relacioná-lo ao importante mecanismo de migração fluvial documentado pelos traçados de

paleocanais identificados sobre os terraços de acumulação (ver discussão em capítulo

posterior).

Embora não tenham sido descritas seçöes estratigráficas detalhadas, o

reconhecimento estratigráfico em diferentes locais indica a presença de cobertura areno-

síltica a argilosa pouco espessa sobre os depósitos arenosos do Terraço de Acumulacão.
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Fotografia 21 - Níveis escalonados de terraços fluviais ao longo do rio Santo Antônio, entre
Naque e Nananuque abaixo do nível do Terraço de Acumulação.

Fotografia 22 - Terraco de Acumulacão e nível de Terraço Erosivo, lateralmente adjacente, no- vale do rio Doce, vistos da ponte da BR-262 sobre o rio Doce, próximo à

entrada para São José do Goiabal.
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Vl) Terraços Baixos e Planicie de lnundacão

Constituem feições principalmente deposicionais, a poucos metros acima do nível

dos rios, acompanhando os principais cursos fluviais atuais (fotografias 23 e 24).

Representam as unidades morfoestratigráficas Terraço lnferior (T1) e Degraus de Vázea (T0)

descritas por Meis (1977).

O arcabouço sedimentar associado a esta feição está bem representado pela

seçäo Mombaça-Dionísio (C) - ver descrição detalhada no capítulo a seguir. Constitui-se de

um pacote com cerca de 4 m de espessura, caracterizado pela intercalação de areias finas a

grossas, pouco oxidadas, com estratificaçöes cruzadas, e siltes argilosos, castanhos a

acinzentados, com boa preservação de restos vegetais.

Fotografia 23 - Corte na planície de inundação do rio Doce, exibindo o arcabouço sedimentar
característico desta feição geomorfológica. Localiza-se na margem esguerda
do rio Doce, à jusante da confluência do rio Casca.
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Fotografia 24 - Detalhe do arcabouço sedimentar associado à feição de Planície de
lnundacåo: camadas tabulares de areias e siltes castanhos. Seção exposta na
margem direita do rio Doce, pouco à montante da localidade de Lagoa das
Palmeiras.

1O - SEçÖES ESTRATIGRAFICAS ESTUDADAS

São apresentados, neste capltulo, os resultados de levantamentos estratigráficos

realizados através do estudo detalhado de seçöes expostas, juntamente com os dados de

juntas e falhas que foram medidas nos depósitos sedimentares estudados (os dados de

falhas eståo relacionados, ainda, no Anexo 2). Os resultados aqui apresentados estäo

individualizados por localidade investigada.

A área discriminada na Figura 49 foi considerada como modelo para o

estabelecimento das principais relaçöes estratigráficas envolvendo os diferentes depÓsitos

sedimentares cenozóicos identificados, reunindo a grande maioria das seçöes estratigráficas

estudadas. Estas serão apresentadas em primeiro lugar, pois sintetizam as principais

informaçöes estratigráficas. As demais seçöes completam o quadro de significado regional

das relaçöes estratigráficas aqui propostas.
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SECOES ESTRATIGRÁFICAS NA ÁREA MODELO

Macuco

Localrzacão: rodovia BR-262, aproximadamente no km 158, corte no sentido Belo Horizonte -

V¡tór¡a; situa-se a cerca de 9 km após a entrada de acesso para o Parque

Estadual Florestal do Rio Doce, indo-se no sentido de Belo Horizonte.

Situação Geomorfológica: corte em uma feição de Superfície Aplainada, localizada no sopé

da serra Agua Limpa (fotografias 25 e 26), dentro do conjunto de

interflúvios alongados que ocorre no limite oeste da depressão

topográfica do médio vale do rio Doce, porção sul do setor central

desta depressão (Figura 49).

Descricäo Estratiqráfica:

A seção Macuco (Figura 50; Fotografia 26) constitui uma típica exposição do

arcabouço sedimentar relacionado à feição de Suoerfície Aolainada.

Sobre o embasamento cristalino profundamente alterado (material síltico-argiloso,

rosado, proveniente da alteração dos gnaisses bandados do domínio litológico Mantiqueira),

verifica-se um pacote sedimentar com cerca de I m de espessura, caracterizado, na base,

pela presença de um pavimento de cascalhos com até 50 cm de espessura. No topo do

embasamento alterado é assinalada a presença de concreções ferruginosas que

acompanham os vestígios da foliação principal, verticalizada.

A camada basal de cascalhos apresenta um contorno bastante irregular

(Fotografia 27), sendo constitufda por cascalhos sustentados por clastos, com seixos e blocos

de quartzo e quartzito, com tamanho médio em torno de 10 a '15 cm (maiores atingem 50 cm),

muito angulosos, com raros clastos bem arredondados (Fotografia 28). Ocorrem camadas

arenosas intercaladas, compostas por areias grossas, argilosas, com grânulos de quartzo,

líticos e, caracteristicamente, concreçöes ferruginosas bem .arredondadas.

Sobre o pavimento de cascalhos, ocorre uma camada descontínua, com

espessura máxima de 2 m, composta por sedimentos silto-arg ilosos, com grânulos, de

coloraçåo amarelada com mosqueamento rosado, apresentando estruturas cillndricas

verticais interpretadas como bioturbaçöes de origem animal.

O topo desta seção corresponde a um espessa camada (com cerca de 6 m de

espessura) formada por sedimentos argilo-arenosos com grânulos, maciços, de cor castanha-

avermelhada.



Fotografia 25 - Vista geral da localidade Macuco, destacando-se o relevo de Superficie- 
Aolainãda, ao sopé da sena Agua Limpa.
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Fotografia 26 - Visão geral da seção Macuco. Observa-se nitidamente o contato entre os
depósitos sedimentares (cores castanhas) e o embasamento cristalino
alterado (cores mais claras). Este contato apresenta-se deslocado por plano
de falha.
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I material argilo-arenoso (areia muito fina), castanho-avermelhado, com grânulos, friável.

@lmaterial 
silto-argiloso, amarelado, csm mosqueamento rooado, com grånulos de quarEo; apresenta hioturbaçöes verticais.
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cascalho sustentado por clastos, com seixos e blocos de quartro e quartzito, muito anguloeos, raros bem arredondados, com tamanho médio em tomo
de 1G.15crn (até 50 cm). Na base, enconta-se uma areia grossa, argilosa, com muitos grånulos de quar2o, liticos e, principalmente, concreçôes ferru-
ginosas bem anedondadas.

embasamento cfistalino (gnaisses bandados) muito alterado (material siltoargiloso, rosado, com intenso mo€queamento amarelado; contém muitos
grånulos de quartzo, angulosos; cortado por veios de quarEo). No topo ocorrem concreções ferruginosas acompanhando a foliaçäo.

Figura 50 - Seção Macuco; reconst¡tu¡ção estratigráfica.

V\NW
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Fotografia 27 - Seção Macuco - detalhe do arcabouço estratigráfico. Observa-se o pavimento
irregular de cascalhos, em discordância erosiva sobre o .embasamento
cr¡sial¡no alterado. Acima deste, podem ser reconhecidas duas camadas
sedimentares de coloração castanho-amarelada e castanho-avermelhada,
cujo contato é de caráter transicional.

Fotografia 28 - Seçåo Macuco - detalhe do pavimento de cascalhos basal, ressaltando a
presença de um raro bloco bem arredondado, de composiçäo quartzosa.



121

O contato entre estas últimas camadas descritas processa-se de maneira

transicional (fotografias 27 e 29), admitindo-se que a transiçäo entre estes dois materiais

esteja relacionada à atuaçäo de forte pedogênese ferralltica (laterização ?).

A cobertura sedimentar descrita encontra-se perturbada por planos de falhas

subverticais (aparentemente falhas normais), com rejeitos da ordem de dezenas de

centlmetros. Estes rejeitos säo bem marcados pelos desníveis observados no pavimento de

cascalhos (fotografias 26 e 291, cuja topografia irregular sugere, einda, um basculamento

progressivo para NW. Na porção extrema esquerda da seçåo investigada, os planos de falha

ocorrem de forma escalonada, promovendo a formaçäo de uma estrutura similar a um

pequeno gráben.

Estas falhas parecem estar associadas a um regime de esforços distensivos, com

orientação de extensão NW-SE (Figura 51; Anexo 2), sendo aqui sugerida sua influência, ao

menos parcial, no escalonamento topográfico das feiçöes de Superfície Aplainada (ver

Fotografia 12, p.104). Os sedimentos da seçåo Macuco apresentam-se, também, afetados por

sistemas conjugados de juntas com direçöes N-S e WNW-ESE (Figura 51), sugerindo a

atuação de esforços de compressão segundo a mesma direção NW-SE, implicando no

reconhecimento de fases tectônicas distintas.

Fotografia 29 - Seção Macuco - visão parcial, destacando o empilhamento estratigráfico
descrito: camada basal de cascalhos; camada. silto-argilosa, amarelada;
camada areno-argilosa, castalho-avermelhada. A esquerda, percebe-se o

deslocamento da camada de cascalhos, por plano de falha normal, afetando,
ainda, a camada sedimentar sobrejacente.



Figura 51 - Seção Macuco; (a) projeção estereográfica (Schmidt-Lambert,
dos planos de falha medidos; (b) projeção estereográfica
hemisfério inferior) dos pólos de juntas medidas.
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hemisfério inferior)
(Schmidt-Lambert,

. Localidade Córrego Grande (seçöes Córrego Grande A e B)

Localização:estrada Dionísio-São Domingos do Prata, a aproximadamente 10 km da cidade

de Dionísio.

Situacão Geomorfológica: corte em interflúvio alongado, no domínio dos planaltos dissecados

a leste da depressão topográfica do médio vale do rio Doce, no

reverso da serra Água Limpa (Figura 49).

Descricäo Estratiq ráfica :

Na localidade Córrego Grande, foram estudadas duas seçöes estratigráficas

(seções Córrego Grande A e B - figuras 52 e 53; fotografias 30 e 31), localizadas

frontalmente, uma em relaçäo à outra, em ambos os lados da estrada.

O arcabouço estratigráfico destas seçöes é bastante semelhante, admitindo-se

que representa a estrutura subsuperficial típica do domínio geomorfológico em que esta

localidade está inserida.

Nestas seçöes, o arcabouço estratigráfico é dominado pela presença do

embasamento cristalino (gnaisses bandados do dominio Mantiqueira), alterado em níveis

distintos de intemperismo, definindo blocos que se justapõem lateralmente, limitados por

planos subverticais.
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9.7E0+/-70 anos AP (paleossoto)
9.990+/€0 anos AP (carvåo)

l-f material areno-argiloso, castanho-amarelado, com muitos grånuloe de quartzo, friável, maciço. Contém concreções de
I-¡ sílica e seixos de quarEo (até 2 cm).

I
n
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areia grossa argilosa, castanheescura a preta, com muitos grânulos de quarEo, feldspatos e fragmentos de rocha alte-
rada; maciça. Contém muitos fragmentos de caruão na base.

material argiloso, rosa&, muito micáceo, com grânulos de guartzo. Ocorre uma concentração de concreções na base
(elipsoidais, botrioidais, tamanho médio = 3cm) crosta laterítica alterada?.

embasamento cr¡stalino (gnaisses bandados) alterado: material argiloso, amarelado, muito micáceo, felds@tico, com
grânulos de guarEo, sem estrutura visível. Contém níveis arenosos, rosados, feldspátic,os e muito micáceos).

embasamento cristalino (gnaisses bandados) alterado: material argiloso, avermelhado, com mosqueamento amarelado,
com gránulos de quarEo. Contém pequenas concreçöes arredondadas (1cm), associadas ao mosqueamento amarelado)

emÞasamento cristalino (gnaisses bandados) alterado, com foliação preservada: material arroxeado; níveis micáceos
intercalados com niveis quarÞosos-

2 1 O 2 4mm

SW

Figura 52 - Seção Córrego Grande (A); reconstituição estratigráfica.

10.37O+/-lO0 anos AP
, (carvåo)
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mater¡al arg¡lo-arenoso, castanho-amarelado, maciço, fiiável, com muitos grânulos de quartzo e alguns de
feldspato e mica; contém pequenos fragmentos dispersos de carvåo. Na base, apresenta-se mais arenoso
(areia grossa), com grånulos de quarEo, feldspato alterado e fragmentos de rocha.

areia argilosa, castanho-escura a preta, com poucos grânulos de quartzo e pequenos gräos de mica; concen-
trações de carvåo, notopo e base.

embasamento cristalino (gnaisses bandados) alterado (?) (argla, amarelada roeada, micácea, com poucos
grânulos de qualEo, maciça; em direção ao topo, material torna-se mais arenoso e acastanhado).

embasamento cristalino (gnaisses bandados) muito atterado: material rosado, com alguma estutura preservada.

embasamento cristalino (gnaisses bandados) alterado, com foliação preservada: material arroxeado, com nlveis
quarEo-feldspáticos.

em basa mento cristal i no (gnaisses ba ndados) pouco alterado.

210

Figura 53 - Seção Córrego Grande (B); reconstituição estratigráfica.
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Fotografia 30 - Visão geral da seção Córrego Grande (A), destacando-se, em uma posição
acima da escala, a camada escura relacionada a um paleo-horizonte A.

Fotografia 31 - Visão geral da seção Córrego Grande (B), destacando-se os blocos
diferentemente alterados do embasamento, limitados por planos verticais. Em

frente à escala, observa-se o nível de paleo-horizonte A, também deslocado
por falha normal.
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Dois níveis estratigráficos merecem destaque:

a) no topo do embasamento alterado, na seção Córrego Grande (A), está presente uma

camada com cerca de 80 cm de espessura, constituída por um material argiloso, rosado,

muito micáceo e sem estrutura visível, apresentando pequenas concreções ferrug¡nosas

(cerca de 3 cm) concentradas em sua base. Admite-se que este material possa representar

uma antiga crosta ferruginosa decomposta;

b) o limite superior do embasamento cristalino alterado está bem definido, em ambas as

seções estudadas nesta localidade, por uma camada com cerca de 50 cm a 1 m de

espessura, constituida de um material areno-argiloso, com coloração castanho-escura a

preta e presença abundante de restos vegetais carbonizados. Este mater¡al é considerado

como um paleo-horizonte A, cujas datações pelo método do radiocarbono indicaram idades

de 9,780 + 70 anos A.P. (material datador paleossolo; Beta-97070, standard/extended

countíng),9.990 180 anos A.P. (material datado: carvão; Beta-97068, standard) e 10.370 t
100 anos A.P. (material datado: carvão; Beta-97069, standard).

Sobre o nível interpretado como paleo-horizonte A, no topo das seçôes estudadas,

ocorre uma camada relativamente espessa (cerca de 2,5 m de espessura) composta por

material areno-argiloso, castanho-amarelado, com grânulos de quartzo dispersos, maciço,

bastante friável.

Os planos subverticais que limitam os diferentes blocos do embasamento alterado

foram documentados como falhas de d¡reção NW-SE a WNW-ESE, com caráter normal a

normal dextral (F¡gura 54; Anexo 2), associando-se a um regime distensivo com orientação

NE a NNE, com compressäo associada NW-SE.

Na seção Cónego Grande (A), estas falhas aparentemente prolongam-se, a partir

do embasamento alterado, em direçäo aos materiais sedimentares de cobertura, deslocando

o nível do paleo-horizonte A. Nesta seção, observa-se uma clara estrutura similar a um horsf,

verificando-se que a camada escura não é identificada justamente no bloco elevado, o que

sugere uma remoção erosiva ou a sua destruição por maior lixiviação, dado ter sido

provavelmente elevado a uma posiçåo mais superficial.

Na seção Córrego Grande (B), o paleo-horizonte A está nitidamente deslocado por

planos de falha de direçäo WNW-ESE, responsáveis, também, pelo escalonamento das

rochas do embasamento em vários blocos lateralmente adiacente e com graus diversos de

alteração.

Evidências de mudanças abruptas nas atitudes da foliação principal nos diferentes

blocos do embasamento adjacentes, ao lado da impossibilidade de reconstituir determinadas
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camadas quando atravessadas pelos planos de falhas descritos (por exemplo' a camada tida

como uma crosta laterítica decomposta, na seçäo córrego Grande A), reforçam os

argumentos para uma participaçäo importante de movimentação direcional'

Conjuntosdejuntasconjugadasmedidosnestalocalidades(Figura55)
apresentam marcantes orientaçöes wNW-ESE e NW-SE, sendo indicativOS de um regime de

esforçoscompressivoNW-SE,coerentecomosdadosdefalhas'
Asestruturasdedeformaçãomedidasestäosignificativamenteemconcordåncia

com os principais alinhamentos topográficos descritos para este domínio geomorfolÓgico'

atestando a sua grande influência na estruturaçäo do relevo'

Figurasa-(a)Projeçäoestereográf]ca(Schmidt-Lamö.ert,hemisférioinferior)dosplanosde
falha medidos na seção cot'àãä öiã"4" tÀ); (b) resultÎl? tT,lX"^to;t:o:,*I"::lf iirälåli'""'JJtiË;ii'nä,-ñri".nô'ã possiver posiçäo dos eixos de

compressão (o1) e extensäo (o3) máximas' para a populaçäo de falhas

apresentada em trl; i"l projeejg esi"ìãògr¿i¡.å (s"nm¡ot-Lambert, hemisfério

inferior) dos ptanos ä"iãrn" meOiOos ñã *Cäo Cór1999-Grande (B); (d) resultado

da aplicação do tãtoOô de Angeliei a-frläcnler 1téZZ¡' mostrando a possível

posiçäo dos eixos J" .orpr"ssãJ(o.') e extensão (os) máximas, para a população

be tãtnas aPresentada em (c)'

o

o)

c)

b)

d)
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Figura 55 - Projeçöes estereográficas (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) dos pólos de
juntas medidas na: (a) seçäo Córrego Grande (A); (b) seçäo Córrego Grande (B).

oS Mom ionísio (A)

Localizacão. estrada Dionísio-Säo José do Goiabal, a 1,5 km da cidade de Dionísio; corte de

estrada no sentido de Säo José do Goiabal.

Situaçäo Geomorfolóqica: situa-se no vale do ribeiräo Mombaça, compartimento colinoso

embutido na borda do domínio de planaltos dissecados a oeste da

depressäo topográfica do médio vale do rio Doce, no reverso da

serra Agua Limpa (Figura 49); corte em uma feiçäo de

Ombreira/Terraco Reafeicoado como Interflúvio'

Descricão Estratiqráfica:

A seçäo Mombaça-Dioníso (A) - Figura 56 - representa uma exposição do típico

arcabouço estratigráfico associado à feição de Ombreira e/ou Terraco Reafeicoado como

lnterflúvio, documentando uma sucessäo sedimentar relativamente simples, em discordância

erosiva sobre o embasamento alterado (gnaisses bandados do domínio Mantiqueira).

A base desta sucessão sedimentar é marcada pela presença de uma camada

tabular, com 60 cm de espessura, de cascalhos sustentados por clastos, constituída por

seixos e blocos subarredondados a arredondados, de composiçäo quartzosa (quartzo de veio

e quartzito ferruginoso), com tamanho médio de 10 a12cm, alcançando até 40 a 50 cm de

diâmetro maior; os seixos líticos apresentam forma tabular.

Acima desta camada de cascalho basal, encontra-se um pacote sedimentar

relativamente espesso (cerca de 3 m de espessura), composto por materiais areno-argilosos,

amarelados, com grânulos de quartzo, contendo, como única estrutura sedimentar observada,

alinhamentos de grânulos e pequenos seixos, próximo à base.

-ffi'*
lEccâl
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I 7.5-10.0%
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areh fina argilosa, an¡arelada, com grânulos de quarÞo, macþa, friável; contém níveis de grânubs e seixos, proximo à base.

cascalho sustentado por chstos, com seixos e blocos de quarlzo e líticos (quartzo de veio e quarÞilo ferruginæo), subanedondadæ
a anedondados, com tarmnho médio de 1O-12 crn (alé 40-50 cm); os seixos líticos apresentam forrna abngada.

embasamento cristalino þiotitaanaìsses bandados) alteredo: rnaterial areno-síltico, avennelhado, com muitos grânulos de quartzo;
algumas porções manlêm a xistosiûade preseruada, e outras são muilo feldspáticas; presença de veios de quarEo.

Figura 56 - Seção Mombaça-Dionísio (A); reconstituição estratigráfica.

SW
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l. Seção Santa lsabel 
r

Localizacão:cidade de Santa lsabel (ou Juiraçu), saída para São José do Goiabal.

Situacäo Geomorfolóqica: vale do ribeirão Santa lsabel, entalhado no domínio de amplos

interflúvios aplainados da borda oeste da porção sul do setor

central depressão topográfica do médio vale do rio Doce (Figura

49; fotografias 11 e 13, respectivamente pp.103 e 105); corte em

uma feiçäo de OmbreiraiTerraco Reafeicoado como lnterflúvio.

Descricão Estratiqráfica:

A seção Santa lsabel (Figura 57; Fotografia 32) constitui uma outra expos¡ção

bastante representativa do arcabouço sedimentar associado à fe¡ção de Ombreira/TerraÇo

ReafeiÇoado como lnterflúv¡o. Repete-se, nesta seção, o empilhamento estratigráfico descrito

na localidade anterior.

A camada relativamente espessa de cascalhos sustentados por clastos

(espessuras em torno de I m) é composta, nesta localidade, por seixos e blocos de quartzo,

arredondados a subarred ondados, e de quartz¡to, subangulosos e tabulares, em um corpo

com geometr¡a levemente acanalada. Esta camada encontra-se em nítida discordância

erosiva sobre o embasamento alterado (quartzitos micáceos e quartzo-xistos do Grupo Dom

Silvério).

Os clastos que compöem esta camada possuem diåmetro médio da ordem de 15

cm, com abundantes blocos que alcançam até 50 cm de diâmetro. Ocorrem, a¡nda, nesta

camada de cascalhos, intercalações de lentes de material argilo-arenoso, amarelado.

Sobre a camada de cascalhos basal, encontra-se um pacote relativamente

espesso (cerca de 3 m de espessura) composto por sedimentos argilo-arenosos, castanho-

amarelados, com grânulos de quartzo, aparentemente maciços, friáveis.

O arcabouço estratigráfico descrito na seção Santa lsabel está deslocado

verticalmente por um plano de falha com caráter supostamente normal, orientado segundo a

direção NE-SW, apresentando um rejeito vertical estimado em cerca de 1,5 m. lndica, desta

maneira, um regime distensivo NW-SE.
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material argilo-arenoso, castanho-amarelado, com grånulos de quarEo, friável.

cascalho sustentado por clastos, com seixos e ilocos de quarÞo, arredondados (diâmetro médio = 15 cm, diâmetro máximo = 50 cm), e de quarEitos,
subarredondados a subangulosos e tabulares; lentes de material argilo-arenoso, amarelado.

embasamento cristalino (quarEo xistos, quar?itos micáceos) alterado: material areno-síltico, avermelhado, com grånulos, contém camadas de quarEito
intercaladas).

Figura 57 - Seçäo Santa lsabel; reconst¡tuição estratigrâfica.

.J(,
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Fotografia 32 - Seção Santa lsabel. Visão geral do arcabouço estratigráfico, destacando a

camada de cascalhos basal, de geometria levemente acanalada, com
abundantes blocos subarredondados, em discordância erosiva sobre o

embasamento cristalino.

. Seção Laranjeira

Localizaçäo:estrada Dionísio-São Domingos do Prata, a aproximadamente 8,5 km da cidade

de Dionísio; corte de estrada no sentido de Säo Domingos do Prata.

SituaCão Geomorfológica: cOmpartimento embutido do vale do ribeirão Mombaça, no reverso

da serra Agua Limpa, domínio de planaltos dissecados a oeste da

depressão topográfica do médio vale do rio Doce (Figura 49); corte

em um interflúvio com topo aplainado, inclinado em direção à

drenagem (feição de Ombreira).

Descricão Estratiq ráfica :

A seção Laranjeira (Figura 58; Fotografia 33) corresponde a uma exposiçäo que

ilustra o arcabouço estratigráfico associado à porção proximal das feições de Ombreira.
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Nesta seçäo, em particular, observa-se um notável padrão de escalonamento de

blocos do embasamento cr¡stalino (gnaisses bandados do domínio Mantique¡ra) alterado,

afetando as coberturas sedimentares superpostas e colocando, lado a lado, blocos do

embasamento com graus de alteraçåo diferentes.

Este escalonamento processa-se por planos de falhas normais, orientados

segundo uma direção preferencial NW-SE (Figura 59), com rejeitos verticais medidos da

ordem de 5 m. Admite-se a atuação de possíveis componentes direcionais, não

documentados de forma definitiva, mas sugeridos pelas variações laterais na espessura de

camadas deslocadas pelos planos de falha (por exemplo, a camada de cascalhos presente

sobre o embasamento alterado). Os planos de falha possuem, ainda, um caráter levemente

rotacional, provocando o basculamento dos blocos falhados para NE. O regime tectônico

associado à geração destas falhas possui, desta maneira, um caráter extensivo NE-SW.

Estes planos de falhas parecem ser responsáveis pelo nítido condicionamento

morfoestrutural NW obervado neste domÍnio geomorfológico, dado, principalmente, pelo

alinhamento de interflúvios como aquele em que se situa o corte de estrada estudado nesta

localidade. Tal estruturaçäo morfotectônica já havia sido ass¡nalada quando da descrição da

localidade Córrego Grande.

Alguns dos planos de falha medidos possuem orientaçäo ENE-WSW (Figura 59),

afetando particularmente a cobertura sed¡mentar mais recente. Parece indicar a atuação de

um regime extensivo NNW-SSE, o que sugere uma mudança no campo de esforços

tectônicos.

Planos de juntas medidos nas coberturas sedimentares (Figura 60) documentam

conjuntos proeminentes segundo as direçöes NW-SE e E-W, compatíveis com um regime

compress¡vo NW-SE, coerente com a geração dos planos de falha NW.

Em termos do arcabouço estratigráfico, sobre o embasamento cristalino alterado,

em contato nitidamente erosivo, ocorre uma camada aproximadamente tabular de cascalhos

sustentados por clastos, com cerca de 1 m de espessura. Esta camada é composta por seixos

e blocos de rocha parcialmente alterada (ferruginizados ?), muito angulosos, com diåmetro

médio de 10 cm; poucos clastos säo de quartzo de veio.



SECÃO LARANJEIRA
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grossa, argilosa, amarelada, com muitos grânulos e seixos de quarÞo; camadas centimétricas (2-3 cm) com gradação normal (?).
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areia grossa arg¡losâ, rosada a avermelhada, com muitos grånulos e seixoo de quarÞo (3-4cm), sem estrutura visivel; contém bloc€€ dispersos de rocha alterada. mais
freqüentes em direção à base.

cascalho sustentâdo por cl¿rstos, com seixos e docos muito angulosos de rocha parcialmente âlterâda (ferrug¡n¡zados ?), alongados, e poucos de quarzo de veio (eixo
maior, em média. até 10cm).

embasamento cristal¡no (gna¡sses bandados) muito altêrâdo: are¡â arg¡losa, arroxeada, com mosqueamento rosado/amarelado, com muitos grånulos de quarÞo: pouco
micácea, com concentraçôes quarEo-feldspáticas e porçöes de rocha menos alterada: na base, o mosqueamento é mais intenso e ocorrem veios de quarÞo.

embasamento cristalino (gnaisses bandados) pouco alterado.

2 1 O 2 4m
r------- ------------------l

Figura 58 - Seção Laranjeira; reconstituição estratigrâfica.



Fotografia 33 - Visão geralda seção Laranjeira, documentando o arcabouço estratigráfico na porção proximal de uma feição de Ombreira.
- 

Obserüa-se o nítido escalonamento por blocos falhados, afetando as coberturas sedimentares.

(¡)(¡



Figura 59 - (a) Projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) dos planos de
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falha medidos na seção Laranjeira; (b) resultado da aplicação do método de
Angelier & Mechler (1977), mostrando a possível posição dos eixos de
compressão (or) e extensäo (or) máximas, para a população de falhas
apresentada em (a).

fsL-l
a 2-4 oÁ

!4-8%
I 6-8 %
I 8-10%

-10-12o/o
-12-14%

Figura 60 - Projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) dos pÓlos de juntas
medidas na seção Laranjeira.

Sobre a camada de cascalhos basal, encontra-se um pacote de espessura mínima

igual a 4 m, constituído por areias grossas argilosas, avermelhadas, maciças, com muitos

grânulos e pequenos seixos de quartzo e blocos dispersos de rocha alterada, mais freqüentes

em direçåo à base.

Em contato erosivo nítido sobre estes depósitos, assinalado também por uma linha

descontínua de seixos, verifica-se um novo pacote sedimentar, caracterizado por areias

grossas argilosas, amareladas, com muitos grånulos e seixos de quartzo. Estes depósitos

estäo, aparentemente, subdivididos em finas camadas centimétricas, com gradação normal.

Assemelham-se bastante àqueles que capeiam a feiçäo de Terracos Reafeiçoados como

lnterflúvios, sendo tentativamente correlacionados a estes.

O contato entre as duas últimas unidades sedimentares descritas encontra-se

afetado pelos planos de falha descritos.
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l. Seção Macuquinho 
r

Localização: rodovia BR-262, aproximadamente no km 156, a 7 km após a entrada de acesso

para o Parque Estadual Florestal do Rio Doce, indo no sentido de Belo

Horizonte; corte no sentido Vitória-Belo Horizonte.

Situacão Geomorfolóoica: conjunto de interflúvios alongados da borda oeste da porção sul do

setor central da depressäo topográfica do médio vale do rio Doce

(Figura 49); ao sopé da serra Água Limpa; corte em um interflúvio

com topo aplainado, inclinado para o vale do ribeirão Santa Rita

(feição de Ombreira) - Fotografia 12, p.104.

Descricão Estratiqráfica:

A seçäo Macuquinho (Figura 61; Fotografia 34), como a seção Laranjeira, exibe o

arcabouço estratigráfico da feição de Ombreira, com depósitos bastante semelhantes.

Em contato erosivo nítido sobre o embasamento alterado (quartzo-biotita xistos e

gnaisses bandados do domínio Mantiqueira), observa-se um espesso pacote argiloso

(espessura mínima de I m), com muitos grânulos, seixos e blocos dispersos, de coloração

rosada, com intenso mosqueamento amarelado associado a tubos verticais decorrentes de

bioturbação de origem animal. A base deste pacote é marcada por uma concentraçåo de

cascalhos, com cerca de 1,5 m de espessura, compostos por blocos e seixos angulosos de

quartzo e líticos. Estes depósitos assemelham-se àgueles descritos sobre o embasamento

alterado na seção Macuco, que se localiza próximo.

A inclinaçäo da camada de cascalhos rumo ao vale é sugestiva da atuação de

movimentaçåo tectônica, uma vez que, aceitando-se a correlaçäo destes materiais com a

seçäo Macuco, nesta a camada de cascalho encontra-se sub-horizontal e topog raficamente

mais elevada, escalonada por planos de falha. O aspecto òãstante inegular da camada de

cascalhos basal sugere, também, ter sua origem ligada a falhamentos, que não puderam ser

documentados de forma definitiva.

Sobre este pacote sedimentar argiloso, em contato supostamente erosivo, verifica-

se um depósito bastante espesso (da ordem de 14 m) const¡tuído por sedimentos argilo-

arenosos, castanho-amarelados, com grânulos. Estes depósitos, em um ponto adjacente à

seção descrita, encontram-se afetados por planos de falha de caráter normal, com orientação

NE-SW (Anexo 2), associando-se a uma extensão NW-SE. Estes planos poderiam explicar os

deslocamentos presumidos para a camada de cascalho basal, aos quais se ajustam.
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fl arsita-arenosa, castanho-amarelada, com grånulos.

ff r","r,"1 argiloso, rosado, com mosqueamento ama¡eladoassociado a tubos verticais (bioturbação ?), com muitos grânulos, docos e seixos dispersos

@l niveis de cascalhos compostos por blocos e seixos anguloso€ de quartzo e liticos.

IE
embasamento cristal¡no (quarÞo-hiotita xisto) muito alterado.

embasamento cristal¡no (quarEo-¡iotita xisto) pouco alterado.
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Figura 61 - Seção Macuquinho; reconstituição estratigráfica.
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Fotografia 34 - Seção Macuquinho; visão geral, destacando, à direita, o contato erosivo dos depósitos sedimentares sobre o

embasamento alterado, assinãlado por pavimento de cascalhos, aparentemente deslocado por falha. Nota-se, também, o

contato entre as duas unidades sedimentares descritas'

(l)
(o
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l. Seção Mombaça-Dionísio (B) 
,

Localizacão:estrada Dionísio-São José do Goiabal, a 1,5 km da cidade de Dionísio; seçäo

exposta em barranco fluvial na margem direita do ribeirão Mombaça.

Situacão Geomorfolóqica: situa-se no vale do ribeirão Mombaça, compartimento colinoso

embutido na borda do domínio de planaltos dissecados a oeste da

depressão topográfica do médio vale do rio Doce, no reverso da

serra Água Limpa (Figura 49); corte em uma feição de Terraco de

Acumulacäo.

Descricão Estratiqráfica:

A seçäo Mombaça-Dioníso (B) - figuras 62 e 63; Fotografia 35 - representa o

arcabouço estratigráfico tipicamente identificado na feição geomorfológica de Terraco de

Acumulaçäo, presente, de maneira generalizada, ao longo dos vales fluviais regionais,

conferindo o aspecto de fundos de vales planos, entulhados.

Nesta seção, é exibida uma sucessão sedimentar com cerca de I m de espessura

total, caracterizada, principalmente, por um padräo marcante de intercalação de camadas

arenosas e silto-argilosas, que se apresentam tabulares a lenticulares extensas. Os

sedimentos arenosos são, caracteristicamente, oxidados; as camadas silto-argilosas

possuem, tipicamente, cores avermelhadas e amareladas. Foram definidos quatro pacotes

deposicionais engìobando os sedimentos identificados:

a) um conjunto deposicional basal, possuindo cerca de 2 m de espessura, caracteriza-se pelo

empilhamento de camadas centimétricas de areias muito grossas, com níveis de cascalhos,

esbranquiçadas. oxidadas, com estratificaçöes horizontais a cruzadas de baixo ângulo

(Fotografia 36); ocorrem camadas argilosas intercaladas, constituídas por argilas sllticas

rosadas a amareladas, finamente laminadas, com a presença de fragmentos vegetais

muito oxidados. Este conjunto deposicional está limitado, no topo, por uma forte superfície

erosiva, com geometria acanalada;
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sEçÃo MoMBAçA-D|ONI$O (B)
Perlìl faciológico v€rt¡aal

Figura 63 - Perfil faciológico vertical representativo
seção Mombaça-Dionísio (B).

9.530 +/- 60 anos A.P.

/*
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dos pacotes deposicionais descritos na
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Fotografia 35 - Seçäo Mombaça-Dionlsio (B). Visäo geral, onde pode-se reconhecer os
principais conjuntos deposicionais descritos.

Fotografia 36 - Seçäo Mombaça'Dionísio(B). Detalhe dos sedimentos arenosos que compõem

o pacote deposicional basal: conjunto de estratos formado por areias grosses

a muito grossas, com estratificaçäo horizontal, passando a areias médias, com

estratificãçöes cruzadas de baixo ângulo e areias finas, com cruzadas
acanaladas, no toPo.
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b) um segundo pacote deposicional, com cerca de 1,5 m de espessura, é também

caracterizado pelo domínio de sedimentos arenosos, englobando areias médias com

cascalhos, esbranquiçadas, oxidadas, com estratificaçöes cruzadas acanaladas de grande

porte. Apresenta como feição de destaque um nível expressivo de concentração de

grandes intraclastos argilosos (Fotografia 37). O principal aspecto sedimentar que

individualiza este conjunto deposicional daquele subjacente constitui a nítida superfície

erosiva que assinala a sua base. Fragmentos vegetais carbonizados identificados nesta

posição, distribuídos em uma camada de areias finas, castanhas, muito micáceas, com

finos níveis argilosos intercalados, forneceram idade radiocarbono de 9.530 + 60 anos A.P.

(material datado: restos vegetais carbonizados; Beta-097065, AMS);

Fotografia 37 - Seção Mombaça-Dionísio (B); detalhe do arcabouço sedimentar: intraclastos
argilosos identificados no segundo pacote deposicional, em meio a areias
muito grossas com cascalhos, estratificadas.

c) um terceiro conjunto deposicional, em contato nítido sobre o segundo, engloba um pacote

sedimentar com cerca de 2,5 m de espessura, envolvendo sedimentos arenosos e argilo-

sílticos, com expressiva relação de contato lateral, definida por uma estreita intercalação e

abrupta mudança lateral de fácies. Os sedimentos arenosos que compöem este pacote

deposicional correspondem a areias muito grossas, com níveis de cascalho, amareladas

(oxidadas), distribuídas em camadas taþulares extensas, com cerca de 15 a 20 cm de

espessura, apresentando estratificações cruzadas tangenciais à base (Fotografia 38). Os
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sed¡mentos argilo-sílticos que integram este conjunto deposicional possuem cores rosadas

a amareladas, apresentando-se em camadas tabulares centimétricas, maciças ou

finamente laminadas, muito bioturbadas (concreçöes tubulares verticais). O topo deste

terceiro conjunto deposicional é assinalado por camadas destes sedimentos argilo-sílticos,

que se superpõem, também, aos sedimentos arenosos, formando um nível lateralmente

bastante contínuo;

Fotografia 38 - Seção Mombaça-Dionísio (B); detalhe do arcabouço sedimentar: conjunto de
camadas de areias grossas com seixos, amareladas, oxidadas, com
estratificaçöes cruzadas tangenciais à base, que compõem o terceiro pacote
deposicional descrito.
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d) o quarto e último conjunto deposicional reconhecido na seçäo Mombaça-Dionísio (B)

apresenta espessura em torno de 2 m, sendo marcado, na base, pela presença de uma

camada tabular bastante contínua, com 50 cm de espessura, constituída de cascalhos

arenosos, com seixos subarredondados de quartzo e líticos (quartzito e gnaisses), de

tamanho atê 7 cm. Estes materiais apresentam-se muito oxidados, com estruturas como

imbricação e estratificaçäo horizontal a cruzada de baixo ângulo. Acima deste nível de

cascalhos, ocorrem camadas centimétricas tabulares extensas, compostas por areias

sílticas e siltes arenosos, avermelhados, maciços; intercalam-se a estes depósitos lentes

extensas de areias grossas, mal selecionadas, castanhas (oxidadas), com estratificações

cruzadas tangenciais à base e nfveis de cascalho.

Um perfil faciológico vertical realizado em um corte de estrada no nível de

entulhamento de uma sub-bacia de drenagem afluente do ribeirão Mombaça (Fotografia 39) -
perfil Fazenda Säo Domingos (Figura 64) - reproduz, aproximadamente, o padräo sedimentar

verificado no topo da seçÉio Mombaça-Dionlsio (B).

Fotografia 39 - Visäo geral da localidade Fazenda São Domingos,.onde foi descrito um perfil

em seção exposta na feiçäo de entulhamento do vale.
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FAZENDA SÄO DOMINGOS
Perfil faciológico vertical

(m)

5

Figura 64 - Perfil faciológico vertical representativo dos pacotes deposicionais descritos na

localidade Fazenda São Domingos'
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Acima de uma camada de cascalhos sustentados por clastos, com cerca de 30 cm

de espessura, ocorre uma intercalação de camadas centimétricas de siltes argilosos, rosados

a amarelados, maciços a finamente laminados, com finos níveis de areia fina, e camadas de

areias médias a grossas, amareladas, maciças. O topo deste perfil é marcado por uma

camada de siltes arenosos e areias sílticas com grånulos, avermelhados.

O reconhecimento dos vários conjuntos deposicionais descritos na seção

Mombaça-Dionísio (B) e no perfil Fazenda Sáo Domingos sugere pulsos sucessivos de

sedimentação aluvial. As características sedimentológicas apresentadas por estes depósitos

são indicativas de que os dois últimos pacotes reconhecidos devam estar relacionados a

fluxos fluviais menos canalizados, dado o predomínio de sedimentos grossos com

estratificaçöes tendendo à horizontal. Quanto a esta interpretação, deve-se ressaltar que os

sentidos de paleofluxos fluviais obtidos pela medição de estratificações cruzadas

documentam uma significativa reversåo entre o primeiro e o terceiro conjunto deposicional

(ver perfil faciológico vertical realizado na seção Mombaça-Dionísio (B); Figura 63). O sentido

do fluxo medido no primeiro conjunto é coerente com o sentido atual do curso do ribeirão

Mombaça. Já aquele obtido no terceiro conjunto deposicional é totalmente contrário ao fluxo

fluvial atual.

Combinando-se estes dados de paleofluxo às características sed imentológ icas dos

con¡untos deposicionais, admite-se que esta variaçåo deva-se a uma importante alteração no

contexto sedimentar, com a maior contribuiçäo de uma sedimentação em leques aluviais

proveniente de sub-bacias tributárias do ribeiräo Mombaça. Acred¡ta-se que esta modificação

deva-se possivelmente a uma influência tectônica. Deve ser explicado que a seção Mombaça-

Dionísio (B) localiza-se próximo a uma importante inflexão para SE do curso do ribeirão

Mombaça, adjacente a um interflúvio alongado com orientação NW-SE, A possível relação

destes interflúvios NW e destas inflexöes da drenagem com falhas normais de mesma direção

já foi comentada anteriormente no capítulo 8; evidências documentadas desta relação foram

apresentadas na descrição da localidade Córrego Grande e da seção Laranjeira.

Esta situação de reversão do fluxo fluvial principal não deve ter prevalecido por

mu¡to tempo, visto que, embora nåo tenham sido obtidos dados definitivos, o sentido do

paleofluxo fluvial da camada de cascalhos na base do último conjunto deposicional concorda,

aparentemente, com o sentido atual do ribeiråo Mombaça.

A seçåo Córrego do Funil, descrita a seguir, fornece outros argumentos julgados

¡mportantes para esta discussão.
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os do Funil

Localizaçäo:divisor entre os córregos do Funil (tributário do ribeiråo Sacramento) e Turvo

(tributário do ribeirão Mombaça); acesso por caminho a partir da estrada Säo

José do Goiabal-Dionísio, cuja entrada dista cerca de 4,5 km da cidade de São

José do Goiabal.

Situacão Geomorfolóqica: situa-se dentro do domínio de interflúvios aplainados na borda

oeste da porção sul do setor central da depressäo topográfica do

médio vale do rio Doce, ao sopé da serra Agua Limpa (Figura 49);

corte em um divisor rebaixado, reafeiçoado por rampas de colúvio

(fotografias 40 e 41).

Fotografia 40 - Situação geomorfológica onde se insere a seçäo CÓrrego do Funil, em um- 
divisor rebaixado, reafeiçoado por rampas de colúvio convergentes para uma
cabeceira entulhada.
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Fotografia 41 - Detalhe da situação geomorfológica onde está localizada a seçäo CÓrrego do
Funil.

Descrição Estratiq ráfica :

A seção Córrego do Funil (Figura 65; Fotografia 42) ilustra uma situação bastante

particular dentro dos levantamentos estratigráficos realizados neste estudo, pelo fato de exibir

um arcabouço sedimentar pouco comum na posição geomorfológica em que se situa.

Esta seção engloba um total de, aproximadamente, 5,5 m de sedimentos, em

discordância erosiva nitida sobre o embasamento cristalino alterado (gnaisses bandados do

domínio Mantiqueira). Estes depósitos dividem-se em dois pacotes principais:

a) na base, pacote Gom cerca de 3 m de espessura, composto por areias médias a grossas

com grânulos, possuindo matriz argilosa, amareladas, muito oxidadas, contendo vários

níveis horizontalizados de cascalhos angulosos intercalados (tamanho dos seixos de até 5

cm). A base deste pacote é assinalada por um pavimento horizontal de cascalhos

subangulosos a subarredondados, composto por seixos e blocos de quartzo e líticos, com

diåmetro médio de 5 a 10 cm, alcançando até 30 cm (Fotografia 43). Estes depÓsitos

encontram-se afetados por falhas de caráter supostamente normal, com orientação NW-SE

(Figura 66; Anexo 2), indicando a atuação de um regime tectÕnico extensivo NE-SW.
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argila arenosa, castanho'avermelhada, cûm pouoos grânulos anguloeos de quartro.

areia média â gro€sâ, c-om matiz fina, amarelada, muito oxidada, com muitoo grånulos de quarüo e seixæ de quartso e lfticos muito alterados;
corilém nlveis de cascalhoo angulosos intercalados (seixoo com até 5cm); base delimitada por um pavimento de cascalhos, com seixos e
Hocos de quartzo, subangulosos a subanedondados (diâmetro médio = 5 a 10 cm, máximo = 30 cm).

embasamento cristalino (gnaisses bandados) albrado: material silto-arenoso, rosado, micáceo, feldspálico; presença de veios de quartzo finos,
verticalizadæ.

Figura 65 - Seção Córrego do Funil; reconst¡tuição estratigráfica.
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Fotografia 42 - Seçåo Córrego do Funil; visão geral do arcabouço estratigráfico, onde se- 
deétaca o espesso pacote de areias argilosas amareladas, com níveis de

cascalhos, sobre um pavimento de cascalhos grossos em discordância sobre

o embasamento cristalino alterado. Destaca-se, ainda, a camada do topo,

composta por materiais argilo-arenosos castanho-avermelhados, em contato
nftido sobre o Pacote inferior.

Fotografia 43 - Seçäo Córrego do Funil; detalhe do pavimento de cascalhos basal que

assinala o cohtato erosivo entre os sedimentos descritos e o embasamento
cristalino alterado.
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As características sedimentológicas destes materiais assemelham-se àquelas

apresentadas pelos sedimentos registrados na feição de TerraÇos Reafeiçoados como

lnterflúvios, aos quais admite-se que sejam correlacionáveis. Estes depósitos, por suas

características sedimentológ icas, provavelmente têm sua gênese ligada a sedimentaçåo

fluvial tonencial.

b) os depósitos encontrados no topo da seçäo Córrego do Funil, em contato nítido sobre o

pacote deposicional anterior, correspondem a materiais argilo-arenosos, castanho-

avermelhados, maciços, com grânulos de quartzo, atingindo cerca de 2,5 m de espessura.

Estão associados a uma feiçäo de rampa de colúvio.

Os planos de falha NW-SE que afetam os sedimentos basais identificados nesta

seção podem ter s¡do responsáveis pelo fato de estes depósitos fluviais estarem alçados à

posiçäo topográfica em que se encontram, resultando em uma importante inversäo do relevo,

que teria promovido a formação deste interflúvio, orientado segundo a mesma direçäo. Desta

maneira, admite-se a sua origem tectônica, levando à reorganização da rede de drenagem

através de capturas fluvia¡s.

Esta mesma estruturação tectônica por falhas normais NW-SE deve ter sido

reponsável pela reversäo do paleofluxo fluvial observada no sedimentos descr¡tos na seção

Mombaça-Dionísio (B), associando-se ainda à forte inflexäo para SE do curso do ribeiräo

Mombaça. No interflúvio adjacente a esta inflexão fluvial, foram documentados depósitos

sedimentares semelhante àqueles identificados na seçäo Córrego do Funil, confirmando a

evoluçäo geológica aqui sugerida.

o Localidade Fazenda Gonquista (seções Fazenda Conquista A e B)

Localizacão: estrada Dionísio-São Domingos do Prata, à saída da cidade de Dionísio, logo

após a ponte sobre o ribeirão Mombaça; cortes de estrada no sentido de São

Domingos do Prata.

SituaCäo Geomorfolóqica; situa-se no vale do ribeiräo Mombaça, compartimento colinoso

embutido na borda do domínio de planaltos dissecados a oeste da

depressão topográfica do médio vale do rio Doce' no reverso da

sena Água Limpa (Figura 49); seçöes expostas em uma feição de

cabece¡ra entulhada (Fotografia 44).



Fotografia 44 - Localidade Fazenda
Fazenda Conquista
cabeceira entulhada.

Conquista; (a) seçäo
(B): seção exposta em

Fazenda Conquista (A): corte em uma cabeceira
um domínio de ombreira reafeiçoada por rampa

entulhada; e (b) seção
de colúvio, adjacente à

Ctls
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Descrição Ëstratiqráfica:

Na localidade Fazenda Conquista, foram estudadas duas seções estratigráficas

exibindo o arcabouço sedimentar tipicamente identificado na morfologia de cabeceiras de

drenagem entulhadas (seçöes Fazenda Conquista A e B - figuras 66, 67 e 68)' onde é bem

caracterizada a feição morfoestratigráfica de RamDas.

Esta localidade s¡tua-se, dentro do vale do ribeirão Mombaça' em uma posição

mais à montante do que aquela onde foram realizados os estudos estratigráficos na

localidade Mom baça-D ion ísio (B).

A seção Fazenda Conquista (A) - figuras 66 e 67 - exibe, de modo mais completo,

o arcabouço estrat¡gráfico presente nesta localidade, envolvendo uma sucessão sedimentar

com cerca de 5 a 6 m de espessura, caracterizada, de forma geral, por um empilhamento de

camadas tabulares centimétricas, essencialmente arenosas e areno-sílticas, avermelhadas,

maciças. com estratificação horizontal. Estes sedimentos apresentam-se imaturos textural e

com pos¡cionalmente, caracteristicamente mal selecionados e feldspáticos. Demonstram terem

sido depositados Sob condiçöes sedimentares enérgicas e de ba¡xo poder seletivo, como

fluxos não-canalizados de alta energia e corridas de lama.

Na base destes depósitos, verifica-se um pacote' com cerca de 70 cm de

espessura, com o predomínio de camadas argilosas, rosadas, maciças, pouco bioturbadas. O

topo deste pacote é composto por um nível síltico, acinzentado, contendo pequenos

fragmentos vegetais carbonizados. Estes forneceram idades radiocarbono de 9.020 I 230

anos A.P. (material datado: restos vegetais carbonizados; Beta-97071, standard/extended

counting).

Sobre este pacote argiloso, ocorrem camadas de areias grossas, avermelhadas,

pouco feldspáticas, micáceas, maciças a estratificadas horizontalmente, com níveis sílticÖs e

de cascalhos finos intercalados. Nos sedimentos arenosos podem ser reconhecidos três

pacotes distintos, havendo, da sua base para o topo, incrementos na espessura e na

participação de niveis de cascalho. O topo da seção é composto por material areno-argiloso,

castanho-avermelh ado, com grånulos, maciço.

A sucessão sedimentar descrita encontra-se em descontinuidade eros¡va sobre

sedimentos arg¡lo-arenosos, com grânulos e seixos, castanho-amarelados, mac¡ços, cujo topo

apresenta uma coloraçäo castanho escura a preta, suger¡ndo tratar-se de um horizonte A de

paleossolo.
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Figura 66 - Seção Fazenda Conquista (A); reconstituição estratigráfica.

(1,t35W)- l-0.¡6nf)



157

sEçAo FAZENDA CONAUISTA (A)
Port¡l tâclolôgico vgrtlcal

+l-23O anoe A.P

Figura 67 - Perfil faciológico vertical representativo dos pacotes deposicionais descritos na
seção Fazenda Conquista (A).



I areia gro,ssa argilosa, castanho-avermelhacla, com mu¡tos grânulos de quarÞo; presença de raros grânulos de feldspato e mica. contém blocos d¡spersos de quarao.

cascalho sustentado pela matriz, composto por seixo6 de quarÞo, com diâmetro médo de 4 a 5 cm (tamanho máximo até 15 cm), muito angulææ, e alguns seixos de feldpatos;
matriz arenosa (anÍa grossa, arg¡losa) com muitos grânulos de quarEo, castanha avermelhada-

camadas de cascalhos sr.rstentados por dastæ, com seixos e blocos de quarÞo e raros líticos, arredondados a subarredondados, com tamanho variando entre 5 e 60cm:
apresentam estatificafro horizontal, gradação normal e imbicação dos sdxoe e Hocos (concordante com o sentido de flt¡<o atual do ribdrão Mombaça): com camadas
intercaladas de areia gro€sa a mu¡to grossa, argilosa, com grånulos e seixos de quarÞo, angufosos; amarelada com mosqueamento arrermelhado; maciça.

material arenoso, castanho-amarelado, com muitos grânulos de quartro, anguloeos; mabiz argilosa e seixos dispersos (até 10 cm); maciço.

embasamento c¡istalino (gnaisses ban<Þdos) alterado:areia fina sillica, avermelhada, mutio micácea; em cfireção ao topo passa a uma argjla arenosa, com muitos grânulos de
quarEo e feldspato, amarelada, com mæqueamento avermelhado, xistosidade preservada em algumas porções.

material arenoso, castanho-amarelado, com muitos grânulos de quartro, anguloeos; mabiz argilosa e seixos dispersos (até 10 cm); maciço.

1 0 'l 26
I_

Figura 68 - Seção Fazenda Conquista (B); reconstituição estratigráfica.
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Estes depósitos areno-argilosos amarelados estão melhor representados na seção

Fazenda Conquista (B) - Figura 69, sendo similares àqueles que são observados capeando

as feições de Terracos Reafeicoados como lnterfltivios/Ombreiras (vide, por exemplo, seção

Mombaça-Dionfsio A). Ocorrem em nftida discordåncia erosiva sobre o embasamento

cristalino alterado (gnaisses bandados do domlnio Mantiqueira). lntercalam-se nestes

depósitos lentes extensas e espessas de cascalhos sustentados por clastos (Fotografia 45),

com seixos e blocos de quartzo e raros líticos, arredondados a subarredondados, de tamanho

variando entre 5 e 60 cm.

Estas camadas de cascalhos, que compõem um pacote com cerca de 1,5 m de

espessura, apresentam-se com estratificaçåo horizontal incipiente e mostram gradaçåo

normal e imbricaçäo dos clastos, indicando paleofluxo concordante com o sentido atual do

ribeirão Mombaça. Em menor proporçåo, oconem, também, camadas lenticulares de

cascalhos sustentad os por matriz areno-arg ilosa.

O topo da seçåo Fazenda Conquista (B) é constituldo por uma camada de areias

grossas argilosas, com grånulos, castanho-avermelhadas e maciças, que se associam à

feiçåo de rampa visualizada em superffcie, reafeiçoando a morfologia de ombreira onde esta

seçåo está localizada.

Fotografia 45 - Seçäo Fazenda Conquista (B); visão geral do conjunto de camadas
casca lho intercalad as com sed imentos areno-arg ilosos am a relad os.



160

l. Seção Santo Antônio Requerente I

Localizacão: estrada de São José do Goiabal para o vilarejo de Santo Antônio do Requerente,

a cerca de 5 km de Såo José do Goiabal; corte de estrada no sentido de São

José do Goiabal, ao lado da ponte sobre o córrego Grande (ou Novo).

Situacão Geomorfolóqica: situa-se no vale do ribeirão Sacramento, área de terraços amplos,

associados à paisagem de vales entulhados, na porção sul do

setor central da depressão topográfica do médio vale do rio Doce,

próximo à confluência com o rio Doce (Figura 49); corte em uma

feição de Terraco de AcumulaÇão.

Descricão Estratiqráfica:

A seção Santo Antônio do Requerente (figuras 69 e 70; Fotografia 46) exibe o

arcabouço sedimentar associado à feição de Terraco de Acumulacão. Comparando-se à

posição onde foi estudada a seção Mombaça-Dionísio (B) no vale do r¡beiräo Mombaça, em

termos de perfil longitudinal dos vales, situa-se mais à jusante, já bastante próximo do vale

fluvial do rio Doce. As pequenas diferenças nas características sed imentológ icas

apresentadas pelos depósitos sedimentares existentes nestas duas localidades podem ser

explicadas por esta situação geomorfológica um pouco distinta.

Em termos gerais, o arcabouço sedimentar reconhecido na seção Santo Antônio

do Requerente possui o mesmo caráter principal de tabularidade das camadas, com fina

intercalaçäo entre sedimentos argilo-sílticos amarelados e rosados e areias finas a muito

grossas oxidadas, compondo uma sucessão deposicional aflorante com cerca de 8 m de

espessura.

Em detalhe, podem ser distinguidos três pacotes deposicionais englobando os

sedimentos descritos nesta seçåo:

a) na base, ocorre uma camada bem destacada, com cerca de 1 m de espessura aflorante,

composta por areias méd¡as a grossas, muito oxidadas (cores arroxeadas), com

estratificações cruzadas acanaladas extensas, de médio porte (conjuntos cruzados com

cerca de l0 cm de espessura);
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camadæ tabulares apresentando uma intercalaçáo de siltes argilosos e areiæ+ilticas, amardadæ. maciços, conÞndo nlveis oddadoe
(com redoevegetais).

areias finas a muito græsas, oxidadas (anoreadas), mal selecionadas, com esûet¡ficeções crrzadas acanaladas de baixo ångulo e pe-
queno porþ; contån nlveiE sflticos intercaladoe.

arqilas sflticas, amareladas, finamente laminadas, com tioürrbaçåo e restos vegeþis oxidadæ; na base, apresenta um Eilte arenæo,
amarelado, micáceo, finamênte laminado a maciço e, no topo, uma intercalação ênüe erg¡las sllticæ e ardas finæ, oxidadæ (niveis
com t 2øn).

ardas finas a médæ, æbranquiçadas a oxidadæ, micáceas, com eatratificaçõæ cruzadæ acanelada€ de pequêno porte a lamineçõ€s
cavdgantæ.

siltes arenosos, amarelados/rosados, micáceoe, maciçæ a finamente laminadæ.

arfih síltica, rooada/amarelada, finamente larnínada (t 0,&m de 6p€ssura); apresenta tioturbação vertical, mais inbnsa notopo, clm
restos vegete¡s oxidadæ (folhæ).

ardas médias e græsas, oxidadas (arroxeadas), mal selecionadas; micác€as, quarEocas, oom pouoos grãos llticoo; estratifcações
cruzadæ acanaladæ de médio porte (conjuntos de r 1{þm).

siltes arenosos, amarelados/rosados, micáceoe, maciçæ a finamente laminadæ.

níveb orgânicos.

estatifi cagðæ øuzdas acanaladas.

- Seção Santo Antônio do Requerente; reconstituição estratigráf¡ca.



162

SEçÂO SANTO ANTONIO DO REAUERENTE

Perlil faciológico verti cal

Figura 70 - Perfil faciológico vertical representativo dos pacotes deposicionais descritos na
seção Santo Antônio do Requerente.
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b) acima desta camada de areias oxidadas, foi reconhecido um pacote com cerca de 2,5 m de

espessura, formado por uma fina intercalação de camadas lenticulares extensas

compostas por areias finas a médias, esbranquiçadas a oxidadas, micáceas, com

laminaçöes cruzadas cavalgantes e estratificaçöes cruzadas acanaladas de pequeno porte

(Fotografia 47), e siltes arenosos, amarelados e rosados, maciços a finamente laminados.

Na base deste pacote, em contato nítido com a camada de areias oxidadas basal, ocorre

uma camada contínua de argilas sílticas, rosadas a amareladas, finamente laminadas, com

intensa bioturbação vertical, particularmente em seu topo, e restos vegetais oxidados.

c) um terceiro pacote deposicional reconhecido nesta seção é composto basicamente por

camadas tabulares de siltes argilosos e areias sílticas, amarelados, maciços a finamente

laminados, contendo níveis com a preservação de restos vegetais oxidados e níveis com

bioturbaçäo vertical intensa. Em sua base, ocorre uma camada composta pela intercalação

entre argilas sílticas amareladas, finamente laminadas, e areias finas a grossas, oxidadas,

com laminações cruzadas acanaladas de baixo ângulo a laminação horizontal (Fotografia

48).

Fotografia 46 - Visão geral da seção Santo Antônio do Requerente, destacando a expressiva
tabularidade dos corpos sedimentares, assim como a alternância de camadas
silto-argilosas e arenosas.
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Fotografia 47 - Detalhe dos sedimentos arenosos da seção Santo Antônio do Requerente,- 
destacando o padråo de estratificaçäo cruzada acanalada de pequeno porte.

Fotografia 48 - Detalhe dos sedimentos silto-
argilosos da seção Santo
Antônio do Requerente, distri-
buídos em camadas centimé-
tricas, com intercalações de
níveis de areias laminadas.
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O arcabouço estratigráfico descrito, em comparação com aquele reconhecido na

seção Mombaça-Dionísio (B), apresenta como distinçäo principal a caracterÍstica de ser

sedimentologicamente mais fino, havendo boa correlaçäo entre os pacotes identificados nas

duas localidades. Uma diferença importante refere-se à geometria dos corpos arenosos, ma¡s

tabulares na seção Santo Antônio do Requerente e mais intensamente intercalados com os

sedimentos argilosos, que também possui um maior número de niveis vegetais preservados.

As diferenças sedimentológicas verificadas adequam-se de forma coerente à variaçäo das

situaçöes geomorfológicas entre as duas localidades, mencionada anteriormente, onde a

seção Santo Antônio do Requerente exibe um pacote deposicional com características de

porçöes mais distais do sistema fluvial, e a seção Mombaça-Dionísio (B) mostra aspectos

sedimentares mais típicos de porções proximais do mesmo sistema deposicional fluvial.

. Seção Mombaça-Dionisio (C)

Localização:seção exposta na margem esquerda do ribeiräo Mombaça, na saída da cidade

de Dionísio para São José do Goiabal.

Situacäo Geomorfolóqica: situa-se no vale do ribeiräo Mombaça, compartimento colinoso

embutido na borda do domínio de planaltos dissecados a oeste da

depressão topográfica do médio vale do rio Doce, no reverso da

serra Agua Limpa (F¡gura 49); corte em uma feição de Terraços

Baixos ou Planície de lnundacão.

Descricão Estratiqráfica:

A seção Mombaça-Dioníso (C) - Fotografia 49 e figuras 71 e 72 - exibe, de forma

bastante representativa, o arcabouço estratigráf¡co tipicamente reconhecido nas feiçöes de

Terracos Baixos ou Planicie de lnundação.

Nesta seção, a principal característica sedimentar observada diz respeito ao

padrão de alternância entre camadas arenosas e silto-argilosas em um modelo de acreção

lateral dos corpos sedimentares (Fotografia 49), de SW para NE, atestanto sua relação com o

padrão fluvial meandrante identificado para o curso atual do ribeirão Mombaça. lsto resulta em

que o empilhamento estratigráfico seja dado pr¡ncipalmente na lateral do que na vertical, o

que é bem demonstrado ao comparar-se as espessuras representadas na seção estrat¡gráfica

(cerca de 3,5 m de sed¡mentos expostos em uma seção vertical - Figura 71) e no perfil

faciológico elaborado, que compöe, na vertical, os vários pacotes deposicionais que se
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justapõem lateralmente (documentando uma espessura de aproximadamente 7,5 m, mais de

duas vezes a espessura vertical- Figura 72).

As camadas sílticas são constituldas por sedimentos silto-argilosos, castanhos a

acinzentados, maciços a finamente laminados, com intensa bioturbação associada a um

mosqueamento castanho-avermelhado, contendo abundantes restos vegetais. Ocorrem em

camadas tabulares centimétricas, com nlveis intercalados de areias finas a sllticas, castanhas,

finamente laminadas (Fotografia 50).

Os sedimentos arenosos são caracterizados por camadas lenticulares

centimétricas de areias médias a muito grossas, esbranquiçadas a acastanhadas, com

estratificaçöes cruzadas acanaladas bem desenvolvidas (Fotografia 51), havendo níveis de

cascalhos finos intercalados, compostos por seixos angulosos a subangulosos de quartzo,

feldspatos e liticos, com tamanho em torno de até 3 a 4 cm. Estas camadas arenosas gradam

lateralmente para areias finas a médias, finamente laminadas a maciças, intercalando-se às

camadas sílticas.

O topo desta seçäo é composto por uma camada, com cerca de 50 cm de

espessura, de areias sllticas, avermelhadas, maciças.

Fotografia 49 - Seçäo Mombaça-Dionfsio (C); detalhe da sucessão deposicional estudada,- 
destacando o padrão de alternância entre camadas arenosas e silto-argilosas,
em um modelo de acreção lateral.
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areia média, síltica, avermelhada, maciça.

areias grossas a muito grossas, acastanhadas/oxidadas, pouco micáceas, feldspátic€ls, com estratificações cruzadas acanaladas bem desenvolvi-
dæ; contêm níveis de cascalho fino, com seixos (tamanho até 3 a 4 cm) angulosos a subangulosos de quarEo, feldspatos e líticos. Presença de
fragmentos de vidro e tijolos; pedaços de borracha; carvåo. Lateralmente gradam a areias finas a médias, finamente laminadas a maciças, interca-
ladas às carnadas sílticas.

areias finas a sllticas, castanhas claras, micáceas, finamente laminadas.

siltes argilosos, acinzentados, com mosqueamento castanho-avermelhado, maciços a finamente laminados (?); contem fragmentos vegetais na base.

areias médias a gross¿¡s, esbranquiçadas a acastanhadas, pouco micáceas, oom estratificaçöes cruzadas de baixo ângulo.

não observado.

3l0+r-70 anos AP
(madcira)

Figura 71 - Seção Mombaça-Dionísio (C); reconstituiçäo estratigráfica.

1 0 1 2m

-

rio Mombaça +

J
o)\



168

sEçÄo MoirBAçA-DroNlsro (c)
Perfil faciológico vertioal

310 +/- 70 anos A.P.

340 +Ë 70 anos A.P.

Figura 72-Pertl faciológico vertical representativo dos pacotes deposicionais descritos na
seção Mombaça-Dionísio (C).
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Fotografia 50 - Seçäo Mombaça-Dionísio
(C); detalhe dos depósitos
silto-argilosos acinzenta-
dos, finamente laminados,
mosqueados, intercalados
com sedimentos arenosos
castanhos.

Fotografia 51 - Seção Mombaça-Dionísio (C); detalhe das areias grossas a muito grossas
com estratificaçöes cruzada acanaladas.



170

Dataçöes de restos vegetais coletados em camadas sílticas sucessivas, próximo à

base da seção, forneceram idades de 340 + 70 anos A.P. (material datado: madeira; Beta-

97066, standard) e 310 + 70 anos A.P. (maierial datado: madeira; Beta-97067, standard'),

indicando tratar-se de uma sedimentação sub-atual. Coerentemente às idades obtidas, foram

identificados fragmentos retrabalhados de vidro, tijolos e borracha nos sedimentos arenosos

localizados na porção intermediár¡a a superior da seção.

SECÕES ESTRATIGRÁFICAS COMPLEMENTARES

. Seção Santana

Localização: rodovia BR-262, km 127, corte de estrada no sentido Vitória-Belo Horizonte. a

aproximadamente 8 km após a cidade de Rio Casca' no sentido de Belo

Horizonte.

Situação Geomorfolóqica: situa-se na depressão topográfica do médio vale do rio Doce, setor

sul, no domínio de colinas dissecadas com topos aplainados.

Descrição Estratiqráfica:

A seção Córrego Santana (Figura 73; Fotografia 52) apresenta como traço mais

marcante o contato entre o embasamento cristalino alterado (gnaisses bandados do dominio

Mântiqueira) e os depósitos sedimentares adjacentes, caracterizado por: a) um plano de fâlha

normal, com direção NE-SW, definido por uma superfície curva (falha lístrica), cujo rejeito não

pôde ser precisamente estimado, mas aparenta ser da ordem de 10 m; e b) um pavimento de

cascalhos, na base dos depósitos sedimentares, definindo uma superfície irregular, recurveda

de encontro ao plano de falha descr¡to - estrutura do tipo roll over.

o pavimento de cascalhos está afetado, ainda, por falhas de reieito vertical da

ordem de algumas dezenas de centlmetros (Fotografia 53), com direção NE-SW, que

convefgem para o plano de falha principal, sugerindo, em conjunto, um padráo do tipo

detached normat fautts. Estas estruturas de falhamento indicam um regime de esforços

distens¡vos, com orientaçäo NW-SE (Figura 74; Anexo 2).

Foram medidos, também, planos de falhas normais com componentes d¡recionais,

dextrais e sinistrais (Figura 74; Anexo 2). Em um dos planos de falha medidos, foram

observadas estrias superpostas que sugerem que estes esforços distensivos NW-SE

provavelmente foram superimpostos sobre um regime anter¡or onde teria vigorado esforços

extensivos NE-SW.
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areia arg¡losa, castanha avermelhada, com muitos grânulos e seixos de quarÞo; apresenta bioturbação (tubos verticais
preenchidos).

E cascalho arenoso; seixos subangulosos a arredondados; quarEosos.

E embasamento cristalino (gnaisses bandados) muito alterado; coloração rosada

f embasamento cristalíno (gnaisses bandados) pouco alterado.

E veios de quareo.

Figura 73 - Seção Córrego Santana; reconstituição estratigráfica.



Fotografia 52 - Seçäo Cónego Santana; visão geral onde se destaca o plano de falha que limita o embasamento cristalino e a cobertura

sedimentar, ãssim como a supeiície recurvada do pavimento de cascalhos basal, rumo ao plano de falha.

N
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Fotografia 53 - Seção Córrego Santana; detalhe do pavimento basal de cascalhos afetado
por plano de falha.

inferior) dos planos de falha medidos. Resultado da aplicação do método de
Angelier & Mechler (1977), mostrando a possível posiçäo dos eixos de
compressão (or) e extensäo (o3) máximas, para: (b) a populaçäo de falhas normais
e normais dextrais associadas a um provável regime extensivo NW-SE; (c) a
população de falhas dextrais normais associadas a um provável regime
transcorrente dextral E-W; (d) a populaçäo de falhas sinistrais normais associadas
a um provável regime transcorrente sinistral E-W.

Figura 74 - Seção Córrego Santana; (a) projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério
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Quanto a sua descriçäo, os depósitos sedimentares presentes na seçäo Córrego

Santana iniciam-se por uma camada basal, com espessura da ordem de 60 cm, composta por

cascalhos com matriz arenosa, com seixos subangulosos a subarredondados, com diâmetro

máximo em torno de 15 cm.

Acima desta camada de cascalhos basal, encontra-se um pacote espesso (cerca

de I m) constituído por areias argilosas, com muitos grânulos e pequenos seixos, de

coloração predominantemente castanho-avermelhada e com grande presença de tubos

verticais preenchidos, sugerindo intensa zooturbaçäo (Fotografia 54). Assim como foi descrito

na seçäo Macuco, este pacote sedimentar apresenta uma transiçäo gradual de argilas

arenosas, amareladas, fortemente mosqueadas, com bioturbação intensa, na base, para

material mais arenoso, castanho-avermelhado, no topo. Admite-se, mais uma vez, que esta

gradação litológica deva-se a um processo de diferenciação pedogenética (processos de

laterização ?).

Fotografia 54 - Seção Córrego Santana; detalhe dos sedimentos argilo-arenosos acima do
pavimento de cascalho basal, destacando-se a presença de tubos verticais
interpretados como devidos à bioturbação animal. Está assinalado um destes
tubos verticais, no qualverifica-se estrutura interna de preenchimento.
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I . Seção Córrego Sante Mar¡a

Localização: rodovia BR-262, km 139; corte de estrada no sentido Belo Horizonte-Vitória, a

de Rìo Casca, no sentido de Beloaproximadamente 19 km após a cidade

Horizonte.

Situacåo Geomorfolóqica; situa-se na depressão topográfica do médio vale do rio Doce, setor

sul, próximo ao limite com o setor central, dentro do domínio de

colinas dissecadas com topos aplainados.

Descricão Estratiqráfica:

De manerra semelhante à seçäo Córrego Santana, a seçäo Córrego Santa Maria

(Figura 75; Fotografia 55) apresenta como feição mais marcante o contato por falha entre o

embasamento cristalino alterado (gnaisses bandados do dominio Mantiqueira) e a cobertura

sedimentar presente.

O plano que define este contato possu¡ caráter de falha normal, com orientação

aproximadamente E-W a ENE, podendo-se admitir um rejeito vertical bastante importante,

estimado, pelo deslocamento de blocos do embasamento com igual alteração em, no mínimo,

5 m. Semelhante também à seçäo anterior, há evidência de rotaçäo ao longo do plano de

falha (falha lístrica), com o encurvamento de um nível de cascalhos que del¡m¡ta a base do

pacote sedimentar rumo ao plano de falha (estrutura de roll over). Este nlvel de cascalhos

encontra-se, ainda, deslocado por planos de falha NE-SW (Fotografia 56), que convergem

para o plano principal, supondo-se que seja uma estrutura, já descr¡ta na seçäo anterior, do

lipo detached normal faults. Este conjunto de falhas sugere um regime de esforços extensivos

NW-SE.

A análise do conjunto de planos de falhas observados na seção Cónego Santa

Maria (Figura 76, Anexo 2) sugere importante reativaçáo destes planos de falhas durante

fases de regimes de esforços diferenciados, visto que planos de igual direção compoÍtam-se

como falhas normais, direcionais e mesmo reversas.

A cobertura sedimentar presente nesta seção é litologicamente bastante similar

àquelas descritas nas seçöes Macuco e Córrego Santana, compondo-se por materiais argilo-

arenosos, com muitos grânulos de quartzo, castanho-avermelhados, apresentando indícios de

intensa bioturbação.
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I material argilo-arenoÊo, castanho-avermelhado, com muitos grânulæ de quarEo; apresenta intensa bioturbaçåo (tubos verticais).

EI nlvel de cascalhos angulosos, quarÞosos.

I embasamento cristalino (gnaisses bandados) muito alterado.

I embasamento cristalino (gnaisses bandadoo) pouco alterado.

Figura 75 - Seção Córrego Santa Maria; reconst¡tuição estratigrâîica.

NNE
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Fotografia 55 - Seçäo Córrego Santa Maria; visão geral do arcabouço estratigráfico,
destacando o plano de falha llstrica, que limita o embasamento cristalino
alterado da cobertura sedimentar, assim como a feiçäo de encurvamento da
base dos depósitos sedimentares rumo ao plano de falha principal.

Fotografia 56 - Seção Córrego Santa Maria; detalhe do plano de falha que desloca o
pavimento de cascalho basal.
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Figura 76 - Seção Córrego Santa Maria; (a) projeção estereográfica (Schmidt-Lambert,

hemisfério inferior) dos planos de falha medidos. Resultado da aplicação do
método de Angelier & Mechler (1977), mostrando a possível posiçäo dos eixos de

compressäo (or) e extensão (o3) máximas, para: (b) a populaçäo de falhas normais

associadas a um provável regime extensivo NW-SE; (c) a população de falhas
sinistrais normais associadas a um provável regime transcorrente sinistral E-W; (d)
a populaçäo de falhas dextrais normais associadas a um provável regime
transcorrente sinistral E-W; (e) a população de falhas dextrais normais associadas
a um provável regime transcorrente dextral E-W; (0 a populaçäo de falhas
sinistrais normais associadas a um provável regime transcorrente dextral E-W; (g)

a população de falhas reversas dextrais associadas a um provável regime

transcorrente dextral E-W; (h) total de falhas associadas a um provável regime

transcorrente sinistral E-W; (¡) total de falhas associadas a um provável regime

transcorrente dextral E-W.

o
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São Sebestião de Braúna

LocalizaÇão: estrada que liga a rodovia BR-381 à cidade de Belo Oriente; corte de estrada no

sentido de Belo Oriente, a aproximadamente 3 km desta c¡dade.

S¡tuacäo Geomorfolóq¡ca: domínio de interflúvios amplos, com topos aplainados, no limite

entre os setores central e norte da depressão topográfica do médio

vale do rio Doce.

Descricäo Estratiqráf¡ca:

A seçáo São Sebastião de Braúna (Figura 77; Fotografia 57) corresponde a uma

exposição que exibe, de forma representativa, o arcabouço l¡tológico tipicamente associado

ao conjunto topográfico de interflúvios amplos e suaves que caracieriza o setor norte da

depressão do vale do rio Doce, guardando significativa simitaridade com aqueles descritos

nas seções Macuco, Córrego Santana e Córrego Santa Maria, localizadas em situaçöes

geomorfológicas semelhantes, porém em domínios morfoestruturais distintos.

Obserua-se um espesso pacote (da ordem de 10 m) const¡tuído por sedimentos

argilosos, rosados a amarelados, com mosqueamento variável associado à intensa

bioturbação vertical, passando, rumo ao topo, para argilas arenosas, com muitos grânulos, de

coloraçäo castanha-avermelhada. Admite-Se que esta transição, à semelhança das demais

localidades onde ocorre, deva-se associar a uma diferenciação pedogenética (laterizaçäo ?)'

Este pacote sedimentar ocorre em dicordância eros¡va sobre o embasamento

cristalino alterado (gnaisses bandados do dominio Mantiqueira)' estando este limite

assinalado por uma linha descontínua de seixos e blocos de quartzo' arredondados a

angulosos, contendo, ainda, concreçöes ferruginosas retrabalhadas

A cobertura sedimentar acima descrita encontra-se escalonada por planos de

falhas normais a direcionais (Figura 78; Anexo 2), que se prolongam a partir do embasamento

alterado. Planos de falha NE-SW, com rejeitos da ordem de 8 m, deslocam nitidamente a

cobertura sedimentar, associando-se, ainda, a basculamentos dos blocos falhados para NW

O conjunto de falhas medidas nesta localidade sugere reativação de planos de fraqueza que

foram submetidos, em momentos diversos, a regimes de esforços distintos. Exemplo desta

variação no campo de esforços tectônicos corresponde à ¡dentificação, em um dos planos de

falhas medidos, de estrias superimpostas, suger¡ndo que uma fase de extensão NW-SE tenha

suced¡do uma fase de regime extensivo NE-SW.
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materlal argiloso, rosado com mosquoamonto avermolhado e amarelado; aproðenta lntensa bioturbação vertical. Em dkeçåo
ao topo, argila areno3a, cagtanhâ-âvermelhada, com muitoe grånuloe, m€ciçâ.

linha de s€ixos € blocos do quartzo de veio, ar¡edondados a anguloÊos, com grånulos e ¡eixos de concreËo (concr€9öeg
fôrrug¡noses).

embasamônto crlÊtal¡no (onâlssoo bandados) altorado: matolal ar€no'sllt¡co, avermelhado, com bandas amaroladas, micácso;
topo concr€cionado (concr6çó€8 fsrrug¡nosas).

voio€ dg quarÞo.

Figura 77 - Seçäo São Sebastião de Braúna - reconstituiçåo estratigráfica.
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Fotografia 57 - Visäo geral da seçäo Säo Sebastiäo de Braúna, onde se destaca o
escalonamento da cobertura sedimentar por plano de falha normal NE-SW.

hemisfério inferior) dos planos de falha medidos. Resultado da aplicação do
método de Angelier & Mechler (1977), mostrando a possivel posição dos eixos de

compressäo (or) e extensäo (o3) máximas, para: (b) a populaçäo de falhas normais
associadas a um provável regime extensivo NW-SE; (c) a população de falhas
dextrais normais associadas a um provável regime transcorrente dextral E-W; (d) a
populaçäo de falhas sinistrais normais associadas a um provável regime
transcorrente sinistral E-W; (e) a população de falhas dextrais normais associadas
a um provável regime transcorrente sinistral E-W; (f) total de falhas associadas a

um provável regime transcorrente sinistral E-W.

Figura 78 - Seçäo São Sebastião de Braúna; (a) projeção estereogrâfica (Schmidt-Lambert,
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a Carvão

Localizacão: rodovia BR-381, corte de estrada no sentido lpatinga-Governador Valadares, a

aproximadamente 4 km após a entrada de acesso para Belo Oriente.

Situacäo Geomorfológica: corte situado no dominio de interflúvios amplos, com topos

aplainados, do setor norte da depressão topográfica do médio vale

do rio Doce (Fotografia 58).

Fotografia 58 - Visão geral da mofologia de Superfície Aplainada onde está situada a seçäo
Córrego Carvão, às margens do rio Doce.

Descricäo Estratiqráfica:

A seção Córrego Carvão (Figura 79; Fotografia 59) apresenta, com um maior grau

de detalhamento, o arcabouço litológico característico deste domínio geomorfológico, já

descrito, inicialmente, através da seçäo Säo Sebastião de Braúna.

Observa-se que no topo do embasamento cristalino alterado desenvolve-se uma

camada, com espessura média de 80 cm, composta por material areno-síltico, esbranquiçado

a amarelado, com um mosqueamento intenso de cor avermelhada associado à presença de

concreções ferruginosas verticalizadas, segundo planos de fraturas. Acredita-se que esta

camada possa representar uma crosta laterítica decomposta pela atuação intempérica.



ENE

@
E
lIE

areia argilosa, amarelada com mosqueamento avermelhado (associado a tubos verticais), com muitos grânulos; seixos de quarÞo, dispersos,
arredondados; alinhamento de grânulos (?). Rumo ao topo, grada para um material areno-argiloso, castanho, com muitos grânulos.

nível de cascalhos arredondados, compostos por quarÞo de veio e concreções ferruginosas, clastos variando de 1-2 cm até 25 cm (tamanho
médio = 10 cm).

material fino, esbranquiçado/amarelado, muito mosqueado (mosqueamento avermelhado, associado a concreções); observam-se tubos
verticalizados (concreções associadas a fraturamentos?).

embasamento cristalino (gnaisses bandados) alterado: material areno-síltico, rosado, micáceo, com porçöes quarÞo-feldspáticas.

embasamento cristalino (gnaisses bandados) pouco alterado.

Figura 79 - Seção Córrego Carvão; reconstitu¡ção estratigráfica.

WSW
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Fotografia 59 - Visão geral da seçäo Córrego Carvão, destacando o contato entre o

embasamento alterado (material de coloraçäo clara) e a cobertura sedimentar
(cor castanha).

O limite entre o embasamento alterado e os depósitos sedimentares sobrejacentes

é assinalado, como nas demais seções associadas eo mesmo contexto geomorfológico de

interflúvios com topos aplainados, por um nível de cascalhos, arredondados (Fotografia 60),

quartzosos, com o tamanho dos clastos variando de2a 25 cm (tamanho médio de 10 cm),

estando presentes, ainda, concreçöes ferruginosas bem arredondadas'

Sobre este nível de cascalhos encontra-se, também à semelhança das demais

seçöes estratigráficas em situação geomorfológica similar, um pacote com cerca de 8 m de

espessura, constituído por sedimentos areno-argilosos com muitos grånulos, de cor

amarelada, com mosqueamento avermelhado associado a tubos verticais (bioturbaçäo).

Rumo ao topo, estes sedimentos gradam para materiais areno-argilosos castanhos, com

muitos grânulos.

As características sedimentológicas exibidas pela camada de cascalhos assegura

a origem sedimentar do pacote sobrejacente, uma vez que apenas pelos aspectos litológicos

torna-se muito difícil a distinçäo entre a cobertura sedimentar e as camadas do embasamento

muito alterado, acrescentando-se a isto o fato de que os contatos entre as diferentes

camadas descritas são, de maneira geral, paralelos'
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Fotografia 60 - Detalhe da camada de cascalhos, na base do pacote deposicional, na seção
Córrego Carväo, mostrando cascalhos sustentados por clastos,
subarredondados a bem arredondados.

. Seção Fazenda Santa Helena

Localizacäo:estrada de acesso para a cidade de São João do Oriente, a partir da rodovia BR-

458; corte no sentido de Säo João do Oriente, a cerca de 5 km da BR-458.

Situacäo Geomorfológica: corte em uma feição de colina rebaixada, de conformação suave,

em um compartimento embutido no domínio de planaltos

dissecados a leste da depressão topográfica do médio vale do rio

Doce.

Descricão Estratiqráfica:

A seçäo Fazenda Santa Helena (Figura 80) exibe um arcabouço litológico

semelhante àqueles descritos nas seções anteriores, apresentando um pacote sedimentar

relativamente homogêneo, com espessura da ordem de 3 m, em discordância erosiva sobre o

embasamento cristalino alterado (granada-biotita gnaisses do domínio Juiz de Fora).
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are¡a média argilosa, com grånulos, amarelada, contém alguns se¡xos arredondados; na base, caracteriza-se por uma are¡a argilosa avermelhada,
com muitos grânulos.

cascalho sustentado por clastos, com seixos e blocos de quarEo de veio, arredondados a subangulosos, poucos líticos, tamanho variando até 40ctn
(tamanho médio = 10 a 20cm).

I embasamento cristalino (granada-biotita gnaisses) alterado: argila arenosa, avermelhada, com grânulos, pouco micácea; contém veios de quarÞo.a
ø

veios de quarÞo.

não observado.

Figura 80 - Seção Fazenda Santa Helena; reconstituição estratigrâfica.

\AJNW
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O limite entre estas unidades estratigráficas é marcado por um pavimento de

cascalhos arredondados a subangulosos, quartzosos, com raros seixos líticos, com diâmetros

dos clastos variáveis até 40 cm de diâmetro (tamanho médio entre 10 e 20 cm). Este nível de

cascalhos possui uma conformação extremamente irregular, associada a deformaçöes

provocadas por planos de falhas reversas e normais, que se prolongam a partir do

embasamento alterado, afetando também os depósitos sedimentares sobrepostos (fotografias

61 e 62).

Os depósitos sedimentares identificados nesta seção são constituídos por

materiais areno-argilosos, com grånulos, de coloração amarelada, sem estrutura visível. Rumo

à base, caracterizam-se por areias argilosas avermelhadas, com muitos grânulos e alguns

seixos arredondados.

Fotografia 61 - Visão parcial da seção Fazenda Santa Helena, destacando o pavimento de

cascalhos na base do pacote deposicional. Nota-se, à direita, o seu

deslocamento vertical sugestivo de uma deformação por falha reversa.
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Fotografia 62 - Visäo parcial da seçäo Fazenda Santa Helena, destacando o pavimento de
cascalhos na base do pacote deposicional, em situação sugestiva de
deslocamento Por falha normal.

Os planos de falha medidos nesta seçäo possuem orientaçäo preferencial NW-SE

(Figura 81; Anexo 2), apresentando caráter normal e reverso, e rejeitos centimétricos.

Denotam, assim, a atuação de esforços distensivos e compressivos, respectivamente, com

orientaçäo NE-SW, somente concebível caso se admita a existência de mais de uma fase de

tectonismo. Devido à natureza do material aflorante nesta seçåo, não foi possível a obtenção

de indicadores cinemáticos mais precisos, que seriam de grande valor para uma melhor

compreensäo dos mecanismos tectônicos.

Figura 81 - Projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) dos planos de falha
medidos na seçåo Fazenda Santa Helena;.
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. Seção Gasa Nova

Localizaçäo: estrada para Timóteo a partir da sede do Parque Estadual Florestal do Rio Doce,

a aproximadamente 2 km antes da localidade Cava Grande; corte no sentido da

cidade de Timóteo.

Situacão Geomorfolóoica: vale do córrego Santo Antônio, entalhado no relevo de interflúvios

amplos da porçåo central do setor central da depressåo

topográfica do médio vale do rio Doce; corte em feição de Terraço

Reafeicoado como lnterflúvio.

p.es.s!çee-Eslla!ffáIaa:

A seçäo Casa Nova (Figura 82; Fotografia 63) documenta uma exposição que

exibe o arcabouço estratigráfico típico da feição de Terraco ReafeiÇoado como lntedlúvio.

Sobre o embasamento cristalino alterado (gnaisses bandados do domínio

Mantiqueira), em contato erosivo nítido, verifica-se uma camada relativamente espessa (cerca

de 1 m) de cascalhos sustentados por clastos, fortemente empacotados (Fotografia 64)'

constituídos por seixos e blocos arredondados a bem arredondados, quartzosos (quartzo de

veio e quartzito micáceo), com diâmetro médio de 10 cm, variando de 3 a 30 cm.

Esta camada de cascalhos apresenta uma geometria irregular, formando lentes

plano-convexas que afinam abruptamente (Fotograf¡a 65), observando-se alinhamentos de

seixos paralelos aos limites da camada. Este aspecto sugere que estes cascalhos tenham

sido retrabalhados por fluxos Superficiais de alta energia, concentrados em ravinas, que

teriam produzido escavações e reconcentrado os clastos situados mais próximos ao topo da

camada.

Acima da camada de cascalhos, ocorrem depósitos areno-argilosos. com muitos

grânulos de quartzo, de coloração castanho-amarelada, friável. Estes depósitos possuem

espessuras em torno de 4 m, apresentando-se, de maneira geral, mac¡ços, embora seja

possível visualizar, em detalhe, alinhamentos de pequenos seixos e grânulos

Nesta cobertura areno-argilosa, foram observados planos conjugados de juntas,

com or¡entação NW-SE e E-W (Figura 83), sugerindo a atuaçäo de mecanismos tectôn¡cos

sob um regime de esforços compressivos WNW-ESE.
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SECÃO CASA NOVA

are¡a arg¡losa, com muitos grânulos de quarÞo, castanha-amarelada, ftiável; apresenta alinhamentas de pequenos seixæ.

cascalho susþntaô por clastos, com seixos e blocos arredondados (tamanho variando de 3 a 30 cm: tamanho médio = 10 cm), quarÞosæ, com alguns dastos líticos
(quar?ito m¡cáceo, com formas tabulares). Apresenta uma geometria plano{onvexa, com adelgaçamentos abruptos.

veio de quarEo.

f embasamento cristalino (gna¡sses bandados) alterado: areia síltica, rosada/arroxeada, com muitos grânulos de quarÞo, muito micácea, contém veios de quarÞo finos.

Figura 82 - Seção Casa Nova; reconstituição estratigráfica.
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Fotografia 63 - Visão geral da seção Casa Nova, destacando o pavimento de cascalhos, com
geometria irregular, sobre o embasamento cristalino alterado.

Fotografia 64 - Seção Casa Nova; detalhe da
camada basal de cascalhos
sustentados por clastos, des-
tacando-se o seu empacota-
mento muito fechado.



Fotografia 65 - Seção Casa Nova; detalhe da camada basal de cascalhos sustentados por clastos, destacando-se a sua geometria plano-

convexa, afinando abruptamente nas laterais.
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Figura 83 - Projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) dos pólos de juntas
medidas na seção Casa Nova.

o Seção Rio do Peixe

Localização:estrada da cidade de Dom Silvério para a localidade de Sem Peixe, ao longo do

vale do rio do Peixe, a cerca de 6 km de Dom Silvério.

Situação Geomorfolóqica: situa-se na depressäo topográfica do médio vale do rio Doce, setor

sul, inserindo-se no domínio de interflúvios alongados

desenvolvidos no limite com a escarpa da borda oeste da

depressäo; corte em feição de Terraco Reafeicoado como

lnterflúvio, embutido no vale encaixado do rio do Peixe.

Descrição Estratiq ráfica :

No arcabouço estratigráfico exibido na seção Rio do Peixe (Figura 84; Fotografia

66), destaca-se uma expressiva camada tabular de cascalhos grossos sustentados por

clastos, com espessura de cerca de 80 cm, sobre a qual ocorrem depósitos arenosos, com

matriz fina, amarelados, maciços, com cerca de 3 m de espessura.

A camada de cascalhos é composta por clastos de quartzo e quartzito,

arredondados, com tamanho variando de 1 a 60 cm (tamanho médio em torno de 10 cm),

apresentando imbricação pouco freqüente.

Esta camada de cascalhos sobrepõe-se de forma nitidamente erosiva a uma

camada constituída por materiais silto-argilosos, com grânulos de quartzo, rosados a

amarelados, com mosqueamento amarelado a avermelhado associado a perfuraçöes verticais

interpretadas como bioturbação de origem animal. Estes materiais assentam-se, em contato

nítido, sobre o embasamento pouco alterado (quartzitos micáceos do Grupo Dom Silvério).

Admite-se que esta camada silto-argilosa corresponda a materiais correlacionáveis aos

descritos nas seçöes Macuco, Córrego Santana e Córrego Carvão, entre outras descritas.

-1 2-4
É 4-6
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are¡a grossa com matriz fina , amarelada, mac¡ça, com grânulos e se¡xos de quartzo (até 1cm), angulosos; contém seixos ma¡ores
(até 3 cm) dispersos, arredondados, no topo, passa a uma are¡a ma¡s f¡na, argilosa, com grânulos.

cascalho grosso sustentado por dastos, com seixos e blococ de quarEo e quarEito, arredondados, com tamanho variando de 1 a

60cm (tamanho médio igual a 10 cm), apresentando imbricação pouco freqüente.

sihe argiloso, rosado/alaranjado, com mosqueamento amarelado e avermelhado escuro; grânulos de quartzo, pouco micáceo; muito
bioturbado (tubos verticais).

embasamento cr¡stalino (quart¿ito fi no, micáceo).

1012m

-

Figura 84 - Seção Rio do Peixe; reconstituição estratigráfica.



Fotografia 66 - Visão geral
destacando
rosado.

do arcabouço estratigráfico descrito na
a camada tabular de cascalhos sobre o
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seção Rio do Peixe,
material silto-argiloso,

. Seção Volta Grande

Localização:estrada MG-123, entre a BR-262 e a cidade de Dom Silvério, logo após a ponte

sobre o rio Sem-Peixes, a aproximadamente I km de Dom Silvério.

Situacäo Geomorfolóqica: vale do rio Sem-Peixes, profundamente entalhado no domínio de

planaltos dissecados a oeste da depressäo topográfica do médio

vale do rio Doce; corte em uma ombreira com topo aplainado .

Descricäo Estratiq ráfica :

A seçäo Volta Grande (Figura 85; Fotografia 67) representa uma situaçäo bastante

particular dentro do conjunto dos levantamentos estratigráficos realizados, sobressaindo-se

por exibir um arcabouço estratigráfico onde se destaca uma importante estrutura de

cavalgamento do embasamento cristalino alterado (micaxistos do Grupo Dom Silvério) sobre

os materiais sed imentares identificados.
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ve¡o de
quafÞo 155/80//85/65
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argila arenosa, amarelada, com grånulos.

embasamento (micaxistos) pouco alterado.

@ 3å","i,'.r$i"3 gì.nnIfu.is'l"iär,3åi?11x,tî[ ii8å?iî?'å?ils î'iäx#i:*; maciça; contém camadas

l-l areias finas, esbranquiçadas a rosadas (mosqueadas), co¡ sei¡os angulosos de quarÞo, maciças; el-l areras grossas, amareladas, com pequenos setxos; estratlflcaçäo honzontal.

cascalho sustentado por clastos, com seixoq e blocos de quarEo, {subJarredondados, e de lfticos
(com formas tabulareb), com tamanhos até 20 cm; apreseñta imbri'cação.

embasa mento cristali no ( micaxistos) alterado:
queamento esbranquicado a amarefado: biotr

:a, avermelhada, muito
micácea, com veios de

(mos-

Figura 85 - Seção Volta Grande; reconstituição estratigráfica.
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Fotografia 67 - Seção Volta Grande; visäo geral destacando o contato entre os sedimentos
proiundamente fraturados e o embasamento cristalino alterado acima.

A estrutura de cavalgamento descrita é definida por planos de falha de direção

WNW/ESE, reversos com componentes direcionais sinistrais, indicando a atuação de um

regime de esforços compressivos, com orientação NE-SW (Figura 86; Anexo 2). Esta

estruturação principal repete-se, com as mesmas características, pela colocação de lascas do

embasamento alterado embutidas nos depósitos sed imentares subjacentes.

O pacote sedimentar cavalgado caracteriza-se, na base, por uma camada

relativamente tabular de cascalhos sustentados por clastos, em contato erosivo sobre o

embasamento alterado. Esta camada possui cerca de 60 cm de espessura, sendo composta

por seixos e blocos de quartzo (subarredondados) e líticos (subangulosos a subarredondados'

com formas tabulares), com tamanho dos clastos variando ale 20 cm, apresentando-se

imbricados.

Sobre a camada de cascalhos, ocorrem lentes de areias finas a grossas,

amareladas a rosadas (mosqueamento avermelhado), maciças a estratificadas

horizontalmente, contendo seixos de quartzo dispersos'

Os materiais sedimentares mais afetados pelas estruturas de cavalgamento

correspondem a areias finas a médias, argilosas, maciças, de coloração amarelada, com

mosqueamento avermelhado, contendo camadas centimétricas intercaladas compostas por

seixos angulosos de quartzo, com tamanho da ordem de 1 a 3 cm.
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No topo da seçäo Volta Grande, sobre a espessa camada de micaxistos alterados

cavalgada sobre os sedimentos acima descritos, em contato supostamente erosivo,

assinalado por uma linha descontínua de seixos, verifica-se um depósito, com cerca de 2 m

de espessura, constituído por materiais argilo-arenosos, amarelados, com grânulos,

semelhantes àqueles descritos como a cobertura sedimentar das feições de Ombreiras e

Terraços Reafeiçoados como lnterflúvios'

Além das estruturas de cavalgamento descritas, outros importantes planos de

falhas estão fortemente impressos nos depósitos sedimentares cavalgados (Fotografia 68;

Figura 86; Anexo 2). Tais planos de falhas possuem caráter normal, normal dextral e normal

sinistral. Os planos de falha de caráter normal, com componente direcional dextral ou sinistral,

associam-se a um regime extensivo NW-SE, compatível com o esforço principal de

compressão NE-SW. Já os planos de falha de caráter puramente normal indicam um regime

extensivo NE-SW, sugestivo de uma mudança no regime de esforços tectônicos.

Figura g6 - Seção Volta Grande; (a) projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério

inférior) dos planos de iaifra medidos. Resultado da aplicação do método de

Angelier & Mechler (1977), mostrando a possível posição dos eixos de

compressão (or) e extensäo (o3) máximas, para: (b) a populaçäo de falhas

reversas sinisirais associadas a um provável regime transcorrente sinistral E-W;

(c) a populaçäo de falhas dextrais normais associadas a um provável regime

transcorränte sinistral E-W; (d) a população de falhas normais sinistrais

associadas a um provável regime transcorrente sinistral E-W; (e) a população de

falhas normais associadas a um provável regime transcorrente dextral E-W; (0

total de falhas associadas a um provável regime transcorrente sinistral E-W.
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Fotografia 6g - Detalhe do pacote sedimentar da seção Volta Grande, profundamente afetado
por planos de falhas normais, com componentes direcionais.

Conjuntos proeminentes de juntas com direçöes NE-SW e NNE-SSW, afetando os

depósitos sedimentares descritos (Figura 87), estäo de acordo com um regime compressivo

NE-SW, compatívelcom a principalfase de deformação identificada nesta localidade.

l-Evc I
El 3.S 7.0 0Á

I 7,G10.5 0Á

I10.s14.0 %
I10.0-17.5 0Á

f 17,5-2',1.O%
r21.G24.5

Figura g7 - Seção Volta Grande; projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério

inferior) dos pólos de juntas medidas.



200

Rio Vermelho

LocalizaOão: estrada de Raul Soares para Bom Jesus do Galho, a aproximadamente 12 km de

Raul Soares; corte de estrada às margens do rio Vermelho.

Situacão GeomorfolóOica: compartimento de colinas com vales entulhados, embutido na

borda leste da porção sul da depressão topográfiÒa do médio vale

do rio Doce, adjacente ao vale do rio Matipó quando ele penetra

nesta depressão; corte em uma feição de Terraço de Acumlacão

(fotografias 18, P.1'10, e 69).

Descricão Estratiqráfica:
' A seção Rio Vermelho (figuras 88 e 89; fotografias 69 e 70) exibe características

sed imentológ icas particulares dentro da sucessão sedimentar preservada nas feições de

Terraco de Acumulacäo, descrita anteriormente nas seções Mombaça-Dionísio (A), Fazenda

Conquista (A) e Santo Antônio do Requerente.

Verifica-se, nesta localidade, um pacote deposicional com uma espessura

aflorante em torno de 6 m, que pode ser subdividido em três conjuntos distintos, que

apresentam relaçöes laterais de intercalação:

a) um primeiro conjunto deposicional é observado na porção NW da seção, sendo composto,

basicamente, por sed¡mentos areno-arg¡losos, castanho-amarelados, com muitos grånulos

de quartzo, maciços a incipientemente estratificados (estratificaçäo dada por alinhamentos

horizoniais de grânulos e pequenos seixos de quartzo). Estes depóSitos encontram-se

¡ntercalados por camadaS de argilas Sílticas, rosadas a avermelhadas, finamente

laminadas;

b) na porçäo central desta seção estratigráfica, o arcabouço sedimentar é dominado pelos

sedimentos argilo-sílticos rosados a avermelhados, distribuídos em camadas centimétricas,

essencialmente tabulares, com intercalaçöes de finas camadas de argilas acinzentadas,

finamente laminadas, com níveis pretos, turfosos:

c) um terceiro conjunto deposicional, observado na porçäo sE da seção, é composto pela

¡ntercalação de camadas centimétricas, tabulares a lenticulares extensas, de areias médias

oxidadas, com estratificações cruzadas de baixo ângulo de pequeno porte, com os

sedimentos argilo-sílticos; ocorrem, também, próximo ao topo, camadas de areias grossas

a muito grossas, amareladas, com niveis intercalados de cascalhos finos e de areias

argilosas amareladas.



Fotografia 69 - Seção Rio Vermelho; corte de estrada (à esquerda, na fotografia) localizado no domínio de articulação de uma sub-bacia

de drenagem tributária com o vale do rio Vermelho.
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Figura 88 - Seção Rio Vermelho; reconstituição estratigráfica.

Presença de níveis arç¡'læos, castanhos, extremamente mosqueados

com muitos grânulos de quarEo; maciças (?);

mosqueamento amarelado, com grånuloe de



sEçÃo Rro VERMELHO
Perfil faciológico vertical
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Figura 89 - Perfil faciológico vertical representativo dos pacotes deposicionais descritos na
seção Rio Vermelho.
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Fotografia 70 - Visão geral do arcabouço estratigráfico descrito na seção Rio Vermelho.

O topo da seção rio Vermelho é marcado por uma camada, com cerca de 1 m de

espessura, constituída por areias grossas com matriz fina, amareladas, maciças, com

alinhamento de pequenos seixos na base. Esta camada está em contato erosivo sobre os

conju ntos deposicionais anteriormente descritos.

As variaçöes sedimentológicas reconhecidas nesta localidade, como säo

explicadas a seguir, estão intimamente ligadas à distribuiçäo dos sedimentos com relação às

feições do relevo (Fotografia 69). O primeiro conjunto deposicional descrito representa um

corte no domínio de articulação do Terraço de Acumulação com as encostas, justificando,

entäo, o predomínio de sedimentos com características coluviais. O terceiro conjunto

deposicional expöe o domínio de transiçäo do Terraço de Acumulaçäo para Rampas

provenientes da sub-bacia de drenagem tributária do rio Vermelho, estando os depósitos

arenosos provavelmente relacionados a esta sedimentaçäo aluvial responsável pelo

entulhamento da cabeceira tributária. O padrão de intercalaçäo dos sedimentos argilo-sílticos

com os depósitos areno-argilosos, no primeiro conjunto deposicional descrito, em um modelo

de recobrimento expansivo (ontap), documenta um avanço progressivo da sedimentaçäo

aluvial sobre os depósitos de encosta.

Restos vegetais coletados em uma camada argilo-síltica, próximo à base da

sucessäo deposicional exposta, forneceram idade radiocarbono de 7.440 t 130 anos A.P.

(material datado: fragmentos vegetais carbonizados; Beta-097072, standard/extended

counting).
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Os depósitos sedimentares identificados na seçäo Rio Vermelho encontram-se

afetados por planos de juntas segundo as direçöes NNE-SSW, NE-SW e NW-SE (estas

últimas em conjuntos conjugados) - Figura 90.

l-sRvl
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Figura 90 - Seção Rio Vermelho; projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério
inferior) dos pólos de juntas medidas.

11 - ORDENAçÃO ESTRATTCnÁrrcr DO REGTSTRO SEDTMENTAR CENOZÓrcO
NO MÉDþ VALE DO RrO DOCE (MG)

11.1 - Unidades Morfoestratigráficas

Os levantamentos estratigráficos efetuados em seçöes expostas permitiram o

reconhecimento de padröes deposicionais diferenciáveis segundo as várias feiçöes

morfológicas anteriormente descritas, tornando possível, de fato, o estabelecimento de uma

subdivisäo do registro estratigráfico com base em uma perspectiva morfoestratigráfica de

reconhecimento de superfícies deposicionais.

Segundo esta abordagem, são propostas as seguintes unidades

morfoestratigráficas, cujas relaçöes encontram-se esquematizadas na Figura 91:
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a) Superfícies Aplainadas: categoria abrangendo as extensas superfícies horizontalizadas

em cotas elevadas, melhor representadas na borda oeste da depressão topográfica do

médio vale do rio Doce, e as feições de colinas com topos aplainados descritas no interior

da depressão. Estas feiçöes são reunidas na mesma categoria morfoestratigráfica pelas

similaridades morfológicas e de cobertura sedimentar;

b) Ombreiras e Terraços Reafeiçoados como lnterflúvios;

c) Rampas e Terraço de Acumulaçäo: esta categoria reúne os depósitos associados a estas

duas feiçöes morfológicas a partir do reconhecimento de uma marcante continuidade entre

estas feições, certamente relacionada ao mesmo evento deposicional;

d) Terraços Baixos ou Planície de lnundaçäo.

Figura g1 - Esquema das relaçöes morfoestratigráficas reconhecidas para o registro

sedimentar cenozóico do médio vale do rio Doce (MG). Unidades

morfoestratigráficas: 1a- Superfícies Aplainadas, êffi sua situação mais

característicá; 1b- Superfícies Aplainadas, como resquícios em relevo de colinas
com topo plano; 2- Ombreiras e Terraços Reafeiçoados como lnterflúvios; 3-

Rampas e Terraço de Acumulação; 4- Terraços Baixos ou Planicie de lnundaçäo.
(D) - discordåncias erosivas.

Esta classificaçäo correlaciona-se, em parte, às proposições de reconhecimento

estratigráfico apresentadas por Pflug (1969b) e, principalmente, Meis (1977), discutidas,

respectivamente, nos itens 2.3 (p.15) e 3.2 (p.39).

(lo)
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50m
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As feiçöes de Superffcies Aplainadas e Ombreiras e Terraços Reafeiçoados como

lnterflúvios não representam, estritamente, superfícies puramente deposicionais, tendo em

vista que se encontram, atualmente, em situação de interflúvios. Porém, ainda preservam em

sua conformação atual a feiçäo deposicional primitiva, sendo por ela distinguidas.

A feição morfológica de Terraços Erosivos náo se enquadra nesta classificação,

devido a sua formaçäo ligada principalmente a eventos erosivos. Embora exista uma fina

cobertura sedimentar assocìada, esta não foi considerada suficientemente ¡mportante para

distinguir esta feição como unidade morfoestratig ráfica.

Embora esta classificação morfoestratigráfica seja muito útil no reconhec¡mento

preliminar das diferentes unidades sedimentares, uma limitação importante está no fato de, na

iprática, não salientar as situações (freqüentes) em que depósitos mais antigos estão

superpostos por sedimentos mais novos dentro do arcabouço estratigráfico de uma

determinada feição morfoestratigráfica, omitindo, assim, uma parte significativa da história de

evoluçäo. Esta importante limitação prática torna imprescindível uma abordagem de

classificação estratigráfica fundamentada na análise de características ¡nerentes ao registro

sedimentar.

1 1.2 - Unidades Aloestratigráficas

No registro estratigráfico estudado, as similaridades l¡tológicas e as rápidas

variações laterais e reconência vertical de fácies, somadas ao reconhecimento de

descontinuidades estratigráficas importantes e à descontinuidade geográfica dos depós¡tos

sedimentares, determinam uma situação bastante favorável à aplicação da Aloestratigraf¡a.

Neste sentido, såo aqui propostas quatro unidades aloestratigráficas que, dado o

seu caráter de mapeabilidade, são referidas ao nível hierárquico de aloformações (Figura 92).

As descontinu idades estratigráficas que as individualizam correspondem a

d¡scordâncias eros¡vas delimitando pacotes sedimentares litologicamente similares, sendo que

as princ¡pa¡s delas estão associadas às superfícies que separam as feições

morfoestratigráficas descr¡tas (Figura 91 ).
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Figura g2 - Coluna aloestratigráfica para os depósitos cenozóicos do médio vale do rio Doce
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r) ALoFoRMAçÃo mncuco

Descrição:

Propöe¡se a designação de Aloformação Macuco para os depósitos mais antigos

identificados, constituídos por sedimentos argilosos e argilo-arenosos com grânulos, maciços,

exibindo coloraçöes rosadas a amareladas, podendo apresentar intensa zooturbação

(perfuraçöes verticais) associada a um mosqueamento avermelhado. A base destes depósitos

é assinalada por um nível de cascalhos grossos, angulosos a arredondados, principalmente

compostos por clastos de quartzo e raros líticos. Rumo ao topo, gradam a materiais castanho-

avermelhados, relacionando-se a uma provável alteraçâo pedogenéttca

Estes depósitos estão tipicamente preservados em superfícies geomorfológ¡cas

el:tensas e elevadas (superfícies Aplainadas), também observadas como resquícios

documentados por colinas niveladas de topos planos e escalonados. Possuem grande

significado regional.

Os depósitos da Aloformação Macuco ocorrem em discordância erosiva sobre o

embasamento alterado, normalmente bem assinalada pelo pavimento de cascalhos basal.

Näo raramente, no topo do embasamento alterado encontra-se um material com aspecto que

sugere uma couraça ferruginosa decomposta. Também é freqüente a presença de

concreções ferruginosas retrabalhadas em meio aos sedimentos rudáceos basais desta

unidade estratigráfica, indicando a presença de áreas-fontes profundamente intemperizadas,

possivelmente laterizadas.

o limite superior desta aloformação associa-se à superfície geomorfológ¡ca que

caÊctetiza a fe¡ção de Superfícies Aplainadas.

Nome Geoqráfico:

o termo geográfico Macuco utilizado para designação desta aloformaçåo provém

de uma localidade às margens da BR-262, próximo ao km 158 (Figura 49, p. l16). Nesta área,

ocorre a melhor exposição dos depósitos que constituem esta unidade (seção Macuco), assim

como encontra-se bem desenvolvida sua feição geomorfológica diagnóstica (fotografias 25 e

26, p.118)

Estratótioo:

como seçöes{ipo para os depósitos da Aloformação Macuco säo apresentâdâs as

seçóes Macuco (Figura 50, p.119) e'"Cónego Santana (Figura 73, p.17'1).
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Estes depósitos foram reconhecidos, ainda, como o arcabouço estratigráf¡co

básico das seçöes Córrego Santa Maria (Figura 75, p.176), São Sebastião de Braúna (Figura

77, p.180), Córrego Carvão (Figura 79, p.183), Fazenda Santa Helena (Figura 80, p.186). Nas

seções Laranjeira (Figura 58, p.134), Macuquinho (Figura 61, p.138) e Rio do Peixe (Figura

84, p.194), estes depósitos ocorrem superpostos pela unidâde estratigráfica imediatamente

mais nova. Os depósitos que se encontram, na seçäo Volta Grande (Figura 85' p.196)'

cavalgados pelas rochas do embasamento são, tentat¡vamente, incluídos nesta unidade

aloestratig ráfica,

Gênese:

As características sedimentológ icas apresentadas pelos depósitos reunidos na

Aloformaçäo Macuco são sugestivas de um regime fluvial não-canalizado torrencial, associado

a uma grande contribuição de sedimentos por corrtdas de lama, em um provável ambiente de

leques aluviais.

ldade:

Não existem dados geocronológicos que possam ser seguramente assumidos

para a datação desta unidade. As características sedimentológicas apresentadas por seus

depósitos e as suas relações geomorfológicas são sugestivas de uma provável correlaçäo

com sedimentos atribuídos ao Terciário em áreas próximas.

uma fonte potencial de informaçöes para datação destes depósitos podem ser as

concreçöes ferruginosas presentes, como produto de retrabalhamento, nos depósitos de

cascâlhos basais, assim como as concreçöes ferruginosas freqüentemente encontradas

demarcando o topo do embasamento alterado. A este respeito, Vasconcelos et al' (1992)

dataram, através do uso dos métodos ooK-ooAr e ooAr-"Ar, óxidos supergênicos de manganês

e potássio associados a frentes de intemperismo em rochas graniticas situadas nas

proximidadés de Governador Valadares, bacia do r¡o Doce, pouco à jusante da área aqui

investigada. Os resultados obtidos indicaram o desenvolvimento de profundos mantos de

¡ntemper¡smo no Mioceno tardio (10,1 t 0,5 a 5,6 È 0'2 Ma).

Se estas idades puderem ser extrapoladas para a área aqui estudada'

relacionando-se à formação dos níveis ferruginizados no topo do embasamento, seria

possível cog¡târ idade máxlma do Plioceno ¡nicial para os depósitos da Aloformação Mâcuco.
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II) ALOFORMAçÃO RIBEIRÃO SANTA ISABEL

Descrição:

A designação de Aloformação Ribeirão Santa lsabel é proposta para os depósitos

de areias médias a grossas, argilosas, com grânulos, amareladas, geralmente maciças,

podendo exibir alìnhamentos de grånulos, com a base marcada pela concentraçäo de

Camadas de cascalhos compostas de seixos arredondadoS, quartzosos, com raros clastos de

líticos, que correspondem aos sedimentos tipicamente preservados nas feições de Ombreiras

e Terraços Reafeiçoados como lnterflúvios. Estes depósitos possuem distribuição regional,

embora não sejam de ocorrência generalizada em todos os vales fluviais.

Geralmente, os depósitos desta unidade aloestratigráfica encontram-se em

discordåncia erosiva sobre o embasamento cristalino alterado, tendo sido identificados,

também, com a mesma relação de contato sobre os sedimentos da Aloformação Macuco.

O limite inferior desta unidade é bem assinalado pelos depósitos de cascalhos

basais; o limite super¡or está relacionado à superfície geomorfológica que caracteriza as

feições de Ombreiras e Terraços Reafeiçoados como lnterflúvios.

Nome Geoqráfico:

O termo geográfico Ribeiräo Santa lsabel utilizado para designação desta unidade

aloestratigráfica é proveniente de um vale fluvial onde estes depósitos estão bem

caracterizados em termos sed¡mentológicos e com relação à superfície geomorfológica a eles

associada - vale do ribeiråo Santa lsabel, na localidade de Juiraçu, ao sopé da serra Agua

Limpa (Figura 49, p.1 16; fotografias 1 1 e 1 3, pp.1 03 e 1 05, respectivamente)

Estratótipo:

Como seções-tipo da Aloformação Ribeirão Santa lsabel são indicadas as seções

Santa lsabel (Figura 57, p.131)e Casa Nova (Figura 82' p 190).

Estes depósitos estão bem fepresentados, também, na seção Mombaça-Dionísio

(A) - Figura 56 (p.129). Nas seções Laranjeira (Figura 58, p.134), Macuqu¡nho (F¡gura 6,1,

p138), Rio do Peìxe (Figura 84, p.194) e Volta Grande (Figura 85, p.196), os depósitos desta

un¡dade estäo superpostos aos sedimentos da Aloformaçåo Macuco, enquanto que nas

seçöes córrego do Funil (Figura 65, p.151) e Fazenda conquista (A e B) - figuras 66 e 68,

(pp. 1b6 e 158, respectivamente), encontram-se superpostos pela unidade aloestratigráfica

imediatamente mais nova.
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Gênese:

Os depósitos da Aloformação Ribeirão Santa lsabel sáo interpretados como de

origem fluvial pouco canalizado torrencial, com efetiva participaçäo de processos de fluxos de

detritos, o que pode ser evidenc¡ado pela intercalação de depósitos de cascalhos

arredondados, sustentados por clastos, e cascalhos angulosos, sustentados pela matriz. Os

sed¡mentos areno-argilosos do topo desta sucessão sedimentar podem estar relacionados a

depósitos fluviais bastante pedogenizados, uma vez que tendem a tornar-se menos argilosos

próximo ao contato com os cascalhos, guardando alinhamentos pouco def¡nidos de grânulos.

ldade:

Relaçöes de idade para esta sucessäo sedimentar somente podem ficar ao nível

de conjecturas, assumindo-se uma idade pleistocênica para estes depósitos devido às idades

holocênicas obtidas para as sucessões sedimentares superpostas.

III) ALOFORMAçÃO SANTO ANTONIO DO REQUERENTE

Descrição:

Propõe-seadesignaçäodeAloformaçãoSantoAntôniodoRequerenteao
conjunto deposicional composto por camadas tabulares a lenticulares extensas de areias

grossas, oxidadas, com níveis de cascalho e estrat¡ficações cruzadas e horizontais bem

desenvolvidas, intercaladas a argilas sílticas e areias sílticas, avermelhadas a amareladas'

maciças a laminadas, a camadas areno-argilosas, amareladas e avermelhadas, e a depósitos

argilosos, orgânicos. São sedimentos tipicamente preservados nas feições de Terraço de

Acumulação e Rampas, relacionando-se à superfície de entulhamento regional dos vales

fluviais e cabeceiras de drenagem. lncluem-se, ainda, nesta unidade, os depósitos

preservados nas feiçöes de Terraços Erosivos. A Aloformaçäo Santo Antônio do Requerente

corresponde à unidade estratigráfica reconhecida como de ' maior significado regional,

possuindo distribuição generalizada ao longo dos vales fluviais'

Esta sucessão sedimentar encontra-se em nítida descontinuidade erosiva sobre as

unidades subjacentes, podendo ser observada até diretamente em discordância erosiva sobre

o embasamento cristalino alterado. O seu limite superior está geralmente associado à

superfície geomorfológica que caracteriza as fe¡ções de Rampas e Terraço de Acumulaçäo.
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Nome Geoqráfico:

o termo geográfico santo Antônio do Requerente utilizado para designaçäo desta

aloformação provém de uma localidade do município de Säo José do Goiabal, às margens do

rio Doce (Figura 49, p.1t6), em cujos anedores os depósitos reunidos nesta unidade

aloestratigráfica encontram-se muito bem expostos, observando-se, também, bom

desenvolvimento das feiçöes geomorfológicas a eles associadas.

Estratótipo:

Comoseçöes.tipoparaaAloformaçãoSantoAntôniodoRequerentêsão
apresentadas as seções Santo Antônio do Requerente (Figura 69, p 16l)' Mombaça-Dionisio

(B) - Figura 62 (p.1a1), Fazenda conquista (A) - F¡gura 66 (p.156), e Rio Vermelho (Figura

88, p.202), cada uma delas exibindo um aspecto particular ¡mportante desta sucessåo

sedimentar de grande significado regional.

Ocorrem, também, nas seções Córrego do Funil (Figura 65, p 151) e Fazenda

conquista (B) - Figura 68 (p.158), sobre os depósitos da Aloformação Ribeiräo santa lsabel.

GênesG:

As características geomorfológicas e sedimentológicas apresentadas por esta

unidade sugerem que tenha sido depositada sob a atuaçäo de processos aluviais e coluviais

intimamente associados, em um modelo de leques aluviais e canais fluviais de baixa

sinuos¡dade, com eventos deposicionais de alta energia. Sedimentos argilosos orgânicos

parecem indicar condiçöes locais fltivioìacustres.

ldade:

Dataçöes c14 obtidas na seções Mombaça-Dionísio (B) - fragmentos vegetais

carbonizados dispersos em sedimentos arenosos finos, próximo à base, com idade em torno

de 9.500 anos A.P. - e Fazenda conquista (A) - restos vegetais em nível orgânico, próximo à

base, com idade em torno de 9.000 anos A.P. - indicam que a idade máxima destes

depósitos pode estar em torno do limite Pleistoceno-Holoceno, assumindo-se, então, uma

idade holocênica para esta sucessão Sedimentar. Esta sedimentação estendeu-se, pelo

menos, até após cerca de 7.500 anos A.P. (idade c14 obtida na parte média da seçåo Rio

Vermelho, para Íestos vegetais carbonizados, em sedimento argiloso). ÊSte evento é, assim'

posterior a uma fase de formação de solos, datada em cerca de 10.000 anos A P. (idâde C14

obtida para um horizonte A de paleossolo identificado na seção córrego Grande A).
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IV) ALOFORMAçÃO RIBEIRÃO MOMBAçA

Descricão:

A designação de Aloformaçäo R¡beiräo Mombaça é proposta 'a uma sucessão

sedimentar composta por camadas tabulares a lenticulares de areias finas a grossas,

esbranquiçadas a castanhas, com estratif¡cações cruzadas bem desenvolvidas, e siltes

argilosos. castanhos a acinzentados, maciços a laminados, com boa preservação de restos

vegetais. Estes depósitos estão tipicamente registrados em feiçöes de Terraços Baixos ou

Planície de lnundaçäo dos cursos fluviais atuais da área de estudo.

O seu limite inferior é assinalado por uma discordância erosiva sobre as unidades

estratigráficas subjacentes; seu limite superior corresponde à superfície geomorfológica que

define a feiçåo de Terraços Baixos ou Planície de lnundaçäo.

Nome Geooráf¡co:

O termo geográfico Ribeirão Mombaça utilizado para designação desta unidade

aloestratig ráfica é proveniente de um vale fluvial afluente do rio Doce na área do sistema de

lagos (Figura 49, p.116), no qual os depósitos reunidos nesta aloformação encontram-se bem

expostos.

Estratótipo:

como seção-tipo para os depósitos da Aloformação Ribeirão Mombaça é indicâda a

seção Mombaça-Dionisio (C) - Figura 71, p.167.

Gênese:

os depósitos da Aloformação Ribeiräo Mombaça correspondem a sedimentos de

origem fluvial, cujas relaçöes morfológicas e sed¡mentológicas ind¡cam um padrão

meandrante, documentado por feições de acreção lateral bem desenvolvidas.

ldade:

ldades c14 (datações em torno de 300 anos A.P. de restos vegetais, próximo à

base da seção Mombaça-Dionísio C) e a presença de artefatos tecnológicos atestam tratar-se,

pelo menos em parte, de uma sucessäo sedimentar sub-atual (depósitos tecnogênicos).
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12 - EVENTOS NEOTECTONICOS NO MÉDIO VALE DO RIO DOCE

Um outro importante conjunto de informaçöes básicas para as discussöes a

respe¡to da evolução cenozóica da região do médio vale do rio Doce foi também obtido

através dos levantamentos estratigráficos realizados, a partir dos quais tornou-se possfvel

individualizar padrões de fraturamento reg¡onalmente cons¡stentes afetando diferentemente

as unidades aloestratigráficas definidas. Nesta etapa das análises estruturais, foram obtidas

459 medidas de juntas e 1 10 medidas de falhas, das quais 44 com estrias (Anexo 2),

afetando os diferentes pacotes sedimentares ordenados nas unidades aloestratigráficas

descritas anteriormente:

a) juntas coniugadas NNE-SSW e NE-SW, indicando esforços compressivos NE-SW, foram

identificadas nos sedimentos da Aloformação Macuco, na seção Volta Grande (Figura 87'

p.1 99);

b) juntas conjugadas NNW-SSE, NW-SE e WNW-ESE, indicando esforços compressivos NW-

SE, foram reconhecidas cortando os sedimentos da Aloformação Macuco, na seção

Macuco (Figura 51 , p.122r, os sedimentos das aloformaçöes Macuco e Ribeirão Santa

lsabel, na seção Laran¡eira (F¡gura 60, p.1 36), os sedimentos da Aloformação Ribeiråo

Santa lsabel, na seção Casa Nova (Figura 83, p.193), e, ainda, sedimentos mais novos do

que cerca de 10.000 anos 4.P., nas seçöes Córrego Grande A e B (Figura 55' p.128);

c) juntas conjugadas NE-SW e NW-SE, indicando esforços compressivos E-w, e conjuntos

proeminentes de juntas NNE-SSW, ind¡cando esforços distensivos NW-SE' foram

identificados pr¡nc¡palmente nos sedimentos da Aloformação Santo Antônio do Requerente,

na seção Rio Vermelho (Figura 90, p.205);

d) falhas sinistrais normais NE-SW a ENE-WSW, falhas dextrais normais NE-SW a NNE-

SSW e falhas reversas com componentes sinistrais NW-SE a WNW-ESE, indicativas de

esforços compressivos NE-SW, são reconhecidas nos sedimentos da Aloformação

Macuco, nas seçöes Córrego Santana (Figura 74, p.173), Córrego Santa Maria (Figura 76'

p.178), São Sebastiäo de Braúna (Figura 78, p.181), Fazenda Santa Helena (Figura 81'

p.188) e Volta Grande (Figura 86, p.198);
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e) falhas normais NW-SE, indicando esforços distensivos NE-SW, falhas dextrais normais

NW-SE, WNW-ESE e E-W, falhas sinistrais normais N-s e falhas reversas dextrais ENE-

wsw, indicando compressão NW-SE, estão presentes nos sedimentos da Aloformação

Macuco, nas seçöes córrego santana (Figura 74, p.173), Cónego Santa Maria (Figura 76,

p.178), Säo Sebastião de Braúna (Figura 78, p.181), Fazenda santa Helena (Figura 81 ,

p.188) e Volta Grande (Figura 86, p.198), nos sedimentos das aloformaçöes Macuco e

R¡beiräo Santa lsabel, na seçåo Laranjeira (Figura 59, p 136), nos sedimentos da

Aloformação Ribeiräo santa lsabel, na seçäo córrego do Funil (Figura 65, p.151), e nos

sedimentos mais novos do que 10.000 anos 4.P., nas seções córrego Grande A e B

(Figura 54, p.127);

f) falhas normais NE-SW, indicando extensäo NW-SE, e normais dextrais NE-SW a ENE-

wsw, relacionadas ao mesmo regime de esforços tectônicos, afetam os sedimentos da

Aloformação Macuco, nas seçöes Macuco (Figura 51, p.122), Córrego santana (Figura 74,

p.173), Córrego Santa Maria (Figura 76, p.178), e São Sebastião de Braúna (Figura 78,

p.181), sed¡mentos das aloformações Macuco e Ribeirão Santa lsabel, na seçäo Laranleira

(Figura 59, p.136), e os sedimentos da Aloformação Ribeirão santa lsabel, nas seções

Santa lsabel (Figura 57, p,131) e Macuquinho.

A integração da análise de fraturamento à estratigrafia dos sedimentos cenozóicos

permite caracterizar a atuação de diferentes eventos neotectônicos Superimpostos, o que já

era possível discutir-se pelo reconhecimento, em algumas das seções estratigfáficas

descritas, de planos de falhas com mesma direção e caráter completamente d¡stinto (normal e

reverso, por exemplo), além de planos de falhas com geraçöes de estrias superpostas'

A associação destes dados tectônicos ao quadro estratigráfico estabelecido torna

mais precisa a sua inserção no quadro da história evolutiva reg¡onal'

Säo aqui definidas quatro fases neotectônicas (figuras 93 e 94)'
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Figura 93 - Estereogramas de juntas e do resultado da aplicaçäo do método de Angelier &- Mechleilt g77) para as falhas, relacionados à: (l) fase tectônica de transcorrência
sinistral e-W; (ll) fase tectônica de transcorrência dextral E-W; (1ll) fase tectônica

de extensäo NW-SE; (lV) fase tectônica de compressão E-W. or = eixo de

compressão máxima; <¡3 = eixo de extensäo máxima.
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l) Regime Tectônico Transcorrente Sinistral E-W:

corresponde à fase mais antiga que pôde ser distinguida, envolvendo as falhas

s¡nistrais normais NE-SW a ENE-WSW, as falhas dextrais normais NE-SW a NNE-SSW e as

falhas reversas com componentes sinistrais NW-SE a WNW-ESE, além dos sistemas de

juntas conjugadas NNE-SSW e NÊ-SW. Todas estas estruturas somente foram reconhecidas

nos sedimentos da Aloformação Macuco, sendo indicadoras da atuaÇão de esforços de

compressão NE-SW, associados a um binário de transcorrència sinistral E-W'

Admite.sequeaextensãoNW-SErelacionadaaestafasepodetersido
responsável pela compartimentação geomorfológica principal da região estudada, com a

instalação inicial da depressão topográfica do médio vale do rio Doce

ll) Reg¡me Tectônico Transcorrente Dextral E-W:

Esta segunda fase neotectônica envolve as falhas normais NW-SE, as falhas

dextrais normais NW-SE, WNW-ESE e E-W, as falhas sinistrais normais N-s, as falhas

reversas dextrais ENE-WSW, além dos sistemas de juntas conjugadas NNW-SSE, NW-SE e

WNW-ESE, presentes nos sedimentos das aloformaçöes Macuco e Ribeirão Santa lsabel As

estruturas relacionadas a este evento são aquelas mais freqüentemente observadas,

associando-se a um binário de transcorrência dextral E-W, gerando esforços compressivos na

direção NW-SE e importante extensão NE-SW.

A esta fase são atribuídos efeitos significativos na estruturação da paisagem

regional, gerando os "altos" topográf¡cos (altos estruturais) com orientaçáo NW e sendo o

principal responsável pela segmentação morfoestrutural da depressão do vale do rio Doce.

Devem ter sido formados, nesta fase, os compartimentos embutidos, com elevada retenção

de sedimentos, presentes neste compartimento compr¡mido.

o fato de estruturas relacionadas a este evento deslocarem um nível de paleo-

horizonte A datado em torno de 10.000 anos 4.P., nas seções Cónego Grande A e B, indica

idade holocênica para esta fase neotectônica. As evidências de importantes reversöes no

fluxo dos canais fluviais, discutidas na apresentação dos levantamentos estratigráficos das

seçöes Mombaça-Dionísio B e Cónego do Fun¡l, são sugestivas de que o evento deposicional

registrado pelos sedimentos da Aloformação Santo Antônio do Requerente possa ser, pelo

menos em parte, contemporâneo a esta fase tectônica (sintectônico)
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lll) Regime Tectônico Extensivo NW€E:

Esta fase envolve as falhas normais NE-SW e normais dextrais NE-SW a ENE-

WNW, que afetam as aloformaçöes Macuco, Ribeiräo Santa lsabel e, possivelmente, Santo

Antônio do Requerente (juntas proeminentes NNE-SSW, observadas nos sedimentos da

seçäo Rio Vermelho), com características de esforços de extensão na direçäo NW-SE.

Além de alcançarem provavelmente os sedimentos da Aloformação Santo Antônio

do Requerente, foram observadas relaçöes de superposição de estrias em planos de falhas

associados à fase anterior, indicativas de uma idade mais recente para este terceiro evento.

Como efeitos desta terceira fase tectônica reconhecida, parecem estar

relacionadas migrações fluviais abruptas (capturas fluviais), melhor analisadas no próximo

item de discussöes, assim como os alinhamentos ENE de interflúvios, na regiäo de

"estrangulamento" da depressão do vale do rio Doce. Estas feiçöes apresentam estreita

relação com a principal área de concentraçäo de lagos.

lV) Regime Tectônico Compressivo E-W:

Os conjuntos de fraturas conjugadas NE-SW e NW-SE que afetam

particularmente os depósitos da Aloformaçäo Santo Antônio do Requerente parecem indicar

uma última fase, mais recente, associada a esforços compressivos E-W.

GEOCRONOLOGIA
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Figura g4 - Relação dos eventos tectônicos propostos com o quadro de eventos sedimentares
cenoió¡cos (unidades aloestratigráficas) reconhecidos na região do médio vale do

rio Doce.
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13 - O SISTEMA DE LAGOS DO MÉD|O VALE DO RIO DOCE (MG):

GEOMORFOLOGIA, SEDIMENTAçÃO E NEOTECTONICA

Neste capítulo, faz-se uma análise dos principais temas enfocados no estudo aqui

realizado dentro de uma escala de abrangência do sistema de lagos do médio vale do rio

Doce, com maior detalhe, sendo apresentados os fesultados obtidos através dos

levantamentos geomorfológ icos, geofísicos e das sondagens real¡zadas na área caracterizada

pela maior concentração de lagos na região estudada, com atenção especial ao lago Dom

Helvécio. Estes dados são, aqui, integrados às informaçöes decorrentes das análises

geomorfológicas, estratigráficas e estruturais já relatadas

13.1 - Mapeamento de feições geomorfológicas na área do sistema de lagos

Nos levantamentos geomorfológicos regionais e através das análises estruturais, a

área principal de concentração de lagos foi identificada como um "alto" topográfico pouco

dissecado pela drenagem atual e controlado por níveis de base locais, cuja origem deve estar

ligada à combinaçäo de sucessivos eventos tectônicos. Esta situaçäo morfotectônica

particular certamente deve ter favorecido a formação e a preservação dos lagos' restando, no

entanto, como tarefa de suma importância, reavaliar Suas relaçöes genéticas com oS

depósitos do Terraço de Acumulação e as feições de paleocanais, cuja influência na origem

dos lagos tem sido d¡scutida na literatura.

Uma prirneira etapa buscando atingir este objet¡vo foi realizada pela confecção de

um mapa das feiçöes geomorfológicas presentes na área, com ênfase toda especial no

mapeamento dos terraços fluviais, dos paleocanais e das demais feições associadas ao

aspecto de entulhamento dos fundos de vales (Figura 95)

Neste mapa, destaca-se logo à primeira vista o grande significado espacial da

superfície de entulhamento dos vales fluviais, representada, de modo espec¡al, pela feiçáo de

Terraço de Acumulação preenchendo os vales do rio Doce e dos ribeirões Mombaça e do

Turvo, bordejada por lagos e por sub-bacias de drenagem colmatadas (lagos colmatados/em

colmatação e cabeceiras de drenagem entulhadas por uma coalescência de depósitos

coluviais a aluviais).

sobre esta superfície, entre o vale do ribeirão Mombaça e a confluência do

ribe¡räo do Turyo com o rio Doce, foi identificada, entre outras, a feição de paleocanal

anteriormente descrita por Pflug (1969b) e Barbosa & Kohler (1981), tendo sido investigada'

como um dos interesses primários do mapeamenio aqui apresentado, a sua possível

continuidade.
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A sul do vale do ribeiråo Mombaça, pôde-se acompanhar traços de paleocanais

através de vales estreitos, ligando-se com outros traçados de canais abandonados na parte

sul da área mapeada, paralelos ao atual curso do rio Doce. Este âspecto faz com que o

paleocanal descrito por Pflug (1969b) e Barbosa & Kohler (1981) seja aqui firmemente

reconhecido como parte do traçado do antigo curso do rio Doce. Este certamente foi

capturado para a sua posição atual através de, pelo menos, dois estágios escalonados, o que

justificaria os traços de canais abandonados na parte sul da área mapeada, sobre a superfície

do Terraço de Acumulação adjacente ao atual curso do rio Doce.

A parte final do ribeirão Mombaça, da interseçåo do paleocanal acima descrito até

a sua confluência com o rio Doce, representa um vale entulhado cuja orientaçäo NW-SE näo

coincide com a dos demais vales preenchidos. Acredita-se que este segmento de vale pode

representar o trecho final de um antigo vale afluente do rio Doce, quando este esteve

ocupando sua posiçäo inicial. O sentido da drenagem neste segmento de vale teria, deste

modo, sido revertido após a migração do rio Doce para a sua atual posição, associando-se ao

forte entalhamento fluvial assinalado neste trecho.

O abandono destes vales preenchidos por sedimentos está diretamente ligado à

barragem dos lagos, adm¡tindo-se a relação do abandono dos paleovales e da origem dos

lagos com a migrâção abrupta do canal do rio Doce para uma posiçäo a sudeste, segundo

sistemas de capturas fluviais controlados pelo escalonamento de estruturas NE-SW,

¡mportantes controles estruturais neste setor da depressão do vale do rio Doce, conforme já

apresentado anteriormente. Sugere-se que este mecanismo tenha sido condicionado pela

fase holocênica de movimentação tectônica caracterizada por um regime de extensão NW-SE

(terceira fase descrita no capítulo anterior), posto que ocorreu após o entulhamento dos vales,

relacionado à deposição dos sedimentos da Aloformação Santo Antônio do Requerente.

Um pouco a norte, na margem direita do r¡o Doce, outro conjunto de lagos, näo

investigado em detalhe, está associado a um traço de paleocanal do mesmo porte do que

aquele acima descrito, aparentemente como continuidade deste (Figura 33, p.72). Neste

trecho, ocorreu a migração abrupta do curso do rio Doce para uma posiçäo a noroeste.

Embora, no momento, ainda seja muito especulativo, esta migraçäo do curso do

rio Doce em sentidos opostos justamente à montante e à jusante da porção de

"estrangu lamento" da depressåo do médio vale do rio Doce, admitindo-se que seja

tectonicamente controlada, parece sugestiva de que este "alto" topográfico represente uma

zona estrutural de transferência entre dois setores distintos de acumulação sedimentar.
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13.2 - Estudo do preenchimento sedimentar de paleovales na área do
sistema de lagos

Levantamentos geofísicos com o uso do GPR (Radar de Penetração Subterrânea)

foram efetuados em duas localidades apontadas no mapa da Figura 95, como forma de

reconhecimento dos padrões de preenchimento sedimentar associados aos vales entulhados

presentes na área dos lagos.

Na localidade assinalada com a letra (A), pôde-se contar, ainda, com uma boa

exposição do arcabouço sedimentar do Terraço de Acumulação, em seção exposta às

margens do rio Doce, continua por cerca de 600 m de extensão (fotografias 71 e 72).

Nesta seçäo, observa-se um pacote sed¡mentar com cerca de 20 m de espessura,

constituído pelo grande predomínio de sedimentos arenosos, distribuídos em camadas

relativamente tabulares a lenticulares extensas, com poucas dezenas de centímetros de

espessura, compostas por areias finas a grossas, oxidadas, com estratificações cruzadas

acanaladas bem desenvolvidas (Fotografia 73).

Nlveis argilosos são raros e observados em porções restritas desta seção, com

destaque para uma camada de argilas sílticas, rosadas a amareladas, com cerca de 1 m de

espessura, identificada aproximadamente no meio do pacote sed¡mentar, em um cento

extremo da seção (Fotografia 72); mais freqüente é a presença de intraclastos argilosos

concentrados em superfícies erosivas internas ao pacote sedimentar (Fotografia 73).

Em direção ao topo, as areias tendem a uma granulometria fina' com

estratificações acanaladas de pequeno porte e ¡ndícios de bioturbaçäo (Fotografia 74). O topo

desta seção é assinalado por um conjunto, com cerca de 4 m de espessura, de camadas

areno-sílticas a silto-arenosas, avermelhadas e amareladas, maciças a laminadas, com

geometria tabular, ao qual se intercalam, localmente, lentes extensas constituídas por areias

médias a grossas (Fotografia 72).

O conjunto deposicional identificado correlaciona-se aos depósitos reunidos na

Aloformação Santo Antônio do Requerente, representando sedimentos tipicamente fluviais

entrelaçados. Os depósitos areno-sílticos e sílt¡co-arenosos do topo, característicos da

Aloformação Santo Antônio do Requerente, intercalados a lentes arenosas de grande porte,

sugerem condiçöes finais de sedimentação menos vigorosas, com a formaçåo de extensas

áreas de inundação. Momentos iguais a este devem corresponder aos raros níveis argilosos

no interior do pacote arenoso, pouco preservados ou, então, preservados como níveis de

intraclastos, devido aos sucessivos pulsos de reativação de uma dinâmica fluvial mais

enérgica.
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Fotografia 71 - Visão geral da seção exposta às margens do rio Doce, na feiçäo de Terraço
de Acumulação, onde foram realizados levantamentos geofísicos com GPR
(radar de penetração subterrånea) - localidade A. Localiza-se à margem
esquerda do rio Doce, pouco à montante da localidade de Lagoa das
Palmeiras.

Fotografia 72 - Detalhe da fotografia anterior, destacando as principais características do
arcabouço sedimentar: predomínio de uma sedimentaçäo arenosa, distribuída
em sucessivas camadas empilhadas; presença de um nível argiloso,
aproximadamente no meio do pacote sedimentar; e camadas silto-arenosas a

areno-sílticas que caracterizam o topo da seçäo, Iocalmente intercaladas por
lentes de composiçäo arenosa.
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Fotografia 73 - Detalhe do arcabouço sedimentar descrito na localidade A. Areias médias com
estratificaçöes cruzadas acanaladas, superpostas por uma superfície erosiva
com a presença de intraclastos argilosos.

Fotografia 74 - Detalhe do arcabouço sedimentar descrito na localidade A. Areias finas com
estratificaçöes cruzadas acanaladas de pequeno porte, apresentando
vestígios de bioturbaçåo.
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Os perfis de GPR (figuras 96, 97 e 98) apresentaram profundidades de penetraçåo

em torno de 13 m, reproduzindo, de maneira bastante satisfatória, o empilhamento

estratigráfico descrito na seção exposta,

O perfil Rio Doce 1 (Figura 96), perpendicular à seçäo exposta, estende-se da

margem do rio Doce até as proximidades de uma colina circundada pela superfície do Terraço

de Acumulação (Figura 95). Exibe padröes de reflexão de radar que definem corpos com

geometria de canais que se entrecortam, configurando lentes relativamente extensas. O

padräo interno de preenchimento destes corpos sedimentares indica o predomínio de

agradação vertical, com feições locais de acreção lateral, em sentidos opostos.

Sabendo-se que se trata de sedimentaçäo fluvial, os padrões de reflexão de radar

observados podem ser interpretados como o empilhamento de barras de canal, em canais

múltiplos, ajustando-se à interpretação oferecida anteriormente de depósitos fluviais

entrelaçados.

Uma mudança abrupta no padräo de reflexão de radar ocorre aproximadamente

na metade da extensão do perfil Rio Doce 1, com uma sensível diminuiçäo na penetração das

ondas eletromagnéticas (profundidade de penetração reduz-se para cerca de 5 m) e presença

de refletores horizontais mais contínuos, Estes podem estar relacionados à sedimentação

areno-síltica a silto-arenosa verificada no topo da seçâo exposta.

Localmente, abaixo dos refletores horizontalizados, säo observadas feições de

hipérboles, que sugerem a presença de blocos ou seixos soterrados. O fatos de elas

ocorrerem alinhadas é sugest¡vo de representarem um pavimento de cascalhos delimitando a

base de uma unidade sedimentar mais antiga ou o próprio topo do embasamento cristalino.

Deve ser ressaltado que este trecho do perfil está localizado próximo à colina anteriormente

mencionada, o que reforça a ¡nterpretação acima.
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O perfil de GPR Rio Doce 2 (Figura 97) representa a continuidade do perfil

anterior, após ter-se ultrapassado a colina. Neste segundo perfil, puderam ser identificados

três conjuntos distintos de padrões de reflexão de radar (unidades de radar), limitados por

suprf ícies refletoras bem marcadas:

a) uma primeira superfíc¡e, basal, inclinada no sent¡do da obtençäo do perf¡1, encontra-se

também associada a feições de hipérboles, embora mais suaves, e pode estar

representando o topo do embasamento cristalino ou de uma unidade sedimentar mais

antiga do que o pacote arenoso. Os refletores observados abaixo desta superfície não

perm¡tem uma interpretação ma¡s precisa, po¡s possuem caráter descontínuo e irregular,

além de ocorrerem muito restr¡tos;

b) uma outra superfÍcie refletora bem marcada está assinalada a uma profundidade de cerca

de 5 m, Acima dela, ocorrem refletores contínuos e horizontalizados, aparentemente

def¡nindo muito bem o pacote silto-arenoso do lopo;

c) entre as duas superfícies mencionadas, observa-se um sucessão de unidades de radar

com cerca de 12 m de espessura máxima, caracterizada por conjuntos de refletores

definindo geometrias lenticulares e padróes de acreção lateral em dois sentidos,

tipicamente descritos no perfil anterior e, assim, interpretados como o empilhamento de

barras de canal. Relaçóes de terminaçåo de refletores permitem subd¡vidir este conjunto

deposicional em duas un¡dades superpostas. A porção de maior profundidade, ao final

deste perfil, ajusta-se bastante bem a uma conformaçäo de canal, coincidindo com a

presença, em superfície, de um traçado de paleocanal mapeado sobre o Tenaço de

Acumulação (Figura 95).
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F¡gura 97 - Localidade (A). (a) Seção de GPR R¡o Doce 2; o refletor do topo corresponde à

onda direta no ar. (b) Seçäo ¡nterpretada; o refletor do topo da seção de GPR foi
omitido.
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O perfil de GpR Rio Doce 3 (Figura 98) foi realizado perpendicularmente ao perfil

Rio Doce L Duas unidades de radar puderam ser definidas pelo reconhecimento de padröes

de reflexåo distintos, lim¡tados por uma superfície refletora nítida'

Comcercade3a4mdeespessura,aunidadedotopoécaracterizadapor
refletores continuos, sub-horizontais, relacionando-se aos sedimentos silto-arenosos do topo

da seçäo exposta. uma feição localizada de truncamento erosivo da superfície que define a

base desta unidade, próximo ao início do perfil, pode aiustar-se a um pequeno corpo lenticular

de sed¡mentos arenosos.

Aba¡xo desta unidade do topo é reconhecido um conjunto de refletores ondulados,

sub-horizontais, localmente entrecruzados, subdividido em duas unidades de radar pelo

reconhecimento de uma superfície interna definida por terminaçöes de refletores. Este

conjunto sedimentar, com cerca de 10 m de espessura, contribui para a caracterização

tridimensional da arquitetura deposicional dos sedimentos arenosos, somando-se às

informações obtidas nos dois primeiros perfis apresentados. os dados reunidos acerca da

geometria dos corpos sedimentares arenosos conduzem à interpretaçäo de corpos tabulares

a lenticulares extensos, em seção longitudinal (perfil Rio Doce 3) e transversal (perfis Rio

Doce 1 e 2), configurando uma arquitetura de lençóis afenosos, característica de sistemas

fluviais entrelaçados.
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Figura 98 - Localidade (A). (a) Seção de GPR Rio Doce 3; o refletor do topo corresponde à

onda direta no ar. (b) Seçäo ¡nterpretada; o refletor do topo da seção de GPR foi
omitido.
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uma segunda localidade ¡nvestigada com o uso do GPR quanto ao preenchimento

dos paleovales fluviais associados ao sistema de lagos do médio vale do rio Doce está

representada no mapa da Figufa 95 pela leka (B), correspondendo à porção final do

paleovale abandonado do rio Doce, neste segmento estudado.

O perfil de GPR realizado (figuras 99 e 100) situa-se transversalmente ao

paleovale fluvial. Obteve-se uma penetração bastante inferior àquela alcançada nos perfis

efetuados na localidade (A), com uma grande presença de s¡nais de interferência, talvez

explicável por este perfil ter sido realizado ao longo de uma estrada de terra dentro da reserva

florestal do Parque Estadual do Rio Doce (IEF/MG) - estrada da Ponte Queimada, onde a

densidade de árvores de grande porte pode ter interferido produzindo "ruídos".

A seção de GPR aqui apresentada teve que ser processada em várias etapas para

retirada parcial dos ruídos de interferència, prejudicando sensivelmente a qualidade final.

Apenas cerca de 6 m de espessura de sedimento encontram-se representados.

O padråo principal de reflexäo de radar associa-se a refletores contínuos, de baixa

inclinaçáo a sub-horizontais, definindo corpos com geometria lenticular extensa. Localmente,

observam-Se refletores em padrão de acreçäo lateral bastante restrita. Em determinados

trechos da seção, os refletores encontram-se aparentemente perturbados, apresentando

padrões ondulados a irregulares. O mais característico destes está, por exemplo, entre as

diståncias de L300 a 1 .450 m.

Rumo à extrem¡dade da seção, são ma¡s freqüentes as feiçöes de truncamento de

refletores, sugerindo corpos com geometr¡a de canal. Admite-se que estas feições estejam

associadas ao traçado do paleocanal do rio Doce ident¡ficado em superfície (Figura 95).

Uma superfície aproximadamente retilínea contra a qual verificam-se terminaçöes

de refletores (entre as distâncias de 1.750 a 1.800 m), acima de uma feiçäo em forma de

hipérbole, pode representar um plano de falha afetando o pacote deposicional
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13.3 - Estudo batimétrico e sismoestratigráfico do Lago Dom Helvécio

Os levantamentos geofísicos e as sondagens realizadas no lago Dom Helvécio

fornecem informaçöes diretas sobre a evoluçäo desta depressão lacustre, cuja

representatividade dentro do sistema de lagos do médio vale do rio Doce é aqui novamente

ressaltada, por seu caráter de maior lago na área de principal concentraçäo de lagos e,

principalmente, por apresentar o aspecto caracterlstico de drenagem afogada, bem

exemplificando o modelo defendido pela literatura para a evoluçäo dos lagos.

Os estudos geofísicos possibilitaram o levantamento batimétrico detalhado do lago

Dom Helvécio e o reconhecimento de sucessöes sedimentares submersas, cujas análises

geomorfológica e estratigráfica, respectivamente, såo passíveis de correlação com unidades

estratigráficas aflorantes e seus aspectos geomorfológicos.

Na Figura 101, é apresentado o mapa com a localização dos perfis sísmicos e dos

pontos de sondagens através dos quais foi efetuada a análise batimétrica e

sismoestratigráfica do lago Dom Helvécio. O Anexo 3 apresenta os dados de profundidade

obtidos em cada perfil slsmico.

O 2km

Figura 101 - Mapa de localizaçäo dos perfis sísmicos e dos pontos de sondagem no lago Dom

Helvécio.
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13.3.f - Mapa Batimétrico e Evolução Geomorfológica do Lago Dom Helvécio

O mapa batimétrico produzido (Figura 102), interpretado em conjunto com os

elementos sismicos identificados (figuras 103 a 112), permite uma primeira aproximação a

respeito da evolução geomorfológica do lago Dom Helvécio.

Como característica mais evidente, são reconhecidas depressões alongadas, com

limites laterais bem pronunciados, acompanhando aproximadamente o contorno dos dois

braços principais do lago, desde as proximidades da sua desembocadura até seus trechos

medianos. Estas depressões são relativamente profundas, atingindo profundidade máxima de

cerca de 28 m, quando comparadas às profundidades nas porções mais à montante do

braços principais, que variam em torno de 6 a 10 m.

Embora as profundidades aumentem rumo à desembocadura do lago, exatamente

onde ocorre a confluência dos braços principais verifica-se uma marcante diminuiçåo,

formando uma área mais rasa, com profundidade máxima de 18 m, reduzindo rapidamente

rumo à barragem. Esta área rasa aparentemente separa as depressöes alongadas que

seguem o contorno dos braços principais.

Figura 102 - Mapa batimétrico do lago Dom Helvécio, produzido a partir dos levantamentos
sísmicos.
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Figura 103 - Legenda utilizada na interpretação dos perfis sismoestratigráficos
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Figura 104 - Perfil sísmico 1 e interpretação sismoestratigráfica correspondente.
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Figura 105 - Perfis sísmicos 2,4 e 5, e respectivas interpretações sismoestratigráficas.



239

PERFIL 6 PERFIL 7

PERFIL IO

PERFIL 8

,0 l Þ',

[u. 
" 

'r

0 50m

.t

PERFIL 9

\- -- 1:-:ã*¡-

ro r 
-Ì-i-1,.-.t-.

It*
0_!0m

I

I

f0\
f..
0 50m

I\.
,0
| ' , .:,1'.L :.r ,ill ''t 5m ,1. / i,,,
0 Sum i.lrìi..-__. .... i,,

Figura 106 - Perfis sísmicos 6, 7, 8, 9, 10 e 11, e respectivas interpretações
sismoestrati g ráf icas.
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Figura 107 - Perfis sísmicos 12, 13 e 14, e respect¡vas interpretaçöes sismoestratigráficas.
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Figura 108 - Perfis sísmicos 16, 17,1g e 19, e respect¡vas interpretações sismoestratigráficas.
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Figura 10g - Perfis sÍsmicos 20 e 21, e respectivas interpretações sismoestratigráficas.
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PERFIL 03

Figura 110- Perfil sísmico 03, e respectiva interpretação sismoestratigráfica. Está assinalada
a localização do furo de sondagem realizado.
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PERFIL 15
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Figura 111- Perfil sísmico 15, e respectiva interpretação sismoestratigráfica. Está assinalada
a localização do furo de sondagem realizado'
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PERFIL 23
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Figura 112 - Pefül sísmico 23, e respectiva interpretação sismoestratigráfica. Estão
assinaladas as local¡zações dos furos de sondagem realizados.
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Os perfis sísmicos localizados próx¡mo às cabeceiras do lago apresentam, em

geral, fundo plano e largo, como pode ser bem observado nos perfis 7, 9 e 10, e 12,'13 e 14.

Seguindo rumo à jusante, observa-se que os perfis assumem uma forma cada vez mais

profunda e estreita, como um canal com fundo plano, o que pode ser visto, por exemplo, nos

perfìs 5, 8, 11, '19 e 21. Os perfis 16, 17 e 18 representam situações anômalas de perfís

largos e planos, fora da área das cabeceiras do lago.

A seqüência dos perfis 16, 17 , 18 e 19 demonstra o progressivo aprofundamento e

estreitamento do fundo do lago, havendo, no entanto, uma abrupta passagem para a situação

de fundo mais "entalhado" entre os perfis 18 e 19.

A feição de fundos planos é adm¡tida como de origem deposicional, sugerindo um

entulhamento dos fundos dos vales anterior à formação do lago. Nos perfis sísmicos I e 6,

realizados long itudinalmente a pequenas reentrâncias da encosta tributárias do lago Dom

Helvécio, percebe-se uma suave inclinaçäo do fundo plano rumo à jusante, indicando sua

provável relação com as feições de Rampas. O padrão de sismofácies identificado no perfil

sísmico 9 (transversal a uma destas pequenas reentrâncias da encosta) é ilustrativo de corpos

sedimentares lobados, que podem ser relacionados a uma sedimentação em lobos coluviais a

alúvio-coluviais.

As caracterfsticas morfológicas do fundo do lago podem ser inierpretadas sob

duas perspectivas:

a) sob um primeiro ponto de vista, as reg¡ões próximas à cabeceira do lago, onde o fundo

apresenta-se plano e largo, demonstrariam a preservação de uma feição deposicional,

enquanto que as regiões mais distantes da cabeceira, onde o fundo é mais profundo e

estreito, documentariam uma feição erosiva. Esta hipótese é sustentada pela presença de

refletores sísmicos paralelos a subparalelos truncados pela superfície do fundo do lago'

como pode ser observado nos perfis 5, bem marcada, 11, 15 e 19. Segundo esta

perspectiva, deve-se considerar a atuação de uma fase erosiva após uma fase de

deposiçáo sed¡mentar responsável pelo entulhamento do vale, ambas anteriores à

formação do lago;

b) a presença de formas de lobos nas laterais do lago, identificadas em alguns perfis slsmicos

mais distantes das cabeceiras (perfis 11, 19,20 e 21), deve estar associada à

sedimentação proveniente das encostas laterais. Esta mesma sedimentação poderia ter

provocado o entulhamento das cabeceiras dos vales sem, no entanto, preencher

completamente as áreas distantes das cabeceiras. A existência de feiçöes erosivas, neste

caso, não teria tão grande importância e não seria responsável pela morfolog¡a atual do
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fundo do lago Dom Helvécio. Esta hipótese, contudo, parece indicar uma relação de

sincronismo entre a formação do lago e o preenchimento sedimentar de suas cabeceiras

por sedimentos de encosta.

Nos perfis sísmicos 2 e 20, foi observada uma mesma importante feição de

desnivelamento entre fundos de vales adiacentes, melhor visualizada no perfil 20, onde este

denivelamento atinge cerca de I m. Considerando-se a orientaçäo destes perfis dentro do

lago (Figura 101), sugere-se que estes desnivelamentos esteiam significativamente alinhados

segundo uma estrutura NE-SW.

Feição ainda mais expressrva é observada no perfil 23, onde uma forte estrutura

retilínea, com inclinação elevada, l¡mita abrupiamente um conjunto de refletores paralelos a

subparalelos. Este conjunto de refletores está sig n ificativamente inclinado para o interior do

lago, terminando de encontro à estrutura acima descrita, com feições indicativas de arrasto.

Do lado oposto, observa-se padrão de srsmofácies caótico. Todas estas observaçöes feitas

no perfil sísmico 23 sugerem a atuação de mecanismo de falhamento normal, com

basculamento de bloco associado.

Algo semelhante a esta morfologia do fundo do lago, inclinado no sentido

montante, associando-se a um padrão de sismofácies similar, é tentativamente interpretada

nos perfis sísmicos 4 e 20. Somando-as às características morfológicas identificadas nos

perfis 2 e 20, admite-se que esta estruturação componha o mesmo alinhamento estrutural NE-

SW, com basculamento, assim, Para NW.

É interessante relembrar que Barbosa & Kohler (1981 ) haviam proposto um

mecanismo de basculamento de blocos para NW a partir de evidências de migraçäo dos

canais fluvia¡s associados aos vales preenchidos que se relacionam ao sistema de lagos.

Considerando-se que a inclinaçäo do fundo do lago assinalada no perfil sísmico 4 esteja

ligada a este mecan¡smo de basculamento de blocos, dêve-se considerar a existênciâ de um

outro plano de falha paralelo àquele acima descrito, que poderia, se prolongado rumo ao

outro braço do lago Dom Helvécio, aiustar-se ao ìmportante estrangulamento detectado entre

os perfis 18 e 19 (figuras '101 e 102).

Estruturação similar, com mesma orientação e padrão de basculamento de blocos,

foi observada em afloramentos (seçöes Cónego Santana e Córrego Santa Maria - figuras 73

e 75, respectivamente, pp. 171 e 176), sendo atribuída à terceira fase tectônica (extensão

NW-SE).

Deve-se destacar que esta estrutura está localizada iustamente na área de grande

redução da profundidade do lago, em sua desembocadura, propondo-se, então, sua relaçäo
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direta com a barragem do lago Dom Helvécio, que teria, dessa maneira, uma origem

principalmente tectôn¡ca,

13.3.2 - Sismoestratigrafia e Evolução Sedimentar do Lago Dom Helvécio

Nos perfis sísmicos realizados, foram reconhecidos seis padrões de sismofácies,

que, através das Sondagens efetuadas, puderam ser relacionados a unidades sedimentares

variadas.

O padrão de sismofácies predominante (s¡smofácies 1), verificado em todos os

perfis sísmicos estudados, corresponde a uma faixa espessa e escura que cobre o fundo do

lago, reduzindo a penetração das ondas sonoras e mascarando as sismofácies subjacentes.

Apenas nos perfis 3 e 23 esta sismofác¡es não ocorre cobrindo o fundo do lago de forma

muito intensa; nestes perfis, esta sismofácies aparece, pr¡ncipalmente, concentrada em meio

a um conjunto de refletores paralelos, na forma de um bolsäo, típico da ocorrência de gás.

A sismofácies 1 pôde ser relacionada a materiais lamosos, de coloraçäo

esverdeada, orgânicos, relacionados à decantação de finos em ambiente lacustre.

Um segundo padrão de sismofácies (sismofácies 2), presente nos perfis 2' 3' 4' 20

e 23, constitui uma variação particular do primeiro, sendo também ass¡nalado por um forte

refletor de cor escura, delimitando o limite superior de uma fina faixa sismicamente

transparente. Associa-se, como a sismofácies l, a materiais lamosos, esverdeados,

orgânicos, de origem lacustre.

Um terceiro padrão de s¡smofác¡es (sismofácies 3), bastânte importante'

corresponde aos conjuntos de refletores paralelos a subparalelos, já mencionados.

Compõem-se de refletores regularmente espaçados, localmente contorcidos (o que define a

sismofácies 4), identificados sob a superfície plana que caracter¡za o fundo do lago.

Geralmente encontra-se obliterado pela sismofácies I (vide, por exemplo, o perfil 4). Estes

conjuntos de refletores possuem uma inclinaçåo geral rumo ao centro do lago'

De acordo com as sondagens realizadas, a sismofácies 3 está relacionada a

Sedimentos arenosos (areias grossas, mal selecionadas) a argilosos, geralmente muito

oxidados. A importância destes depós¡tos na evolução do lago Dom Helvécio e a relação entre

estes depósitos e as unidades sedimentares aflorantes seräo discuiidas adiante.

O quinto padrão de sismofácies (sismofácies 5), reconhecido nos perfis 9 e 20,

corresponde a uma variaçäo da sismofácies 3, com refletores menos contínuos e um pouco

mais irregulares, gerando formas lobadas. Como já mencionado anteriormente, este padrão

pode estar relacionado a depósitos coluviais a alúvio-coluviais.
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O sexto padrão de sismofácies (sismofácies 6) foi identificado somente no perfil

23, caracterizando-se por um pequeno conjunto de refletores internos inclinados em relaçäo

aos refletores de limite, definindo feiçöes de clinoformas progradantes para o interior do lago,

sobre o padrão de gás observado neste perfil.

A análise estratigráfica dos perfis sísmicos, associada à descrição dos

testemunhos de sondagem obtidos (figuras 113 a 117), permite que estas sismofácies sejam

reunidas na descriçäo de unidades sismoestratigráficas superpostas, fornecendo argumentos

importantes para a proposiçäo de um modelo evolutivo para o lago Dom Helvécio.

l-rovø I
l- ov* 

I

I - ur* | Aroilas,silteseareias muitofinasde coresesverdeadas(orgânicas)

l-"*,l
! - rov'rn -l 

Argilas, siltes e areias finas de coloraçäo castanho escuro amarelado

I I co- nfveis mais escuros.

| - oron I Argilas de coloraçäo rosada(oxidadas) com nfveis silticos micáceos

I _l 
liseiramente mais escuros.

S - .rrr, ] Areias e siltes micáceos, de coloraçäo cinza acastanhado.

;*¡ã!r - -l Areias com niveis de seixos e grånulos, de coloração castanho amarelado,
[Ë] -r0vr6ß I 

"or 
manchas de oxidação.

! - rov'"l I Argila de coloraçäo marrom amarelado, com nfveis sf lticos mais escuros.

II
! - u, "r ] Areia média argilosa de coloração cinza oliva

| ruivels ricos em matéria orgânica

>- Gravetos

Cz Folhas

EE Laminaçäo plano-paralela

Figura 1 13 - Legenda utilizada na descrição dos furos de sondagem.
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O furo de sondagem 15-S1 (figuras 111 e 114; Fotografia 75); realizado em um

local próximo à cabeceira de um dos braços principais do lago Dom Helvécio (Figura 101),

documenta um conjunto, com 1,60 m de espessura, composto por camadas de areias finas a

médias, com níveis de seixos, amareladas, com estratificaçöes horizontais e manchas de

oxidação; este pacote arenoso está associado à sismofácies 3. Sobre este material, acima de

uma superfície de truncamento erosivo, encontra-se uma camada, com 0,30 m de espessura,

de lamas esverdeadas, associando-se à sismofácies 1. lnterpreta-se a presença de um canal

fluvial, anterior à formação do lago.

SONDAGEM {5'SI
15-S1-2 15-S1-3

15-S1-1

Figura 1 14 - Perfis faciológicos referentes ao testemunho de sondagem 15-S1 .
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FotografiaTS- (alTestemunhos de sondagem coletados no ponto 1s-s1, exibindo o padräo

de sedimentação arenoso, com uma camada de lamas esverdeadas no topo;

(b) detalhe dos testemunhos acima, ressaltando as estratificações internas e

pontos de mosqueamento associados a oxidaçäo. Obs.: nas duas imagens, os

testàmunhos Oå sondagem encontram-se invertidos em relaçäo à disposição

apresentada na Figura \M; a barra de cores possui20 cm de comprimento.

No furo de sondagem 3-S1 (figuras 110 e 115; Fotografia 76), realizado na área

da barragem do lago, próximo à encosta lateral (Figura 101), foram reconhecidas três

unidades sedimentares distintas:

a) na base do testemunho, com aproximadamente 0,65 m de espessura' observa-se uma

camada de areias grossas, mal selecionadas, argilosas, de coloração castanho-

acinzentada, maciças a grosseiramente estratificadas, com niveis de preservaçäo de restos

vegetais carbonizados, associada a um padråo slsmico pouco definido, abaixo de uma

provável superffcie de truncamento erosivo. Estes materiais assemelham-se a depósitos de
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encosta, tendo fornecido idades radiocarbono de 9.620 + 80 anos A.P. (material datado:

fragmentos vegetais carbonizados; Beta-97063; AMS) e 9.480 + 60 anos A.P. (material

datado: fragmentos vegetais carbonizados; Beta-97064; AMS);

b) um segundo conjunto de camadas possui cerca de 1,15 m de espessura, constituindo-se

de argilas castanho-amareladas, com finos niveis sílticos, micáceos, intercalados, exibindo

leve inclinação. Relaciona-se ao padrão de sismofácies 3;

c) o topo do testemunho 3-s1 é marcado por sedimentos argilosos esverdeados, com cerca

de 20 cm de espessura, relacionados à sismofácies 2.

3-S1-1

SONDAGEM 3.SI

t60n.P

9480 t 60 n.e

9620 t 80 n.e

3-S1-2

Figura 1 15 - Perfis faciológicos referentes ao testemunho de sondagem 3-s1



253

FotografiaT6- (a) Testemunhos de sondagem coletados no ponto 3-S1, exibindo as três

unidades sedimentares distinguidas; (b) detalhe dos testemunhos acima,

destacando as diferentes litologias e ressaltando a inclinaçäo das camadas.

Obs.: a barra de cores possui 20 cm de comprimento'

O contato entre estas duas últimas unidades é assinalado por um nível de areias

grossas, com fragmentos vegetais, datados em 4.900 + 60 anos A'P' (material datado:

madeira; Beta-97062; AMS)'

lnterpreta-se uma fase inicial de sedimentação coluvial, até aproximadamente

g.S0O anos A.p., com a formação de níveis orgânicos, ricos em fragmentos vegetais' seguida,

após um provável truncamento erosivo, por uma fase de sedimentaçäo colúvio-aluvial, que

perdurou até, pelo menos, cerca de 5.000 anos A'P., a partir da qual é reconhecido' neste

testemunho, sedimentos característicos de ambiente lacustre. Destaca-se que os depósitos
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associados às duas primeiras unidades sedimentares descr¡tas neste furo de sondagem

encontram-se nitidamente inclinados. Observando-se o perfil sismico 3, nota-se que no local

em que foi realizada esta sondagem os refletores encontram-se ondulados, terminando contra

uma estrutura verticalizada. Talvez estas evidências estejam relacionadas ao prolongamento

do plano de falha descrito pelo alinhamento NE-SW configurado por estruturas presentes nos

perfis 2, 20 e 23.

Ao longo do perfil sísm¡co 23 (Figura 1 
,12)' foram realizados dois furos de

sondagem, que fornecem as melhores informações estratigráficas sobre a evolução do lago

Dom Helvécio.

Nofurodesondagem23-Sl(Figura1l6;FotografiaTT)'observa-se,nabase,um

conjunto de camadas argilosas, avermelhadas, com espessura total de aproximadamente

2,75 m, com finas intercalaçöes de níveis sílticos, micáceoS. Esta unidade sedimentar está

relacionada a refletores da sismofácies 3, parecendo corresponder a sedimentos de origem

aluvial. O topo deste conjunto de camadas argilosas vermelhas é assinalado por intercalaçöes

de faixas de composiçäo argilosa a sílt¡ca e coloração esverdeada, compondo um pacote

sedimentar com aproximadamente 0,55 m de espessura. Este pacote associa-se ao padrão

de gás identificado neste perfil sísmico, sendo interpretado como o registro de uma primeira

submersão lacustre. Restos vegetais preseNados indicaram a idade C14 de 9.060 + 80 enos

A.P. (material datado: restos vegetais; Beta-97061; AMS).

segue-se a estes sedimentos lacustres, um espesso pacote de argilas castanho-

escuras, com intercalações de níveis sílticos, mais importantes rumo à base do pacote.

Possui espessura em torno de 3,10 m. Estes materiais relacionam-se à sismofácies 3 e

provavelmente também à sismofácies 6, identificadas sobre o bolsão de gás. Admite-se que

corresponda a um pacote deposicional flúvio-lacustre, provavelmente no ambiente lacustre

recém-instalado. Os sedimentos relacionados à sismofácies 6 são interpretados como um

conjunto deposicional progradante, em ambiente lacustre raso'

completando o registro sedimentar reconhecido no furo de sondagem 23-S1,

verifica-se um conjunto de camadas sílticas a arenosas na base, esverdeadas, compondo um

pacote com cerca de 1,70 m de espessura, associadas ao padrão de sismofåcies 2. A

sismofácies 2 associa-se aos depósitos lamosos, orgånicos, que recobrem o fundo do lago.

Na base desta unidade sedimentar, foram datados restos vegetais, fornecendo a idade C14

de 8.230 + 70 anos A'P. (material datado: restos Vegetais; Beta-97060; AMS). Próximo ao

topo desta unidade, obteve-se a idade de 2.200 + 60 anos A P. (material datado: restos

vegetais; Beta-97059; ÁMS). Por estes dados radiométricos, pode-se interpretar uma

diminuiçäo significativa nas taxas deposicionais, ao longo da evolução do lago'
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Figura 1 16 - Perfis faciológicos referentes ao testemunho de sondagem 23-S1 .
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Fotografia 77 - (al Testemunhos de sondagem coletados no ponto 23-51, exibindo as quatro- unidades sedimentares distinguidas; (b) detalhe dos testemunhos,
apresentando as diferentes litologias, com destaque para a passagem das

argilas avermelhadas para os sedimentos orgânicos, castanhos e

esverdeados. Obs.: a barra de cores possui 20 cm de comprimento.
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O testemunho 23-52 (Figura 117; Fotografia 78) reproduz, de certa maneira, o

empilhamento estratigráfico descrito no furo de sondagem 23-S1, sendo identificadas as

mesmas quatro unidades sedimentares, com espessuras diferentes, principalmente as

unidades de origem lacustre, cujas espessuras menores deve-se à situação em que está

localizado o furo 23-52, mais próximo da barragem do lago e, portanto, em profundidades

menores. Este também deve ser o motivo pelo qual a unidade basal apresenta uma maior

participação de camadas arenosas, sugerindo uma fonte destes sedimentos a partir de um

curso fluvialexterno ao vale do lago Dom Helvécio.

SONDAGEM 23.52
23-S2-3

23-S.2-1 23-52-2

23-52-4

MGMRX
G

Figura 117 - Pertis faciológicos referentes ao testemunho de sondagem 23-52.
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Fotografia 78 - (a) Testemunhos de sondagem coletados no ponto 23-52, exibindo as- 
diferentes unidades sedimentares reconhecidas; (b) detalhe dos testemunhos
acima, ressaltando as diferenças litológicas e as estratificaçöes internas. Obs.:

nas duas imagens, os testemunhos de sondagem encontram-se invertidos em

relaçäo à disfosição apresentada na Figura 117 a barra de cores possui 20

cm de comPrimento.

A análise sismoestratigráfica do lago Dom Helvécio proporcionou, em resumo, o

reconhecimento de três unidades estratigráficas submersas:

a) a unidade mais antiga é relacionada ao sedimentos areno-argilosos castanho-

acinzentados, considerados de natureza coluvial, reconhecidos na base do testemunho

3-S1. O seu limite superior está definido por uma superffcie de truncamento erosivo, após

cerca de 9.500 anos;

b) uma segunda unidade sismoestratigráfica reuniria os sedimentos arenosos, oxidados,

identificados no testemunho 15-S1, e os sedimentos argilosos avermelhados, com níveis

sílticos e arenosos intercalados, reconhecidos nos testemunhos 23-S1 e 23-52. Estes tipos

litológicos compöem um conjunto de fácies sedimentares bastante similar àquele descrito

para a Aloformaçäo Santo Antônio do Requerente, reunindo sedimentos alúvio-coluviais e

aluviais depositados anteriormente à formaçäo do lago;
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c) sedimentos argilosos e areias finas, esverdeados e castanhos, constituem uma unidade

sedimentar mais recente do que cerca de 9.000 anos, depositada sob a influência de um

ambiente lacustre, com uma contribu¡ção inicial de sed¡mentos de origem fluvial.

Embora os estudos batimétricos e sismoestratig ráficos realizados tenham se

restringido ao lago Dom Helvécio, a integração dos dados obtidos através destas análises às

demais evidências geomorfológicas, estratigráf¡cas e estruturais regionalmente caracter¡zedas

perm¡te que seja proposto um modelo para a evolução do sistema de lagos do médio vale do

rio Doce. Para o estabelecimento do modelo aqui apresentado, considerou-se que:

a) depósitos sedimentares oxidados, arenosos e argilosos, identificados no registro

estratigráfico do lago Dom Helvécio, sotopostos a sedimentos orgânicos t¡picemente

lacustres, podem ser relacionados aos sedimentos da Aloformaçäo Santo Antôn¡o do

Requerente, exibindo semelhanças sedimentológicas e geomorfológicas;

b) os sedimentos da Aloformação Santo Antônio do Requerente constituem as feiçöes de

Rampas e Terraço de Acumulação, que, no lago Dom Helvécio, foram identificadas,

fespectivamente, nas situaçöes de cabeceiras dos lagos (no caso, submersas) e barragem;

c) estes depósitos const¡tuem uma sedimentação em leques aluvia¡s e estão, em parte,

associados a uma or¡gem possivelmente condicionada por movimentos tectônicos da fase

de transcorrênc¡a de)dral E-W;

d) as datações obtidas indicam que a fase inicial de submersão lacustre é contemporânea à

atuação de leques aluviais nas bacias náo afogadas, representados pelos sedimentos da

Aloformação Santo Antônio do Requerente;

e) feição de paleocanal identificada sobre o Terraço de Acumulaçäo, na barragem dos lagos,

foi relacionada a migraçåo fluvial controlada por uma tectônica extensiva NW-SE' geradora

de escalonamentos NE-SW, aos quais podem corresponder estruturas interpretadas como

falhas que afetam as unidades sedimentares reconhecidas no lago Dom Helvécio.

Parece ser possível admitir que a atuação sincrônica de leques aluviais à

formação de corpos lacustres confinados a vales tributár¡os do rio Doce, ao lado de m¡grações

abruptas do canal do rio Doce, esteia relacionada a mecanismos neotectônicos importentes. A

presença, na desembocadura do lago Dom Helvécio, de uma expressiva estrutura de

deformação afetando o pacote sedimentar é argumento indiscutlvel'

Dessa maneira, acredita-se que uma combinação de fatores (compartimentaçäo

geomorfológica regional, entulhamento de vales por expressivos pacotes sedimentares e

capturas fluviais) foi responsável pela or¡gem e evolução do sistema de lagos do médio vale

do rio Doce, condicionada pela evolução neotectônica da depressão do vale do rio Doce,

particularmente às segunda e terce¡ra fases neotectônicas identificadas (transcorrència dextral

E-W e extensão NW-SW, respectivamente).
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t4 - coNcLUsoES

De acordo com os resultados alcançados nos estudos estratigráficos'

geomorfológicos e geoestruturais desenvolvidos discute-se, neste momento, a evoluçäo

geológica cenozóica aqui reconhecida para o médio vale do rio Doce (MG), inserindo-se'

neste contexto evolutivo regional, a origem de seu sistema de lagos. o quadro estratigráfico

estabelecido constitui o principal elemento norteador de tal discussão'

AsignificativafeìçáomorfológicadeSuperflcieAplainada,queSeassociaaos

depósitos sedimentafes reunidos na denominada Aloformação Macuco, parece corresponder

ao datum inicial para a evolução geomorfológica cenozóica da depressáo interplanáltica do

médio vale do rio Doce. Aparentemente, a distribuição espacial destes depósitos configura

uma extensa superfície de aplainamento provavelmente anterior à formaçäo da depressão

atual, construída pela deposição de sedimenios relacionados a leques aluviais e sistemas

fluviais associados, sobre o embasamento cristalino profundamente alterado. A formação

desta superfíc¡e aplainada foi tentativamente atribuída ao Plioceno, considerando os estudos

de Vasconcelos ef a/. (1992), que dataram a evolução de profundas frentes de intemperismo

no embasamento cristalino até o final do Mioceno

osdepósitosdaAloformaçäoMacucoapresentamcaractefísticas
sedimentológicas e relações geomorfológicas tais que os tornam passíveis de correlação com

os sedimentos da Formaçäo chapada de canga, descritos por sant'Anna (1994) na área da

bacia de Fonseca. Da mesma forma, sugere-se que sejam correlacionáveis à cobertura

sedimentaf latossolizada sobre depósitos de canga reconhecida por saadi & Pedrosa soares

(1990) superposta aos sedimentos que estes autores denominam de Formação São

Domingos, no Gráben do Baixo Rio AraçuaÍ. ldades provavelmente no máximo pliocênicas

såotambémadmitidasparaestasunidades,porémcombase,principalmente,nomodelode

superfícies estabelecido pof King (1956). Saadi & Pedrosa soares (1990) e sant'Anna (1994)

admitem a atuação de mecanismos tectônicos sinsedimentares, o que não se conseguiu

documentar no estudo aqui realizado.

Acredita-se,pelosdadosobtidos,queaformaçãodadepressãotopográficado

médio vale do rio Doce deva ter sido condicionada pela primeira fase de tectonismo cenozóico

documentada neste estudo (regime tectônico de transcorrênc¡a sinistral E-w)' levando'

concomitantemente, à destruição da superflcie de aplainamento inicialmente descrita,

escalonada em blocos segundo a direçäo NE-SW'

sendoass¡m,épropostoqueacompartimentaçäogeomorfológicaprincipalna

área estudada relacione-se a um esforço de extensäo NW-SE, associado a um bináriO

principal de transcorrência sinistral E-w. confirma-se, entåo, a idéia amplamente aceita na
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literatura de que a depressão interplanáltica do médio vale do rio Doce seja de origem

tectônica (IGA-MG 1977, Barbosa & Kohler ',l981, entre outros), sendo interpretada, porém,

com base no que foi acima considerado, como uma depressão cenozóica (Plioceno?) de

or¡gem transtensional. Foram reconhecidos comprimento mínimo da ofdem de 150 km e

largura entre 30 e 50 km, estimando-se, pelos desníveis entre cotas altimétricas associadas a

resquícios desta superfície de aplainamento (cotas de aproximadamente 600 m na borda da

depressão, e de 400 m em Seu interior), que o abatimento topográfico total relacionado à

formação da depressão tenha sido da ordem de 200 m, subdividido, porém, em vários blocos

com desníveis menores.

os depósitos da Aloformação Ribeiräo santa lsabel, que se relacionam às feiçöes

de ombreiras e Terraços Reafeiçoados como lnterflúvios, registram a evolução dos sistemas

de drenagem já nesta nova configuração do relevo, documentando um sistema fluvial com

elevadas descargas hídricas, porém concentradas, através de fluxos torrenciais e com grande

contribuiçäo de sedimentos por fluxos de detritos. Admite-se que as características

sedimentológicas identificadas nos depósitos da Aloformaçäo Ribeirão santa lsabel sejam

indicadoras de condiçöes de paleoclima mais seco que o clima atual (talvez semi-árido)

Tentativamente, foi atribuída a estes depósitos uma idade pleistocênica.

Depósitos com as características descritas para os sedimentos da Aloformaçäo

R¡beirão santa lsabel foram identificados por Meis (1977) como relacionados à unidade

morfoestratigráfica R3, para os quais esta autora sugeriu idade Pleistoceno inicial, propondo

gênesesemelhante.Ascaracterísticassedimentológicaseasrelaçöesgeomoffológicas

destes depósitos são similares, também, àquelas apresentadas pelos sedimentos

identificados nas feiçóes de terraços de cascalho reconhecidas por Amador (1975) na área da

bacia de Resende (RJ), que Amador et at. (19781definiram sob a denominação de Formaçäo

Bulhöes. Estes depósitos foram revistos por carmo (1996), que também assume para eles

uma idade pleistocên¡ca, com gênese fluvial ligada a drenagens efèmeras'

O limite Pleistoceno-Holoceno na região estudada' assim como vem sendo

reconhecido na ârea do médio vale do rio Paraíba do sul (Mello et a| 1995a, b), parece

tambémtersidomarcadopelodesenvolvimentodeumafasedeformaçåodesolos,tendo

s¡do identificado um horizonte A de paleossolo datado em cerca de 10.000 anos A P

UmaimportantefasetectônicaatuouposteriormenteàsedimentaçãodoS
depósitos da Aloformação Ribeirâo santa lsabel, associada a regime de transcorrência dextral

E-W. Pelo fato de estruturas relacionadas a esta fase tectônica terem sido identificadas

afetando o paleo-horizonte A acima mencionado, considera-se que a atuação deste regime

tectônico tenha ¡dade holocênica.
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Em termos da compartimentaçäo geomorfológica regional, admite-se que este

evento tectônico tenha sido responsável pela formaçäo de significativos alinhamentos

topográficos com direção NW-SE a E-W que, entre outros efeitos, segmentam o

compartimento deprimido do médio vale do rio Doce, parecendo condicionar, inclusive, a

localização restrita do sistema de lagos.

A esta fase tectônica é relacionada, ainda, pelo menos em parte, a geração dos

sedimentos que compõem a Aloformação santo Antônio do Requerente, que corresponde a

uma sucessão deposicional relativamente espessa, constituída por sedimentos de leques

aluviais e canais fluviais de baixa sinuosidade, com alta energia e fluxos episódicos' As

características sedimentológ icas apresentadas por estes depós¡tos parecem refletir a alta

produção sedimentar tectonicamente controlada. ldades radiocarbono sugerem que esta

sedimentação tenha se iniciado após cerca de 9.500 anos A.P, estendendo-se até após

cerca de 7.500 anos A.P. Representa, assim, um importante evento deposicional do Holoceno

inicial a médio.

Esta ¡ntensa sedimentação aluvial provocou o entulhamento general¡zado dos

vales fluviais, até hoje documentado nas bacias de drenagem da região Verifica-se que as

principa¡s áreas de acumulaçäo destes depósitos apresentam-se nitidamente limitadas por

direçöes estruturais NW-SE, E-W e NE-SW, sugerindo "embaciamentos" condicionados

tectonicamente, aqui relacionados à fase de transcorrência dextral E-w e à fase extensiva

NW-SE posterior.

Depósitos com características similares às descritas para os sedimentos da

Aloformaçáo santo Antônio do Requerente foram identificados por Meis (1977) como

relac¡onados às unidades morfoestratigráficas R2 e T3, pafa as quais esta autora havia

proposto uma idade do Pleistoceno tardio, com gênese semelhante'

As característ¡cas sedimentológicas e as relações geomorfológicas reconhecidas

para os depósitos da Aloformaçäo santo Antônio do Requerente såo bastante similares

àquelas apresentadas por Moura & Mello (1991) e Mello (1992) para os sedimentos que estes

autores definem como Aloformação Manso, na regiäo do médio vale do rio Parafba do sul,

possuindo, inclusive, a mesma faixa de idade (Mello et al. 1995a, b), com gênese semelhante.

Turcq ef at. (1554) associam depósitos correlacionáveis aos que são definidos

aqui como Aloformaçäo santo Antônio do Requerente à existência de uma fase holocênica

(ou seqüência de fases) de clima mais seco que o atual, de acordo com modelos

paleometeorológicos apresentados por servant et at. (1989) e Martin et al. (1997),

sustentados, part¡cularmente, por dados palinológicos. os resultados das análises

palinológicas efetuadas por Ybert et al. (1993, 1995) na área estudada parecem confirmar

esta hipótese.
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Concomitantemente ao inicio do episódio sedimentar registrado pela Aloformaçäo

santo Antônio do Requerente, foi documentada uma primeira fase de submersäo lacustre,

datada em torno de 9.000 anos A P

Admite-se que o início da evolução dos lagos tenha sido influenciado por uma

estruturação ligada à segunda fase tectônica, divergindo-se dos autores anteriores, que o

associaram a uma barragem exclusivamente sedimentar (modelo proposto por Pflug 1969 e

aceito pelos autores subseqüentes). A barragem dos lagos pelos sedimentos da Aloformação

santo Antônio do Requerente de fato existe, porém o acúmulo de sedimentos nesta situação

é interpretado como uma conseqüência de uma atividade tectôn¡ca ma¡s importante, que

¡mpediu o escoamento das drenagens tributárias.

As variaçöes nas taxas de sedimentação que podem ser obtidas pelas datações

realizadas nos sedimentos lacustres (furo de sondagem 23-S1, Figura 116' p' 255) sugerem

que a sedimentação lacustre inicial estava, em princípio, bastante influenciada por uma

contribuição fluvial e das encostas (taxa de sed¡mentaçåo de 0,41 cm/ano, considerada

elevada para ambiente lacustre, comparando-se com dados fornec¡dos por Petrl & Fúlfaro

1965 e Ricken 1991) até, pelo menos, cerca de 8.000 anos A.P. Tal fato reforça a idéia da

contempofaneidade entre a sedimentação lacustre ìnicial e os depósitos aluviais que

compöem a Aloformação Santo Antônio do Requerente'

Gradat¡Vamente,aSed¡mentaçäotornou-sefrancamentelacustre,comtaxasde

sedimentaçáomaisbaixas,sobumalâminadeáguamaisespessaprovavelmenteapart¡rde

cerca de 5.000 anos 4.P., quando são feconhecidos depósitos lacustres atingindo a borda do

lago Dom Helvécio (furo de sondagem 3-S1, Figura 115,p'252)'

Acredita-se que o isolamento definitivo do ambiente lacustre de um sistema fluvial

adjacente tenha sido condicionado pela terceira fase tectônica reconhecida na área estudada,

caracterizada por um regime de esforços de extensão NW-SE A notável estrutura de

deformaçäo identificada na área da desembocadura do lago Dom Helvécio provavelmente

está relacionada a este evento.

Esta fase tectôn¡ca teria condicionado, particularmente, a importante migração

fluvial do rio Doce. A atuação deste evento tectônico na formação do sistema de lagos

just¡ficaria o principal alinhamento de depressões lacustres, orientado segundo uma direção

NE-SW, paralelo ao paleocanal do rio Doce.

lnterpreta-se que este evento tectôn¡co tenha funcionado como um mecanismo de

,,relaxamento" após terem cessado os esforços tectônicos compressivos ligados à fase

anterior.

Nodomíniodosvalesfluvia¡s,processou-seoentalhamentoescalonadoda

drenagem até ser atingido o nível de base, gerando-se os níveis de terraços erosivos bem
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evidenciados no vale do rio Doce. Posteriormente, foram depositados os sedimentos da

Aloformaçäo Ribeirão Mombaça, sob condiçöes fluviars meandrantes semelhantes às atuais.

As idades obtidas para estes depósitos atestam uma sed¡mentação bastante recente, em

parte sob a influência antrópica (depósitos tecnogênicos)

Os sedimentos que constituem a Aloformaçäo Ribeiräo Mombaça foram

anteriormente reunidos por Meis (1977) em suas unidades morfoestratigráficas T1 e T0' para

as quais esta autora havia sugerido idades Holoceno médio a tardio, com gênese semelhante.

os depósitos da Aloformaçäo Ribeirão Mombaça possuem características

sedimentológicaserelaçõesgeomorfológicastaisqueéposslvelproporumacorrelaçäo,em

termos temporais e com relação à sua gênese, com os depósitos reconhecidos por Moura &

Mello (1991) e Madeira (1997) sob a denominação de Aloformação Resgate, na reg¡åo do

médio vale do rio Paraíba do Sul.

o último evento tectônico reconhecido na área estudada, relacionando-se a um

reg¡me de esforços de compressão E-W, parece corresponder àquele que Salvador &

Riccomini (1995) consideram como representativo do regime tectônico a que está submetida'

atualmente, a Plataforma Sul-Americana.

Existe uma correspondência bastante significativa entre o quadro estratigráfico

aqui estabelec¡do e aquele que tem sido reconhecido na região do médio vale do rio Paraíba

do sul, particularmente no que tange à sedimentação quaternária' Tal possibilidâde de

correlação torna muito promissora uma tentativa futura de estabelecimento de uma coluna

estratigráfica com validade para o Quaternár¡o continental do sudeste do Brasil' Também é

notável a correlação entre as fases tectônicas cenozóicas aqui propostas para a região do

médio vale do rio Doce e aquelas já bem estabelecidas por Riccomini (1989) e Salvador &

Riccomini (1995) na área do Rifte continental do sudeste do Brasil. Näo resta dúvida que a

falta de indicadores cronológicos que possam ser seguramente ut¡lizados para a dataçåo das

aloformaçöes Macuco e R¡be¡rão santa lsabel e as possíveis unidades correlatas no médio

vale do rio Paralba do Sul ainda dificulta uma correlação estratigráfica e de eventos tectônicos

mais precisa.

Apartirdosestudosrealizados,aorigemeevoluçãodos¡stemadelagosdomédio

vale do rio Doce (MG) é entendida como decorrência de uma combinação particular de fatores

geomorfológicosesedimentaresemgrandepartedevidosàatuaçáodosmecanismos

neotectônicos aqu¡ aPontados:

a)segundoasanálisesmorfoestruturaisefetuadas,osistemadelagosestásituado
exatamente sobre uma nítida estrutura de segmentação ("estrangulamento") do grande

compartimentodeprimidodomédiovaledorioDoce,queconfiguraum..alto
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topográfico/alto estrutural" tentativamente interpretado como uma faixa de transferência

entre d¡ferentes blocos tectônicos;

b) de acordo com as análises estratigráficas realizadas, o início da evoluçáo dos lagos

ocorreu no Holoceno inìcial e pode ser comprovadamente assumido como concomitante à

instalação do importante sistema de leques aluviais registrado pelos sedimentos da

Aloformação santo Antônio do Requerente, que, pelo menos em sua porção inferior,

foram relacionados ao evento neotectônico de transcorrência dextral E-W;

c) os levantamentos geofísicos efetuados no lago Dom Helvécio documentam a presença de

mecanismos de falhamentos, provavelmente do evento tectônico de extensåo NW-SE'

assoc¡ados à barragem deste lago, comprovando a sua origem tectônica, passível de ser

admitida, com base nos dados geomorfológicos e estratigráficos regionais, para os demais

corpos lacustres.

As características sedimentológicas apresentadas pelos depósitos aqui estudados

permitem, ainda, que sejam fe¡tas algumas considerações sobre aspectos paleoclimáticos

envolvidos na evolução do médio vale do rio Doce durante o Quaternário, particulermente

durante o Holoceno,

o registro sedimentar atribuído ao Pleistoceno (sedimentos da Aloformação

Ribeirão Santa lsabel) sugere condiçöes de paleoclima semi-árido' näo sendo possfvel,

porém, considerá-las em termos temporais precisos

A despeito de ser admitido que documentem um controle neotectônico bastante

importante na evoluçåo sedimentar quaternária da região do médio vale do rio Doce' os

sedimentos da Aloformação Santo Antônio do Requerente apresentam características

faciológicas sugestivas de condições paleoclimáticas durante o Holoceno mais secas que o

clima atual, exceto pelos níveis argilosos escuros, orgânicos, identificados em sua porção

média, que podem ser tomados como referência para a discussão a seguir. com base nas

dataçöes obtidas para estes depósitos e nos estudos palinológicos desenvolvidos por Ybert ef

at.(1997\,nolagoDomHelvécio,eporBehling(1995)'emreg¡åopróxima,podemserfeitas

algumas consideraçöes a este respeito.

A partir de suas análises palinológicas, tanto Ybert et al. (1997) quanto Behling

(1995) afirmam que o intervalo holocênico anterior a cerca de 8.900 anos A.P. foi

cafacterizado por uma vegetação de campo cerrado, indicando condições cl¡máticas bastante

secas.Duranteesteintervalotemporal,iniciou.seadeposiçãodossedimentosda
Aloformaçäo Santo Antônio do Requerente.

SegundoBehling(1995),o¡ntervalotemporalentreS.Sl0eT.S00anosA.P.foi

marcado pela expansão das matas-galeria, sugerindo condiçöes mais úmidas. Este segundo

¡ntervalo possui correspondência, com relação às ânálises aqui realizadas, com a
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sedimentação das argilas orgånicas identificadas na porção média da Aloformaçåo Santo

Antônio do Requerente (datadas em cerca de 7.500 anos A P.) e ainda conesponde ao início

da fase de sedimentação francamente lacustre no lago Dom Helvécio. como também foi

reconhecido por Ybert et al. (1997).

No intervalo entre 7.500 e 5.530 anos A.P., Behling (1995) reconhece associaçöes

palinológicas que indicam o retorno a condições climáticas mais secas. No registro sedimentar

aqu¡ estudado, esta fase pode correspoder à reativação dos leques aluviais documentada

pelos sedimentos do topo da Aloformação Santo Antônio do Requerente'

A partir de 5.530 anos 4.P., as condições climáticas tornaram-se gradativemente

mais favoráveis à instalação da vegetaçäo florestal (Behling 1995) Talvez este fato esteia

relac¡onado à elevaçäo do nível do lago Dom Helvécio' sugerida aqui neste estudo pela

presença de sedimentos orgânicos, tipicamente lacustres, atingindo a margem do lago em

cerca de 5.000 anos A.P.

os sedimentos fluviais meandrantes da Aloformação Ribeirão Mombaça tèm

características correlacionáve¡s às condiçöes cl¡mát¡cas úmidas atuais

Considerando as possíveis inferências paleoclimáticas discutidas acima, deve-se

ressaltar que, no estudo aqui real¡zado, foram apresentadas evidências de que a elevada

produção de sedimentos aluviais no início do Holoceno na regiäo do médio vale do rio Doce

(MG) foi fortemente influenciada pela atuação de mecanismos neotectônicos associados ao

regime transcorrente dextral E-w. Este fato deve ser cons¡derado para a melhor avaliaçåo da

análise paleoclimát¡ca baseada nos diagramas palinológicos, tendo em vista que torna náo-

obrigatória a existência de climas mais secos neste intervalo estratigráfico. Acredita-se que se

deve, a partir disto, julgar que nfvel de influência a elevada produçáo de sedimentos pode

exercer nos processos de colonizaçåo vegetal, comparando-se à influência climática, para

que se tenha uma leitura dos diagramas palinológicos com uma base estratigráfica mais

adequada.

Finalmente.acredita.seteremsidoapresentados,pelaprimeiravezdemaneira

irrefutável, argumentos seguros da participação de mecanismos neotectônicos na formação

do sistema de lagos do médio vale do rio Doce, admitindo-se estes como os condicionante

principais de sua origem.
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A N E X O 1: Mapa de localização dos pontos estudados

LEGENDA:

r Pontos com dados estratigráficos
r Pontos com dados estruturais
ñ Pontos com dados estratigráficos e estruturais

CARTAS TOPOGRÁFrcAS

lpa - lpatinga
Dc - Dom Cavati
CFb - Coronel Fabriciano
Car - Caratinga
DS - Dom Silvério
RS - Raul Soares
RC - Rio Casca

SEGÖES ESTRATIGRÁFlcAS

CC - Córrego Carvão Mc - Macuco

CF - Córrego do Funil Mo - Macuquinho
CG - Córrego Grande MD - Mombaça-Dionísio
cN - Casa Nova RP - Rio do Peixe

CS - Córrego Santana RV - R¡o Vermelho
CSM - Cónego Santa Maria Sl - Santa lsabel
FC - Fazenda Conquista SAR - Santo Antônio do Requerente

FSH - Fazenda Santa Helena SSB - Säo Sebastião de Braúna

FSD - Fazenda São Domingos VG ' Volta Grande
Lj - Laranjeira
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A N E X O l: Mapa de localização dos pontos estudados

LEGENDA:

¡ Pontos com dados estratigráficos
¡ Pontos com dados estruturais
r Pontos com dados estratigráficos e estruiurais

CARTAS TOPOGRÁFrcAS

lpa - lpatinga
DC - Dom Cavati
CFb - Coronel Fabriciano
Car - Caratinga
DS - Dom Silvério
RS - Raul Soares
RC - Rio Casca

SECÖES ESTRATIGRÁFlcAS

CC - Córrego Carvão
CF - Córrego do Funil
CG - Córrego Grande
CN - Casa Nova
CS - Córrego Santana
CSM - Córrego Santa Maria
FC - Fazenda Conqu¡sta
FSH - Fazenda Santa Helena
FSD - Fazenda Säo Dom¡ngos
Lj - Laranjeira

Mc - Macuco
Mo - Macuquinho
MD - Mombaça-Dion ísio

RP - Rio do Peixe
RV - Rio Vermelho
Sl - Santa lsabel
SAR - Santo Antônio do Requerente
SSB - São Sebastião de Braúna
VG - Volta Grande



A N E X O 2: Lista das falhas medidas nos sedimentos cenozóicos

cÓRREGO

Ne Ponto Falha EstÌ¡a Tino dê Felhe Reoime d6 Esforcos Fase Tectônica

4 CG (a) 055 055 Normal Extensåo NE Transcorrênc¡a De)dral

5 cG (a) 046 Normal (?) Extensão NE

6 cG (a) 065 ì5 Normal (?) Extensão NE Transcorrência Dextral

7 CG (a) 023 Normal (?) Extensåo NE Transcorrência Dextral

I cG (a) 222 Normal (?) Extensão NE Transcorrência Dextral

I cG (a) 225 Normal (?) Extensão NE ïranscorrência Dextral

10 cG (a) 229 Normal ('i ) Enensão NE Transcorrência Dextral



qtrNÃTì SANTA ISARtrI

I He I Ponto I paltra I Estria I Tioo de Falha I Reqime de Esforços I Fase Tectônica I

Ns Ponto Falha Estr¡a Tioo de Falha Reqime de Esforços Fase Tectônica

21 L¡ 227 5t 227 Normal Extensão NE

22 LJ 218 ;r Normal (?) Extensão NE Transcorrência Dextral

23 Lj 214 4[ Normal (?) Extensão NE

24 Li 236 Normal (?) Extensäo NE Transcorrênc¡a Dextral

25 Lj 190 Normal (?) Extensão NNE Transcorrência Dextral

26 Ll 195 1t Normal (?) Extensåo NNE Transcorrência Dextral

27 Lj 174 Normal (?) Extensão NNW Extensäo NW (?)

28 Lj 170 Normal (?) Extensão NNW Extensão NW (?)

strtìÃo MAct tot llNHo tôróximo)

d" E"fotco" l F""" T""Gn¡ã--l

@lL 

-







AMENTO DE TRATIGR,ÁFICAS

Extensäo NW (?)
Transcorrência Sinistri

Coniugados

1



ANEXo3:Dadosbatimétricos(pontosdemarcaçãoporperfis)obtidos
apartirdoslevantamentossísmicosnolagoDomHelvécio

Pêrlll Ponto Coordenadas (lat, , long.) Protundidadê (m)

1

01 r9. 46' 41.5" / 42" 36', 00.9"

02 19. 46' 39.5" t 42 35'56.3"
03 19" ¿16',38.6" I 42 35'56.8"
04 15 46' 37.4" t 42 35', 56.5" 18,4

05 ls" ¿o'eo.z" t 42 35' u.5" 19,8

0ô

-rgo 

¿o' 96.1" I 42'35' 52.8" 20,0

07 lSo 46', 35.7" I 42' 35' 52.0" 21 ,8

08 190 46', 32.5" I 42' 35' 50.5" 22,8

09 re.46' 34.9" I 42' 35', 49.2" 22,6

10 19 46' U.4" I 42' 35' 47.4" 21.6

10. 46' 33.8" I 42 35', 45.9 23,8

12 19. 46' 33.1" I 42' 35' 45.4" 

-
24.2

13 19. 46' 32.6" I 42 35' 45.1" 24.0

14 19" 46', 31.7" I 42' 35' 42.8" ?4

15 19 46' 31 .2" I 42 35' 41.0" 24.

16 ìs" ¿o' go.g" t 42' 35' 39.9" 2'l

17 rs. ¿o' zg.o" I 42' 35', 39.8" 16,7

18 'ts. a6' zt.s" I 42 35' 39.3"

19 46'27.2" I42 35'39.5"

2

19

20 ts' ¿o' zs.s" t 42' 35' 39.0" 1t

21 rc. 4o' zg.g" I 42 35', 37.9" 2¿,

22 tc. 46' SZ.O" t +z' 35' 37.0" 23,2

23 19" 46' 33.1" / 42' 35' 36.q" 23,1

24 19. 46' 33.9" I 42' 35' 36.7" 22,6

25 19. 46' 35.0" I 42 35', 36.8" 21,2

26 19. 46', 35.9" I 42' 35', 36,9" 20.0

27 19 46' 37.4" I 42' 35; 36,9" 17.4

28 19.46', 38.8" I42 35',36.7" 1t

29 ts ¿a' qo.2" t 42' 35' 36.2" 17

30 tc. 46' 4.A" ! ¿Z' 35', 35.3" 24,6

31 1e. 46' 43.0" I 42' 35' 34.6"

32 19. 46' 44.4" I 42 35'33.6" 27,0

5J 19. 46' 46.3" I 42' 35' 33.?" 27 ,2

u 19 46'47.4" I42 35',32.8" 27,0

35 19" 46' 49.1" 142 35'32.0" 23.4

36 19. 46' 50.2" / 42' 35' 30.8" ?3,

37 19" 46' 51.4" I 42 35', 30j
38 rs. ¿o' 52.5" I 42' 35', 29.7" 2(

39 ,190 46' 54.0" I 42 35' 29.2" 17 ,2

40 19" 46' 55.2" t 42 35' 28.1 15,0

41 19. 46'55.3"1 42 35'26.3-', 7,2



Perfil Ponto Côôrdênadâs llat , lono.ì Profundidade (m)

42' 19. 46' 51.2" t 42'35'28.0" 5

43. 19" 46' 46.6" I 42' 35' 27.1" 4,0

44' 19 46' 42.2" I 42' 35' 25.5"

3

45 19" 46', 38.5" I 42' 35', 22.2" 2.4

46 19. 46' 36,3" t 42 35', 23,0" o,o

47 19. 46' 35,3" I 42 35' 22.7" E,4

48 19" 46' 35,5" I 42' 35' 23.8" 9.6

49 19" 46' 33,1" I 42' 35' 26.8" 10.4

50 19. 46', 32.4" I 42' 35', 27.8" 1(

51 19.46'31.2" I42 35' 29.5" 11

52 19. 46' 30.8" I 42 35'31.9" 1

53 19.46' 30,1" I 42' 35' 33.7" 12,8

54 19" 46' 29.0" I 42 35' U.2" 12,0

55 19 46', 27.9" I 42 35' U.3" 11 ,4

56 't9. 46' 27.7" I 42 35', U.3" '1 1,0

57 1e 46' 27.6" I 42. 35' 35.5" 9,8

58 19. 46', 27.8" I 42' 35', 37 .6" 10.2

59. 1So 46' 26.6" I 42. 35' 44-4" 4,8

4

60 19. 46' 23.7" I 42 35' 54.4" 7,8

61 1s 46' 24.4" I 42' 35' 56.0" 17 ,4

ô¿ 19. 46' 24.3" I 42 35' 57.6" 24,2

63 l e. 46' 23.9" / 42. 35' 58.3" 25,0

æ 19. 46'22.7" 142 35'59.8" 24,8

65 19 46' 22.2" I 42 36' 01.0" 23,4

66 19. 46', 21,9" I42 36'01.6" 20,9

67 19" 46', 21.0" I 42' 36' 01.3" 18.8

68 19 46' 22.3" I 42' 36' 04.8" 1

69 19 46' 22.2" / 42' 36' 06.6"

70 rs.46'21.8" I42 36' 08.2" 13.4

71 ßo 4a' 21.2" I 42 36' O9.1" 10.4

72 1e.46'21.0" I 42. 36' 10.2" 5,5

73 19.46',20,3" 142 36' 10.6" 2,6

5

74 19 46' 18.7" I 42' 36' 19.6" I
75 't00 46' 17 .1" I 42' 36' 21 .0" 18,0

76 1e 46' 16.3" I 42. 36' 22.6" 19,2

77 19 46', 15.7" 142'36'24.3" 15,6

7A 19" 46', 15,6" I 42 36'25.0" 10,2

79 t9" 46' 15.1" 142 36'25.1" 4.2

80. 19" 46'15.0" 142 36'28.9" 16,9

6

81 19 46' 12.2" I 42' 36' 43.9" 2,8

82 '19. 46' 10.9" I 42' 36' 44.2" 9,6

83 19. 46' 10.9" I42 36'46.0" 8,4

u 19" 46', 09.9" I 42' 36' 47.8" 4,9

85 19. 46' 09,7" I 42 36', 47.8" 2,6

marcados fore dos sism¡cos.
1

l

l
l

I
Ì

J

Pontos de controle



Perfil Ponto Coordènadas llat- / lono.l Profundidade (m)

7

86 19.46' 18.9" t 42.36' 49.0" 5,4

87 19 46' 21.6" t 42' 36' 48.6" 8,6

88 19. 46', 23.8" I 42' 36' 48.3" 8,2

89 19.46' 25.3" 142 36',48.7" 4,5

90 19" 46' 26.1" 1 42' 36', 48.5" 2,4

I

91 19. 46' 06 4 42. 36' 08.3" 1t

92 19. 46' 06.5" / 42' 36' 05.9" 1S

93 19. 46' 05.6" t42" 36'03.6" 20,2

94 19. 46', 05.5" I42 36'O2.7" 16,6

95 19.46' 05.1" I 42' 36' 01 .9" 6,8

96 19" 46'04.0" I 42'36'O2.9" 2,2

I

97 19. 46' 03 5" I 42 36' O2.1"

98 9" 46' 02.0" I 42' 36', 02.5"
99 9. 46', 00.7" t42" 36'02.4"
100 9" 45'59.5" I 42'36'02 8,8

101 19. 45' 58.2" I 42 36' 01.8" 6,8

102 19.45' 56.7" I 42. 36' 01.7" 4,2

10

103 19. 45' 56.3" I 42' 36', 16.3" 4,0

1M 19 45'57.4" I 42' 36' 16.4" 13.6

105 19. 45' 58.4" I 42 36' 17.1 14,8

106 19. 45' 59.3" I 42. 36' 19.3" 12,0

107 19" 46' 00.8" I 42. 36' 21.3" 5,2

11

108 19.46' 50.8" t 42' 35' 27.1" 3,8

109 19.46',51.8" I 42 35' 28.7" 11,0

110 19. 46' 53.3" I42 35'30.4" 19,7

111 19 46' 54.5" I 42. 35' 31.3" 28,0

112 190 46' 56.0" t42.35'31.2" 27.2

113 19.46'56 7" I42 35' 30.8" 20.4

114 19" 46' 57.5" I 42' 35' 31.6"
115 19.46', 58.7" t 42' 35' 32.9"
116 19" 47' 00.3" I 42'35'U.6"

17 19 47' 01.6" 1 42 35' 35.6" 2,5

12

118 19.46'36.3" 142 37', 19.1"

119 19" 46'35.3" 142 37' 19.9"
120 19.46'34,9" I 42 37'21 6.1

121 19.46' 35.8" I 42. 37' 21.9" 4,8

122 19. 46' 36.8" I 42. 37' 23.0" 2,2

123 15 46' 37.1" I 42 37' 23.3" 1,6



Pcrf¡l Ponto Coordenadas (lat. / long.) Profundidade (m)

13

124 19. 46' 56.3" t 42 37', 24.1 2,4

125 9. 46' 55.0" I 42" 37', 22.9" 5,2

126 9. 46' 55.6" I 42' 37' 22.7" 5,4

127 19. 46' 57. 1 " t 42' 37', 21 .6" 5,2

128 9" 46', 58.3" I 42' 37' 20.7" 5,2

129 19" 46' 59.9" I 42' 37', 20.O" 4,7

130 19. 47' 00.6" I 42 37' 19.2" 3,0

131 19 47' 01.6" I 42 37' 08.1" 2,0

14

132 19" 46' s8.2" 42 37' 15.1"

133 19. 46' 56.0" t 42' 37' 15.8" 2

1U 19.46',54.9" I 42'37' 16.3" 5,8

135 19" 46'53.7" 142'37' 16.9" 6,0

136 't9 46', 52.4" I 42 37' 17 ,6" 6,0

137 19. 46', 50.8" I 42' 37' 17.7" 5,0

138 15 46' 49.7" I 42 37' 17 .0" 5,6

139 19. 46' 48.7" I 42 37' 16.8" 2,2

140 19 46' 47 .5" 42 37' 16.8" 2,4

14',1 9 46' 46.4" I 42 37' 17.1" 5,0

142 19 46' 45.1" I 42 37', 17 .5" 6,5

143 9 46' 43.7" 42 37' 17 .2" þ.þ

144 9. 46', 42.5" 42. 37', 16.3" 5,3

145 19 46' 41.4" 1 42 37' 16.0" 2,6

146 19.46', 40.4" I 42 37', 15.7" 1.8

t5

147 19" 46' 50.5" I 42' 37', 01.5" I
144 r9. 46' 52.9" I 42 37' 01.3" 2

149 19" ¿16' 54.1" 142 37'01.4" 5

150 19. 46' 55.4" I 42 37', 01.0" 8,1

151 15. 46' 55.7" I 42' 37' 01.0" 7,5

152 re.46' 56.1" I 42. 37', 00.6" 3,5

153 1e 46' 57.1" I 42 36' 59.4" 2,O

16

19. 46' 53.7" I 42 36' 43.9" 2,6

19 46' 51.7" I 42 36', 44.9" 10,8

19. 46' 49.7" I 42 36' 45.6" 12,2

19. 46' 48.2" I 42' 36', 46.4" 12.2

158 19. 46' 46.8" I 42 36' 47.1" 12

r59 19 46' 45.1" I 42 36' 47.9" 1(

160 19 4ô' 44.7" I 42 36', 47 .8" 12

17

161 't9 46' 47.2" I 42' 36' 31.2" 3.2

162 19 46' 47.5" 1 42' 36' 32.3" 1.4

163 19. 46' 49.0" I 42 36' 32.6" 14.0

164 1S. 46', 50.3" I 42 36' 32.7" 15.8

165 1eo 46' 51.9" I 42. 36' 32.7" 16,0

166 1e. 46' 53.9" I42 36'33.5" 16,4

167 19" 46',55.2" t 42 36'3¿.5" 16,6

168 19. 46' 56.5" I 42 36', 35.0" 16.2

169 19. 46', 57.7" / 42' 36' 35.6" 12,8

170 19" 46' 58.6" I 42' 36', 36.4" 4.6



J

Perf¡l Ponto Coordenadas llat / lonq.) Profundidade (m)

18

171 19. 46', 51 .5" t 42 36', 23.4" 3,6

172 19' 46' 50.4" I 42' 36' 24.5" 13,3

173 19.46'49.0" I 42 36'26.2" 15.4

174 19. 46' 47.9" I 42' 36' 26.9" 17.6

175 19" 46',46.8" I 42'36'28.0" 17.

176 19" 46' 45.5" t 42 36' 28.6" 1

177 19. 46' 44.9" I 42 36' 28.7"

19

178 19 47', O0.4" I 42 36', 13.2" 4,0

179 19. ¿t6'59.5" 142 æ'11.9" 9,6

180 r9" 46' 58.3" t42'36',11.1 1t

181 19. 46' 57.2" / 42' 36' 09.8" 1f

142 19" 46' 56.3" 142 36',08.3" 2a

183 19. 46', 55.5" I 42 36', 07.1" 2t

184 19" 46' 55.3" 142 36'06.2" 2r

185 19. ¿16' 55.3" / 42' 36' 05.0" 15.

186 19" 46' 55.0" I 42' 36' 04.0" 4.4

20

147 19. 47' 11.5" 1 42 36' 03.2"
188 19. 47', 12.2" I 42' 36', 01 .9" 15.4

189 15 47' 12.5" I42 36'00.5" 17

190 190 47', 12.8" I 42' 35' 58.4" 17 ,9

191 1e. 47', 13.O" I 42. 35' 57.O" 17,8

192 19 47',14.8" 142 35'56.7" 16,7

193 19" 47' 16.9" 142 35',56.4" 16,6

194 19 47' 18.2" I 42' 35' 55.4" 15,3

195 19" 47', 18.7" t 42'35',53.9" 17,6

196 19 47' 19.5" I 42' 35' 52.8" 2a

197 19 47' 20.4" I 42' 35', 51.8 2a

198 190 47' 20.8" / 42' 35' 50.6" 2,

199 19 47',20.7" 142 35'48.8" 21

200 19 47', 20.9" I 42. 35', 47.5" 14,0

201 19 47',21.7" I42 35'46.4" 5,2

21

202 190 47' O2.8" I 42' 35' 37.7"

203 19 47' 02.7" t 42' 35' 37 .6"

204 19. 47' 01.8" I 42' 35' 37.8" 13,4

205 19 47', 01.2" I 42' 35' 39.2" 20,8

206 19. 47' 00.3" I 42 35' 40.8" 27,4

207 19. 46', 59.4" I 42 35', 42.3" 28,4

204 19. 46' 58.3" t 42'35',43.6" 28,4

209 19. 46' 57.1" 142" 35'44.2" 23.6

210 r9. 46' 56.7" 142 35'46.3" I
211 19 46' 57.2" I 42' 35', 48.O"

212 1eo 46' 57.1" I 42 35' 48.7"



Perfil Ponto Coordenadas (lat. / long.) Frofundidade {ml

23

230 19" 46' 39.7" | 42' 35' 38.2" 3,8

231 190 46' 38.5" / 42 35', 36.4" 11,6

232 19.46' 38.0" / 42 35' U.6" 17,9

233 190 46' 39.0" / 42' 35'33.1" 18,3

2y 19" 46'39.0" / 420 35' 30.7" 17,2

235 19" 46', 38.4" 142 35',29.4 16,0

236 19" 46', 37.1" | 42 35' 28.2" 14,4

237 19.46' 35.5" / 42" 35'28.2" 13,1

238 190 46', U.5" I 42 35' 27.5" 11,2

239 19. 46', U.2" | 42 35', 25.5" 9,4

240 19" 46'33.9" / 42 35',23.'1" 7,4

241 19.46' 33.2" | 42" 35'21.4" 5,4

242 19.46'33.3" / 42 35'20.0" 4,9

243 190 46', 33.9" / 42" 35', 18.8" 3,0
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