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Resumo 

A mineração no Quadrilátero Ferrífero remonta ao século XVII. Essa atividade, apesar de importante para 

o desenvolvimento regional, é geradora de diversos impactos ambientais negativos, principalmente 

relacionados aos recursos hídricos. Com o fortalecimento das leis ambientais e consequente rigidez da 

fiscalização dos empreendimentos, foram elaboradas alternativas para minimizar os referidos impactos. 

Dentre as alternativas, a construção das barragens de rejeito e bacias de contenção de sedimentos tornou-

se uma solução para frear o assoreamento dos cursos fluviais a jusante das cavas de mineração. Entretanto, 

a forte ascensão da produção do minério de ferro vivenciada nos últimos anos tem ultrapassado a 

capacidade de retenção dessas, sendo possível inferir que o material excedente esteja alcançando os rios. 

Este trabalho apresenta dados sobre a dispersão natural e antrópica de minerais ferrosos nos sedimentos 

aluviais das sub-bacias dos ribeirões Casa Branca e Piedade, importantes afluentes da margem direita do 

médio rio Paraopeba. Mediante análises composicionais dos sedimentos de assoalho de canais e depósitos 

aluviais mais antigos foi possível realizar comparações temporais do aporte de minerais ferrosos. 

Adicionalmente, por meio de levantamentos estratigráficos, estudos de proveniência sedimentar e 

obtenção de idades de deposição foi possível elucidar importantes informações a respeito da evolução 

morfossedimentar da área. Dentre os cinco pontos estudados, três apresentaram fácies de canal (Gt) 

associadas às de fluxos de detritos (Gmm) e fluxo em lençol (Gh). Por meio da análise de proveniência 

sedimentar das referidas fácies, pelo método U-Pb, foram identificados espectros de idades congruentes 

com os existentes na literatura para as Formações Moeda e Cauê, sugerindo a serra homônima como área-

fonte dos pacotes sedimentares analisados. Estes dados enfraquecem a hipótese de que o conteúdo 

ferruginoso dos depósitos provenha de porções ferralitizadas da paleomorfologia do Complexo Bonfim. 

Os dados referentes aos sedimentos do leito atual indicam a mesma proveniência, mostrando que os cursos 

atuais constituem um análogo encaixado dos paleocanais. As idades de deposição obtidas por 

luminescência opticamente estimulada e a posição topográfica dos depósitos revelam altas taxas de incisão 

fluvial. Embora altos, os valores são compatíveis com aqueles encontrados em outros cursos fluviais do 

Quadrilátero Ferrífero, o que sugere confiabilidade das idades e necessidade de estudos integradores mais 

aprofundados. Os dados aqui obtidos corroboram a hipótese de que a periferia oriental do Complexo 

Bonfim tenha sido dominada por um sistema de leques aluviais, cujos resquícios se encontram 

preservados nos atuais topos de morro. A identificação de fácies de rios entrelaçados inseridas no contexto 

de leques aluviais foi fundamental para a execução deste trabalho, já que a identificação de terraços na 

área é comprometida provavelmente pela alta velocidade da incisão fluvial. As análises composicionais 

das frações cascalho e areia muito grossa apontaram quantidades anômalas de ferro nos sedimentos da 

atual calha dos rios, o que pode ser atribuído à instalação das mineradoras a montante.  
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Abstract 

The mining exploration in the Quadrilátero Ferrífero remounts the XVIII century. This activity, despite its 

importance for the surrounding communities development, generates a great number of negative 

environmental impacts mainly related to the hydric resources. The enhancement of the environmental laws 

and the consequent supervision rigidity of companies, alternative formulations were created to minimize 

such impacts. Amongst them, the construction of tailings dam and sediment containment basins have 

become an answer to restrain the silting of downstream fluvial courses of mining pits. However, a strong 

ascent of iron ore production seen in the last years has exceeded the retention capacity of the dams, 

making it possible to infer that the extra material are reaching the rivers. This paperwork presents data 

about the natural and anthropic dispersion of ferrous minerals on the alluvial sediments of the Casa Branca 

and Piedade streams sub-basins, important tributaries of the right margin of the Paraopeba river medium 

course. By the aid of the compositional analysis of the sediments found on the channel floor and older 

alluvial deposits it was possible to make temporal comparisons of the ferrous minerals contribution. 

Additionally, by using stratigraphic survey, sedimentary provenance studies, and the acquisition of the 

depositional ages it was possible to clarify relevant information regarding the morpho-sedimentary 

evolution of the area. Among the five analyzed points, three of them showed channel facies (Gt), 

associated with the debris flow (Gmm) and sheet flow (Gh). Through the sedimentary provenance 

analysis of these facies, by U-Pb method, it was identified corresponding age spectrum with the ones 

found on the literature related to Moeda and Cauê Formations, suggesting the namesake ridge as the 

source-area of the sedimentary beds studied. These data weaken the hypothesis that the ferrous content of 

the deposits come from ferralitization of the Bonfim Complex paleomorphology. The data regarding the 

nowaday channel's sediment point to the same provenance, exhibiting that the current courses are 

embedded analogous of the paleochannels. The depositional ages obtained by optically stimulated 

luminescence and the topographic position of the deposits reveal high rates of fluvial incision. Although 

they are high the values are comparable to those ones found on other fluvial courses of the Quadrilátero 

Ferrífero, which advise in age confiability and the need of integrative studies carried in detail. The 

attained data confirm the hypothesis that the eastern margin of the Bonfim Complex had been be 

dominated by alluvial fans system, whose vestige are found preserved on the top of the hills. The 

identification of braided rivers facies inserted in the context of alluvial fans was fundamental for the 

execution of this work, since the terraces recognition in the area are probably compromised by the 

high velocity of the fluvial incision. The compositional analysis of the pebbles and coarse sand fractions 

presented anomalous quantities of iron on the sediments of the current channels, which may be attributed 

to the mining operations upstream.  



 

 

 CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

1.1– INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

A mineração é uma atividade econômica forte no Quadrilátero Ferrífero. A extração dos recursos 

minerais desta região iniciou-se em meados do século XVII. Atualmente a área conta com grandes 

conglomerados industriais e inúmeras lavras de pequeno e médio porte que explotam o ferro, ouro, 

manganês, bauxita, calcário, dolomito, topázio, etc. (Gomes, 2002). Essa intensa explotação dos recursos 

minerais (principalmente o minério de ferro) produz grande variedade de matérias-primas, além de gerar 

emprego e desenvolvimento regional, o que confere destaque à região no cenário mínero-metalúrgico 

nacional e internacional. 

Apesar do exposto acima, principalmente em períodos anteriores à década de 1970, época em que 

a preocupação ambiental não constava nos portfólios das empresas de mineração, suas atividades geraram 

vários passivos ambientais. A partir da década de 1990, com o fortalecimento das políticas ambientais, a 

construção das barragens de rejeito e bacias de contenção de sedimentos tornou-se uma alternativa no 

sentido de minimizar os impactos negativos das atividades mineiras (Duarte, 2008). Porém, a forte 

ascensão da produção do minério de ferro vivenciada nos últimos anos tem ultrapassado a capacidade de 

retenção dessas, assim é possível inferir que o material sedimentar excedente esteja alcançando os rios. 

A despeito do que foi colocado acima, é notável que os processos intempéricos venham 

esculpindo a paisagem regional ao longo do tempo geológico. Como eles atuam em cristas compostas 

principalmente por itabiritos e quartzitos recobertos por laterita, é possível supor que a calha das 

drenagens conte com um volume “natural” de sedimentos ricos em ferro preservados em seus aluviões. 

Este estudo se desenvolveu no contexto de pesquisas que já vêm sendo realizadas desde o ano de 

2011 no Quadrilátero Ferrífero, ancoradas em um projeto maior intitulado: “Padrões de Distribuição de 

Minerais Ricos em Ferro nos Sedimentos Aluviais dos Afluentes do Rio Doce e Velhas localizados a 

Sudeste e Norte do Quadrilátero Ferrífero, MG: Análise da Dispersão Natural e Influência Antrópica". 

Apesar do foco de tal projeto estar nas bacias dos rios Doce e Velhas, dada a importância econômica, 

social e ambiental da bacia do rio Paraopeba, este estudo configura uma extensão das investigações 

também para esta bacia, uma vez que, segundo dados apresentados por Sabino et al. (2008), parte dela 

encontra-se extremamente degradada. Consenso é de que parte desta degradação decorre da atividade das 

mineradoras de ferro em alguns afluentes da referida bacia. 

 



Lopes, F. A. 2017. Contribuições sobre a dispersão de minerais ferrosos e evolução morfossedimentar da porção... 

 

2 

 

Ao contrário do que ocorre nas bacias dos rios das Velhas e Doce, a literatura não apresenta 

estudos sobre a dispersão de sedimentos ferrosos e poucos são os estudos sobre a evolução 

geomorfológica e morfossedimentar da bacia do rio Paraopeba. Destacam-se os trabalhos de Marques 

(1997), que investigou a morfodinâmica cenozoica no vale do rio Paraopeba, entre o Fecho do Funil e 

Juatuba, Moreira (1997), que analisou a geomorfologia fluvial na bacia do ribeirão Serra Azul, Carvalho 

(2014), que estudou os processos morfogenéticos associados à gênese, organização e evolução de pacotes 

sedimentares de afluentes do rio Paraopeba e Barros (2015), que discute a geomorfogênese regional a 

partir de níveis e sequências deposicionais fluviais. No entanto, todas essas áreas estão a jusante do trecho 

investigado nesse trabalho. Assim, o presente trabalho tem um caráter exploratório fundamental na 

edificação das bases para adensamentos de estudos no futuro. 

Nesta pesquisa analisou-se a dispersão natural e antrópica de minerais ferrosos nos sedimentos 

aluviais em parte da bacia do médio rio Paraopeba através de levantamentos estratigráficos e análises 

composicionais de sedimentos de assoalho de canais e depósitos aluviais mais antigos. Uma análise de 

proveniência de seus sedimentos tornou-se imprescindível para elucidar a origem dos minerais ferrosos 

presentes nos depósitos antigos, tendo em vista que, além da formação ferrífera aflorante nas serras da 

Moeda e/ou Três Irmãos, existe a possibilidade de que a ferralitização de rochas ferromagnesianas do 

embasamento cristalino, que dá suporte a boa parte da bacia aqui investigada, possa ter sido uma das 

fontes da hematita presente nesses depósitos (Duarte et al. 2000; Teixeira et al. 2008; Almeida, 2012; 

Becker, 2012). 

No contexto do que foi dito acima, podem-se então estabelecer duas perguntas principais a serem 

respondidas neste trabalho: 

a) Os minerais ferrosos presentes nos aluviões atuais e antigos são oriundos unicamente dos 

processos intempéricos que esculpiram a paisagem regional ou existe um acréscimo destes em função da 

explotação do minério de ferro? e 

b) Quando e em que contexto geomorfológico teria se dado a formação dos depósitos antigos? 

Acredita-se que o conhecimento quantitativo e qualitativo da contribuição da mineração de ferro 

na dispersão de sedimentos ferrosos e no assoreamento dos canais fluviais aqui investigados pode levar a 

interpretações mais assertivas acerca do real papel da atividade mineira no assoreamento dos sistemas 

fluviais localizados a jusante de suas atividades. De forma semelhante, a compreensão do quadro 

paleomorfológico regional pode lançar luz sobre o tema numa região anomalamente desprovida de estudos 

desta natureza, quando comparada a outras porções do Quadrilátero Ferrífero. 
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1.2– LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

 O rio Paraopeba é um importante afluente do rio São Francisco. Compreende uma área de 13.643 

km². Sua calha principal possui extensão de 547 km. A nascente localiza-se no município de Cristiano 

Otoni e a foz se dá no Rio São Francisco, nas proximidades de Felixlândia (figura 1.1). É responsável pelo 

abastecimento hídrico de 53% da população da região metropolitana de Belo Horizonte (CBH-Paraopeba, 

2011). Segundo Matos & Dias (2011), na área desta bacia estão inseridas 48 cidades com destaque para 

Betim, Contagem, Conselheiro Lafaiete, Ibirité e Sete Lagoas com maior adensamento populacional. 

 A área foco deste estudo encontra-se na região nordeste do médio curso do rio Paraopeba, situada 

na porção meridional da região metropolitana de Belo Horizonte, entre as coordenadas UTM 582791 e 

605674 E e 7780571 e 7763707 N (figura 1.2). Nesse trabalho, entende-se como médio Paraopeba o 

trecho que se estende desde o município de Jaceaba até o fecho do Funil (Holos, 2009). Nessa região, o 

sistema fluvial está delimitado a leste pela serra da Moeda (flanco oeste da sinclinal Moeda), constituída 

pelas unidades do Supergrupo Minas, incluindo a Formação Cauê; e a norte pela Serra Três Irmãos 

(porção oeste da homoclinal Serra do Curral) que também contém itabiritos da Formação Cauê. A Serra da 

Moeda e a Serra Três Irmãos são, portanto, áreas de atuação de mineradoras de ferro.  

Com aproximadamente 460 Km², a área em pesquisa está inserida no município de Brumadinho, 

limitado a Nordeste pelo município de Nova Lima, a Norte pelos municípios de São Joaquim das Bicas, 

Mario Campos, Sarzedo e Ibirité e a Sul pelo município de Bonfim. Nesta área os principais afluentes do 

Rio Paraopeba são os ribeirões Ferro Carvão e Casa Branca cujas nascentes estão nas serras Três Irmãos e 

Ouro Fino e o Ribeirão Piedade, oriundo da Serra da Moeda. As principais rodovias que dá acesso à área 

estudada, a partir de Ouro Preto, são a BR 356 e BR 040 (figura 1.2), além da MG 040 e uma rede de 

estradas vicinais, na maioria das vezes sem pavimentação. 
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Figura 1.1 – Mapa de Localização da área em pesquisa no contexto de bacias hidrográficas. 

 

Figura 1.2 – Mapa de localização da área em estudo com as principais vias de acesso. 
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1.3 - OBJETIVOS 

Os objetivos principais deste trabalho são: 

a) compreender a dispersão dos sedimentos ricos em minerais ferrosos em aluviões recentes e 

antigos da porção nordeste do médio curso da bacia do rio Paraopeba, 

b) comparar a concentração de minerais ferrosos em aluviões que estão à jusante de cavas de 

mineração de ferro com outros que não estão, e 

c) definir quando e em que contexto geomorfológico se deu a deposição dos aluviões antigos 

encontrados na área de estudo. 

Dentre os objetivos específicos podem-se destacar: 

 identificar os principais depósitos aluviais antigos e seus supostos análogos recentes; 

 caracterizar a sucessão dos padrões aluviais nos pontos de deposição atual e antiga; 

 identificar e quantificar os minerais de ferro presentes em fácies energeticamente 

análogas, encontradas em aluviões atuais e antigos; 

 estabelecer a proveniência sedimentar das fácies analisadas no intuito de verificar a 

similaridade entre as áreas-fonte dos aluviões atuais e antigos; 

 obter a idade de três depósitos antigos, de forma a viabilizar o cálculo aproximado de 

taxas de incisão fluvial; 

 compreender o processo evolutivo da paisagem regional; 

 estabelecer um quadro comparativo geral entre os aportes de minerais ferrosos a partir de 

contribuições antrópicas e naturais. 
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CAPÍTULO 2 

SINOPSE GEOLÓGICA E GEOCRONOLÓGICA DA ÁREA EM 

ESTUDO 

2.1- CONTEXTO GEOLÓGICO GERAL – O QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

A área deste estudo está inserida no cráton São Francisco, cujos limites, segundo Almeida (1977), 

compreendem uma série de faixas móveis neoproterozóicas formadas no evento Brasiliano, são elas: 

Araçuaí-Ribeira, Brasília, Rio Preto, Riacho do Pontal e Sergipana (figura 2.1). Sua porção Sul 

compreende diversos complexos granito-gnáissicos (Campo Belo, Passa Tempo, Bonfim, Belo Horizonte, 

Bação e Caeté), rodeados por sequências supracrustais arqueanas e paleoproterozóicas, contexto no qual 

se insere o Quadrilátero Ferrífero e, consequentemente, a área deste estudo (figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Posicionamento do Quadrilátero Ferrífero e da região deste estudo em relação ao cráton São Francisco 

e faixas móveis limítrofes (Modificado de Alkmim & Marshak, 1998). 
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 O Quadrilátero Ferrífero compreende uma área de 7.000 Km² (Almeida,1977). Considerado uma 

das maiores províncias minerais do Brasil, está localizado entre as latitudes 19°45’ e 20°30’ sul e 

longitudes 43°22’ e 44°07’ oeste. Seus limites são demarcados por um conjunto de serras cuja gênese 

remonta a uma série de eventos tectônicos e magmáticos complexos, ocorridos no Pré-Cambriano (Jequié, 

Transamazônico, Espinhaço, Uruaçuano e Brasiliano). 

Cinco unidades estratigráficas principais foram reconhecidas, por Alkmim & Marshak (1998), no 

Quadrilátero Ferrífero: embasamento cristalino de idade arqueana, Supergrupo Rio das Velhas (sequência 

arqueana do tipo “greenstone belt”), Supergrupo Minas (rochas metassedimentares paleo e 

mesoproterozóicas), rochas intrusivas pós-Minas e o Grupo Itacolomi. As figuras 2.2 e 2.3 apresentam, 

respectivamente, um esboço geológico e uma síntese de sua coluna estratigráfica.  

 

Figura 2.2 – Esboço geológico do Quadrilátero Ferrífero com a demarcação da área investigada nesse trabalho. 

Abreviações dos batólitos: C–Complexo Caeté; F- Florestal, M–Mamona, P-Pequi, Sa–Samambaia, SN-Souza 

Noschese. As siglas G, J, IS e S correspondem, respectivamente, aos blocos Gavião, Jequié, Itabuna-Salvador-

Curaçá e Serrinha (Modificado de Farina et al. 2016). 
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Figura 2.3- Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificada de Alkmim & Marshak, 1998)  

2.2 - EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

Grosso modo, a evolução tectônica do Quadrilátero Ferrífero pode ser dividida em duas fases. A 

primeira trata-se da fase pré-cambriana, responsável pela formação das grandes dobras e demais 

estruturas geológicas regionais. A segunda fase concerne aos reajustes da crosta continental e 

consequente reativações de falhas e demais estruturas, ocorridas desde o Cenozóico (neotectônica), que 

muito interfere no modelado regional. Assim, optou-se por descrevê-las separadamente. 

2.2.1 – Tectônica pré-cambriana 

A configuração tectônica do Quadrilátero Ferrífero remete a diversos eventos extensivos e 

distensivos que dificultam sua caracterização. Vários trabalhos (nem sempre consensuais) propõem 
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modelos de evolução para região, dentre eles cabe destacar Dorr (1969), Ladeira & Viveiros (1984), 

Marshak & Alkmim (1989), Chemale Jr. et al. (1991), Zuchetti et al. (1996, 1998), Alkmim &Marshak 

(1998) e Endo & Machado (1998). Com base nos autores supracitados, é possível segregar três eventos 

principais acerca do processo evolutivo da tectônica regional: Orogênese Pré-Minas, Orogenia 

Transamazônica e o Ciclo Brasiliano. 

A Orogênese Pré-Minas, proposta por Dorr (1969), foi responsável pela formação das estruturas 

mais antigas do Quadrilátero Ferrífero e está relacionada exclusivamente às rochas do Supergrupo Rio das 

Velhas e do Embasamento Cristalino (Dorr 1969, Zuchetti et al. 1996, 1998). Bem nítido na porção oeste, 

este evento se caracteriza por estruturas de direção ENE-WNW geralmente atreladas a isoclinais e falhas 

de empurrão. Para Dorr (1969), este evento foi o responsável pela discordância angular existente entre o 

Supergrupo Rio das Velhas e o Supergrupo Minas. Chemale Jr. et al. (1991) obtiveram uma idade 

arqueana para este evento, em cerca de 2700 Ma. 

A orogenia Transamazônica, ocorrida no Paleoproterozóico, está representada no Quadrilátero 

Ferrífero por dois conjuntos estruturais. O primeiro consiste em megadobras e cinturões de cavalgamentos 

com vergência para NW, conectadas à sequência supracrustal do Supergrupo Minas. De acordo com 

Alkmim & Marshak (1998) este evento ocorreu há cerca de 2125 Ma, após o fechamento da bacia de 

margem passiva Minas. O segundo conjunto é representado pela formação do padrão estrutural de domos 

e quilhas (Dome and Keel) em meio às rochas supracrustais. Este conjunto estrutural estaria associado ao 

colapso orogênico pós Transamazônico, por volta de 2095 Ma (Alkmim & Marshak, 1998). 

As deformações do Evento Brasiliano são representadas por falhas reversas com vergência para 

W-NW, soerguimento de blocos do embasamento e instalação de zonas de cisalhamento transpressivas 

dextrais (Alkmim & Marshak 1998). Tal evento deixou marcas principalmente na porção Leste do 

Quadrilátero Ferrífero onde são observadas, também, reativações tectônicas de estruturas pré-existentes, 

encurtamento crustal e inversão de bacias Proterozóicas, como a do Grupo Itacolomi (Alkmim & Marshak 

1998, Endo & Machado 2002). 

2.2.2 – Tectônica cenozóica 

Segundo Mondenesi-Gauttieri et al. (2002) o relevo da região sudeste brasileira é nitidamente 

marcado por processos tectônicos ocorridos no Cenozóico. Em trabalho de caráter regional e escala 

demasiadamente pequena, Saadi et al. (2002) esboçaram as principais falhas e lineamentos quaternários 

do Brasil. Nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, Valadão (1999) segregou três superfícies 

de aplainamento, inferindo dois eventos de soerguimento continental durante o Mioceno e o Plioceno.  
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Na região do Quadrilátero Ferrífero vastos são os trabalhos que sugerem a ocorrência de 

movimentações cenozóicas e/ou a influência da morfoestrutura sobre os sistemas fluviais (Saadi & 

Valadão, 1990; Saadi et al. 1992; Valadão & Silveira, 1992; Saadi, 1993; Magalhães Jr. & Saadi, 1993; 

Souza, 1995; Sant’anna et al. 1997; Bacellar, 2000; Lipski, 2002; Saadi et al. 2002; Santos, 2003; 

Campos, 2006; Santos, 2008; Lana & Castro, 2010; Barros 2012).  

Para bacia do rio Paraopeba, sistema fluvial analisado nesse trabalho, é possível encontrar 

informações em Saadi (1991), Magalhães Júnior & Saadi (1994), Marques (1997), Moreira (1997), 

Bacelar et al. (2005), Medina et al. (2005), Raposo et al. (2008), Santos et al. (2009), Carvalho (2014) e 

Barros (2015). 

Com o objetivo de caracterizar episódios neotectônicos no Quadrilátero Ferrífero, Lipski (2002) 

utilizou indicadores de paleotensão para observar os aspectos estruturais e tectônicos formadores e 

deformadores das bacias sedimentares cenozóicas regionais. Assim, identificou e analisou evidências de 

deslocamentos, estruturas frágeis e, de forma complementar, as condições ambientais de sedimentação em 

14 depósitos. Foram definidos quatro períodos de deformação atribuídos a eventos cenozóicos:  

D1. Formação de grabens com eixo orientado nas direções WNW-ESE e E-W, em fluxo trativo 

NNE-SSW (Oligoceno ao Eomioceno), cuja sedimentação ocorreu em alta energia e em clima árido a 

semi- árido, com chuvas fortes facilitando a ocorrência de fluxo de detritos; 

D2. Período compressivo cuja direção predominante seria NW-SE, ocorrido no 

Oligoceno/Eomioceno, sob atuação de um clima semi-árido; 

D3. Alívio das estruturas geradas em D2. Teria ocorrido antes do Plioceno, através de estruturas 

pré-existentes nos depósitos e encaixantes com direção predominante E-W;  

D4. Evento de caráter trativo, cujos registros ocorrem por meio de falhas normais que afetam 

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

provavelmente pliocênica. 

O evento D1 é confirmado por Santos (2003) a partir de registros de tectônica rúptil entre o final 

do Oligoceno e início do Mioceno. Este evento levou a formação de bacias sedimentares na porção 

meridional da sinclinal Moeda, onde morfologia apresenta-se, majoritariamente, em grabens e horsts.  

Sant’Anna et al. (1997) evidenciaram diques clásticos com direções NNE e WNW o que indica 

tectonismos sin-sedimentar em depósitos da Formação Chapada da Canga. Os autores constataram ainda 

que os sedimentos eocênicos da bacia de Fonseca apresentam falhamentos normais pós-sedimentares. 
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Segundo Magalhães Júnior & Saadi (1994), a tectônica cenozoica no Quadrilátero Ferrífero pode 

compensar as taxas de rebaixamento por erosão com soerguimentos epirogenéticos regionais e locais. 

Para Varajão et al. (2009), nessa mesma região, a ocorrência preponderante de solos autóctones pouco 

desenvolvidos está relacionada a um constante processo erosivo, fruto de movimentações neotectônicas.  

De acordo com Barros (2015), o relevo do Quadrilátero Ferrífero é jovem, dinâmico e sensível às 

pressões tectônicas e climáticas. O referido autor propõe nove fases regionais de colmatação de níveis 

deposicionais fluviais, seguidas, na maioria das vezes, por fortes encaixamentos da rede de drenagem; a 

neotectônica foi o principal controlador dessa dinâmica. 

Para Medina et al. (2005), o intenso processo de esculturação da paisagem geomorfológica 

regional pode ter ocorrido nos períodos Neógeno e Quaternário. O reajuste da rede de drenagem ao nível 

de base local ocasionou a abertura das gargantas epigênicas dos rios Paraopeba e das Velhas (fechos do 

Funil e Sabará, respectivamente), atestando, mais uma vez, influência da tectônica cenozoica no 

Quadrilátero Ferrífero.  

Magalhães Júnior & Saadi (1994) e Marques (1997) enfatizaram a retenção de sedimentos 

aluviais a montante dos fechos do Funil e Sabará em função do soerguimento da Serra do Curral. Eventos 

de incisão fluvial quaternários foram registrados nos vales dos rios das Velhas e Paraopeba a partir da 

identificação e caracterização de níveis deposicionais fluviais escalonados (Bacelar et al. 2005; 

Magalhães Júnior et al. 2011; Marques, 1997; Moreira, 1997; Raposo et al. 2008; Santos et al. 2009).  

Na bacia do rio Paraopeba, Marques (1997) e Moreira (1997) identificaram depósitos 

sedimentares em cotas topográficas anômalas atribuídas a movimentações de blocos (basculamento). Na 

sub-bacia do Ribeirão da Mata, jusante da área estudada nessa dissertação, Kohler (1989) confirma a 

ocorrência de soerguimentos e basculamentos de blocos. Saadi (1991) atribui o cavalgamento de xistos 

sobre depósitos aluviais a movimentações neotectônicas e afirma que as bacias dos rios Paraopeba, das 

Velhas e Cipó estão condicionadas por soerguimentos, subsidência e basculamentos cenozóicos. 

Moreira (1997), traz luz a uma epirogênese cenozóica responsável pelo soerguimento regional e 

que teria ocasionado a reativação de antigas falhas, como aquelas existentes ao longo dos rios Paraopeba 

e Mateus Leme. Para a autora, importantes soerguimentos regionais provocados por reativações 

cenozóicas acarretaram no desenvolvimento de leques aluviais em vertentes da serra da Saudade. 

Depósitos similares foram descritos por Marques (1997) na bacia do ribeirão Serra Azul, sugerindo a 

mesma gênese. Outra evidência de neotectônica descrita por Marques (1997), seriam os deslocamentos de 

níveis fluviais do rio Paraopeba. 
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Em afluentes do médio/baixo curso do rio Paraopeba, Carvalho (2014) apontou um controle 

estrutural e tectônico condicionante dos eventos de sedimentação regional. Da mesma forma, a incisão 

fluvial, regionalmente, pode ter sido comandada por uma dinâmica de blocos diferenciada, controlada 

pelas características estruturais herdadas dos eventos Transamazônico e Brasiliano ou pelo rompimento 

de soleiras. 

Na bacia do rio Doce, Souza (1995) propôs uma organização baseada no basculamento de blocos 

morfotectônicos, defendendo a ideia de que a neotectônica apresenta-se mais forte em sua porção SW. 

Saadi (1991) descreveu deslocamentos de depósitos coluviais por falhas normais WNW-ESSE na bacia 

do rio Piracicaba. 

Ao analisar a evolução fluvial do vale do rio Conceição, Nordeste do Quadrilátero Ferrífero, 

Barros (2012) verifica fortes indícios da tectônica cenozoica, tais como escalonamentos de níveis 

aluviais, formação de armadilhas de sedimentos, desvios fluviais, basculamentos e anomalias 

morfométricas em segmentos de drenagem. Segundo o autor, o soerguimento regional foi uma resposta a 

ciclos erosivos anteriores, provocados por oscilações climáticas. 

Na região do médio rio Doce existem, aproximadamente, 160 lagoas em cotas topográficas 

superiores ao rio e sem conexão com o sistema fluvial (Silva et al., 2010). Tundisi et al. (2006) 

atribuíram sua origem a pressões antrópicas, principalmente aquelas relacionadas a mudanças climáticas; 

Saadi (1991) e Suguio & Kohler (1992) verificaram importantes evidências de controle neotectônico, tais 

como alinhamento dos lagos, formato retilíneo de suas margens, existência de paleovales preenchidos e 

indícios de migrações fluviais abruptas. Segundo Mello (1997), o levantamento de abalos sísmicos, 

falhas e dados geomorfológicos da região deixam claro que os movimentos da crosta ocorridos a partir 

do final do Pleistoceno foram os principais fatores que influenciaram a geração desses lagos.  

Dados estratigráficos e morfológicos de segmentos fluviais do alto curso do rio das Velhas 

comprovam a ideia de reajustes neotectônicos. Em seu trabalho, Santos (2008) faz uma análise tipológica 

de terraços aluviais e evidencia dois patamares diferenciados na geração dos terraços, o que seria uma 

clara evidência do soerguimento da crosta regional. Outra evidência seria a existência de um terraço em 

cota topográfica inferior aos demais, cujo contato com a planície de inundação ocorre de forma irregular 

em função de processos erosivos diferenciados, provocados pelo rearranjo tectônico local. 

Ao estudar a influência dos níveis de base sobre as características morfossedimentares do rio das 

Velhas, Lana (2010) conclui que sua maior parte foi originada a partir de reativações cenozóicas de 

estruturas frágeis. Para o autor, um reequilíbrio isostático na porção oriental da bacia tem gerado um 

basculamento regional, ocasionando a migração do canal fluvial e a geração de terraços.  
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Em trabalhos realizados na bacia do rio Maracujá, Lana & Castro (2010) sugeriram 

basculamento de patamares no sentido E, o que possibilitou a geração de calhas assimétricas (hemi-

grabens). Segundo os autores, o referido basculamento teria sido provocado por reativações de falhas de 

empurrão que limitam o Complexo Bação a E e SE.  

Campos (2006) sugere a existência de famílias de fraturas de direção NW-SE, paralelas a 

lineamentos morfoestruturais cenozóicos, no complexo Bação. Esta tectônica teria deformado depósitos 

sedimentares neogênicos na porção sudeste do complexo. As voçorocas, abundantes na região, teriam sua 

gênese parcialmente associada a esses fraturamentos. Para Bacellar (2000), os processos de 

voçorocamento se concentram em áreas com pequenos desnivelamentos, a montante de níveis de base 

locais. Num posicionamento convergente, porém com foco mais regional, Valadão & Silveira (1992) 

atribuem a intensificação dos processos erosivos ao soerguimento do complexo como um todo.  

2.3 – LITOESTRATIGRAFIA  

A figura 2.4 apresenta um recorte geológico da porção NE do médio curso do rio Paraopeba, 

elaborado a partir de bases cartográficas do ano de 2005 (folhas Brumadinho e Itabirito, fornecidas pela 

CODEMIG, em escala 1:50.000). Por conter maiores detalhes a respeito do substrato geológico, também 

utilizou-se como base o mapeamento do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, elaborado por 

Carneiro (1992) na escala 1:50.000. Conforme o mapa geológico, os canais fluviais investigados drenam 

rochas do Complexo Bonfim, do Supergrupo Rio das Velhas e Supergrupo Minas. As referidas unidades 

serão descritas a seguir. 

Complexo Bonfim 

 Na região do Quadrilátero Ferrífero existe um conjunto de terrenos dômicos, constituídos por 

rochas granito-gnáissicas, que configuram seu embasamento mesoarqueno. Regionalmente são 

reconhecidos por complexos Bonfim, Santa Bárbara, Caeté, Belo Horizonte, Divinópolis e Bação.  

Nesse contexto, conforme a figura 2.2, a área deste estudo se insere na porção setentrional do 

Complexo Bonfim. Segundo Carneiro (1992), esse terreno constitui-se de um anel externo de rochas 

gnáissicas com foliação pouco desenvolvida (gnaisse Souza Noschese) e um núcleo interno de gnaisses 

com bandas félsicas e máficas e composição geral granodiorítica (gnaisse Alberto Flores). Os gnaisses 

Souza Noschese possuem cor cinza clara, granulação fina a média e são essencialmente constituídos por 

quartzo, oligoclásio e microclínio, podendo conter muscovita, biotita e epidoto. Os gnaisses Alberto Flores 

têm coloração cinza, granulação média a grossa e são, essencialmente, constituídos por quartzo, 

oligoclásio e microclínio; de forma subordinada, podem ocorrem biotita, muscovita, epídoto e clorita 

(Carneiro, 1992) 
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Figura 2.4– Mapa geológico da área em estudo. Os números 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos pontos estudados e os 

cortes AB, CD e EF correspondem aos perfis da figura 7.2. 

Supergrupo Rio das Velhas  

O Supergrupo Rio das Velhas foi definido inicial,mente por Dorr (1969) como Série Rio das 

Velhas e, posteriormente, classificado como supergrupo por Loczy & Ladeira (1976) e Menezes Filho et 

al. (1977). Trata-se de uma sequência arqueana do tipo greenstone belt, constituída da base para o topo 

pelos grupos Quebra Osso, Nova Lima e Maquiné.  
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O Grupo Quebra Osso configura uma sequência indivisa. Descrito e adicionado à base do 

Supergrupo Rio das Velhas por Schorscher (1979) é constituído, principalmente, por rochas intrusivas e 

derrames ultrabásicos a básicos, tais como metaperidotitos, metakomatiitos peridotíticos, metakomatiitos, 

metagabros e metabasaltos.  

As rochas do Grupo Nova Lima representam a transição entre o domínio vulcânico e o domínio 

sedimentar no contexto de abertura da Bacia Rio das Velhas (Dorr 1969; Schrank et al. 1990). Este grupo 

é constituído por rochas magmáticas básicas e ultrabásicas em sua base e, por metassedimentos químicos e 

clásticos em seu topo (Zuchetti & Baltazar 1998). Segundo Ladeira (1980), o Grupo Nova Lima deveria 

ser agrupado, da base para o topo, em: 

-Unidade Metavulcânica, composto por rochas ultramáficas, máficas e félsicas, a grosso modo xistos 

verdes, tufos xistosos e metaultramáficas (essa unidade corresponde ao Grupo Quebra Osso); 

-Unidade Metassedimentar Química, formada por filitos, sedimentos carbonáticos químicos e 

carbonato intraformacional e Chertoso (Formação Lapa Seca) e BIF’s, tufos xistosos e xistos grafitosos 

(Formação Raposos); 

-Unidade Metassedimentar Clástica, composta por metagrauvacas, xistos carbonáticos, quartzitos 

imaturos, quartzo xistos e metaconglomerados. 

Sobreposto ao Grupo Nova Lima encontram-se os depósitos de bacia molássica do tipo flysch, 

atribuídos pela literatura ao Grupo Maquiné. É composto, da base para o topo, pelas Formações Palmital e 

Casa Forte (O’Rouke, 1957; Gair, 1962). A primeira é constituída por xistos intercalados a quartzitos 

micáceos, de forma subordinada afloram metargilitos, metarenitos e metagrauvacas. A segunda configura-

se em associações de quartzitos eventualmente sericíticos, quartzitos conglomeráticos e 

metaconglomerados polimíticos. Essa unidade não aflora na área deste estudo (figura 2.4). 

Supergrupo Minas 

O Supergrupo Minas corresponde a uma unidade supracrustal metassedimentar Proterozóica cuja 

transição para as unidades geológicas sotopostas se dá majoritariamente por contatos tectônicos e 

discordâncias erosivas (Dorr 1969). De forte resistência ao intemperismo, suas rochas compreendem um 

conjunto de terras altas com conformação geomorfológica semelhante a um quadrilátero. Esta unidade é 

composta pelos grupos Tamanduá, Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará. 

O Grupo Tamanduá, junto com o Grupo Caraça, corresponde à unidade basal do Supergrupo 

Minas. Suas rochas afloram em pequenas áreas e são, principalmente, quartzitos, xistos quartzosos e 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 76, 115p. 2017 

 

17 

metargilosos e itabiritos filíticos e dolomíticos. A ausência de estruturas sedimentares preservadas 

dificulta as possíveis correlações com as demais unidades do Quadrilátero Ferrífero (Farina et al. 2016).  

O Grupo Caraça é composto pelas formações Moeda e Batatal. Segundo Rosière & Chemale Jr. 

(2000), a Formação Moeda é composta por metaconglomerados, filitos e quartzitos depositados na fase 

rift. A Formação Batatal é composta principalmente por filito sericítico e sua sedimentação reflete a 

transição de um ambiente marinho para um ambiente costeiro (Moraes, 1985 apud Farina et al. 2016). 

As formações que compõem o Grupo Itabira são Cauê e Gandarela. Segundo Dorr (1969), estas 

representam a deposição de sedimentos químicos em ambiente marinho da plataforma continental. A 

Formação Cauê compreende itabiritos silicosos, dolomíticos e anfibolíticos e lentes de xistos e filitos. A 

Formação Gandarela é composta por filito dolomítico, itabirito, itabirito dolomítico e dolomito cinzento. 

 O Grupo Piracicaba engloba as formações Cercadinho, Fecho do Funil, Tabõoes e Barreiro. A 

Formação Cercadinho é composta por quartzitos, quartzitos ferruginosos, filitos ferruginosos, filitos 

prateados, filitos dolomíticos e dolomitos. A Formação Fecho do Funil consiste em filitos e dolomitos 

impuros. A Formação Taboões compreende principalmente quartzitos finos equigranulares. A Formação 

Barreiro é composta de filitos e filitos grafitosos (Pormerene, 1958 apud Dorr, 1969). 

O Grupo Sabará é a unidade do Supergrupo Minas de maior espessura, variando entre 3 a 3,5 Km 

(Dorr, 1969). Existem propostas como a de Almeida et al. (2005) para divisão do Grupo Sabará em 

Formação Saramenha (base), constituída por metadiamictito, metapelitos, metaritmitos, metarenitos, 

xistos e filitos negros e Formação Estrada Real (topo) constituída por quartzitos polimíticos, intercalados 

com metadiamictitos e camadas centimétricas de formação ferrífera bandada. 

Depósitos Cenozóicos 

Apesar do foco pré-cambriano dos trabalhos realizados no Quadrilátero Ferrífero, alguns 

pesquisadores voltaram suas investigações sobre os processos que acarretaram a geração dos depósitos 

cenozóicos regionais (Maxwell, 1972; Sant’anna, 1994; Castro & Ferreira, 1997; Maizatto, 2001). Nesse 

contexto, na região do Quadrilátero Ferrífero, foram reconhecidas duas categorias principais de depósitos, 

aqueles ricos em fósseis e associados a ambientes lacustres e meandrantes e outros, gerados a partir da 

acumulação de sedimentos clásticos, com idade entre o Oligoceno e Mioceno Superior (Lipski, 2002). 

Em estudos palinológicos, Maizatto (2001) afirma que a unidade definida próximo ao distrito de 

Fonseca é composta por linhitos, siltitos, argilitos e arenitos. Essa unidade foi nomeada por Maxwell 

(1972) como Formação Fonseca, com origem flúvio-lacustre e idade pliocênica baseada em características 

foliares fossilizadas. Sobrepondo-se a essa unidade, aparece a Formação Chapada de Canga, composta por 
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conglomerados oligomíticos contendo seixos de itabirito e matriz ferruginosa, associados a depósitos de 

leque aluvial (Sant’anna, 1994). 

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

por arenitos e conglomerados polimíticos relacionados a depósitos de leque aluvial (Castro & Ferreira, 

1997). Essa formação foi identificada na porção leste do Quadrilátero Ferrífero, no distrito de Santa Rita 

Durão, município de Mariana. 

Sobrepostos às unidades cenozóicas supracitadas encontram-se os depósitos aluviais, coluvionares 

e lateríticos de idades pliocênicas e quaternárias. Na região do Quadrilátero Ferrífero, diversos são os 

estudos que os utilizam na caracterização do processo evolutivo da paisagem regional e na obtenção de 

respostas sobre a qualidade ambiental dos cursos fluviais (Marques, 1997; Costa, 2007; Magalhães Júnior 

et al. 2011; Barros, 2012; Magalhães Júnior et al. 2012; Barros & Magalhães Junior, 2013; Souza, 2013; 

Rodrigues et al. 2013; Barros, 2015; Castro et. al. 2016, Santos, 2017, dentre outros).  

2.4 – GEOCRONOLOGIA  

 Foram referenciadas as idades de U-Pb para os litotipos aflorantes na porção NE do médio curso 

do rio Paraopeba e que podem contribuir com o aporte sedimentar de seus cursos fluviais. 

Complexo Bonfim 

Segundo Carneiro et al. (1995), as rochas dos complexos granito-gnáissicos do Quadrilátero 

Ferrífero tiveram sua cristalização entre 2900 e 3300 Ma. Além dos gnaisses, outras duas gerações de 

rochas plutônicas neoarqueanas foram determinadas por Alkmin & Marshak (1998): plútons calci-

alcalinos de 2780-2770 Ma e granitos anarogênicos de 2730-2710 Ma.  

Recentemente, idades dos referidos complexos permitiram segregar quatro eventos magmáticos 

principais (Lana et al. 2013; Romano et al. 2013; Farina et al. 2015a; Farina et al. 2016). Nomeados por 

Santa Bárbara, Rio das Velhas I, Rio das Velhas II e Mamona, tais eventos ocorreram entre 3220-2680 

Ma. O pulso magmático definido por evento Santa Bárbara ocorreu entre 3220-3200 Ma, atualmente, 

compreende um conjunto de rochas paleoarqueanas mal preservadas. Lana et al. (2013) determinou para o 

evento Rio das Velhas I idades entre 2930 e 2900 Ma; em estudos recentes, Farina et al. (2015) o redefiniu 

até 2850 Ma. Da mesma forma, dados geocronológicos atualizados de Farina et al. (2015) sugerem, para o 

evento Rio das Velhas II, um período entre 2800-2760 Ma. Idades obtidas por Romano et al. (2013) 

apontam um período entre 2750 e 2680 Ma para o evento mamona, último grande evento magmático da 

região. 
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É no contexto dos eventos magmáticos Rio das Velhas I e Mamona que estão inseridos, 

respectivamente, os gnaisses Alberto Flores e Souza Noschese, do Complexo Bonfim. A tabela 2.1 

apresenta um resumo de suas idades, para amostras encontradas na área deste estudo.  

O gnaisse Alberto Flores pertence ao conjunto de rochas mais antigas da área. Em análises 

realizadas no SHRIMP, Lana et al. (2013) obtiveram idades de cristalização e metamorfismo em 2895± 10 

e 2749± 10 Ma, respectivamente. Utilizando a técnica LA-SF-ICP-MS, Farina et al. (2015) determinaram 

a idade de cristalização, em diferentes amostras, de 2852 ±16, 2854±18 e 2679±37 Ma e, de 

metamorfismo em 2727±11 Ma (Tabela 2.1). 

Os gnaisses Souza Noschese compreendem intrusões de magmas potássicos e abrangem grande 

parte da área em estudo (figura 2.4). Para Machado et al. (1996), o final das intrusões potássicas 

representa o início da deposição do Supergrupo Minas. No LA-ICP-MS, Romano et al. (2013) obteve 

idades de cristalização, em diferentes amostras, de 2700±8 Ma e 2730 ±8 Ma. Em trabalhos realizados no 

LA-SF-ICP-MS, Farina et al. (2015) obtiveram uma idade de cristalização de 2773±2 Ma (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1 – Resumo das idades encontradas para rochas do Complexo Bonfim coletadas na área em estudo. 

 

LITOTIPO/AMOSTRA 
COORDENADAS 

UTM 
TÉCNICA 

IDADE (Ma) 

Cristalização Metamorfismo 

Gnaisse Souza Noschese/MR22A¹ 603348/7767498 LA-ICP-MS 2730 ± 8  

Gnaisse Souza Noschese/MR31A¹ 596857/7775548 LA-ICP-MS 2700 ± 8  

Gnaisse Souza Noschese/FQ 29² 603409/7765331 LA-SF-ICP-MS 2773 ± 2  

Gnaisse Alberto Flores/FQ41² 595299/7765480 LA-SF-ICP-MS 2852 ± 16  

Ganisse Alberto Flores/FQ40² 593263/7767241 LA-SF-ICP-MS 2854 ± 18 2870± 15 

Gnaisse Alberto Flores/FQ44² 591726/7762759 LA-SF-ICP-MS 2679 ± 37  

Gnaisse Alberto Flores/FQ52² 582109/7761295 LA-SF-ICP-MS  2727 ± 11 

Gnaisse Alberto Flores/D11³ 586544/7770933 SHRIMP 2895 ± 10 2749 ± 10 

¹Romano et al. (2013)        ²Farina et al. (2015)         ³Lana et al. (2013) 

Supergrupo Rio das Velhas –Grupo Nova Lima 

Conforme a figura 2.4, dentre as unidades que compõem este supergrupo, apenas as rochas dos 

grupos Quebra Osso e Nova Lima podem contribuir com o aporte sedimentar da área em estudo. Três 

metagrauvacas vulcanoclásticas, do Grupo Nova Lima, apresentaram idades máximas de deposição em 

2792±11, 2773±7 e 2751±9 Ma (Machado et al. 1992; Noce, 1995).  
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A figura 2.5 representa o gráfico das idades encontradas para o Grupo Nova Lima. A curva de 

probabilidade de densidade foi plotada a partir das análises, em diferentes técnicas, de Machado et al. 

(1992), Machado et al. (1996), Noce et al. (2005) e Hartamann et al. (2006). Nota-se no diagrama que os 

dois principais picos de idades (2761 e 2850 Ma) possuem zircões herdados de rochas intrudidas nos 

eventos Rio das Velhas I e II. Um pico em cerca 3200 Ma sugere herança de rochas formadas no evento 

Santa Bárbara. Outro pico, em 3000 Ma, propõe uma formação de crosta continental entre os eventos Rio 

das Velhas I e Rio das Velhas II. A existência de uma crosta continental mais antiga que a do evento Santa 

Bárbara é inferida a partir de picos em 3450 e 3850 Ma.  

 

Figura 2.5 – Histograma com a distribuição etária dos zircões detríticos das rochas do Grupo Nova Lima. A curva de 

probabilidade foi plotada considerando as análises feitas por Machado et al. (1992); Machado et al. (1996); Noce et 

al. (2005) e Hartmann et al. (2006).  Admitiu-se no máximo 10% de discordância e razões Th/U abaixo de 0,1 foram 

excluídas. (Modificado de Farina et al. 2016). 

Supergrupo Minas – Grupos Caraça e Itabira 

 Sobreposto ao Supergrupo Rio das Velhas e ao embasamento, o Supergrupo Minas teve sua idade 

de sedimentação estabelecida entre 2600 e 2125 Ma (Machado et al. 1996). As Formações Moeda e 

Batatal (Grupo Caraça) e Cauê (Grupo Itabira) compreendem o conjunto de rochas do Supergrupo Minas 

que afloram na área deste estudo.  

 A idade máxima de deposição da Formação Moeda ainda é divergente na literatura. A partir de 

análises no SHRIMP de zircões detríticos amostrados no topo da Serra da Moeda, Hartmann et al. (2006) 
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propôs uma idade máxima de sedimentação em 2580±7 Ma. Essa idade é sensivelmente mais nova que a 

proposta por Machado et al. (1996) em amostras recolhidas na porção Sul da Serra do Gandarela e na 

vertente oeste da Serra da Moeda (2606±47 Ma, 2649±16 Ma e 2651±33 Ma). Recentemente, Koglin et al. 

(2014) analisou quartzitos amostrados na Serra do Gandarela e estabeleceu uma idade máxima de 

deposição de 2623±14 Ma.  

   

Figura 2.6 – Histograma com a distribuição etária dos zircões detríticos de rochas da Formação Moeda. a) idades 

obtidas por Machado et al. (1996); b), Idades encontradas, em amostras da Serra da moeda, por Hartmann et al. 

(2006); c) Idades obtidas, em amostras na Serra do Gandarela, por Koglin et al. (2014) e d) diagrama de 

probabilidade de densidade plotado a partir dos dados de todos autores supracitados (Farina et al. 2016).  

O diagrama de distribuição das idades da Formação da Moeda, determinadas por Hartmann et al. 

(2006), Machado et al. (1996) e Koglin et al. (2014), encontram-se na figura 2.6. Baseado em dados 

desses autores, foi plotada a curva de probabilidade de densidade (figura 2.6d). Os principais picos 2872 e 

2710 Ma são atribuídos a zircões cristalizados nos eventos Rio das Velhas I e Mamoma, respectivamente. 

Dados geocronológicos da Formação Cauê são divergentes na literatura. Sua idade de deposição 

foi estimada com base na idade máxima de deposição da Formação Moeda subjacente e a Formação 

Gandarela, sobrejascente (Koglin et al. 2014). Idades de U-Pb de rochas de camadas metavulcânicas 

amostradas no interior da Formação Cauê levou Cabral et al. (2012) a propor uma idade de deposição bem 
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mais nova, 2650 Ma. Essa idade é bastante questionada pois contradiz grande parte dos dados levantados 

para camada sotoposta, do Grupo Caraça. Dados ainda mais recentes, levantados a partir de zircões 

detríticos em uma lente de quartzito no interior da Formação Cauê, apresentaram uma idade praticamente 

unimodal de 2791 Ma, sendo o mais jovem grão concordante com idade de 2453±18 Ma (Cassino, 2014; 

Martínez Dopico et al. 2015). A figura 2.7 apresenta o diagrama de distribuição das idades da Formação 

Cauê, seu pico principal coincide com o evento Rio das Velhas II. 

 

Figura 2.7 – Histograma com a distribuição etária dos zircões detríticos das rochas da Formação Cauê. A curva de 

probabilidade foi plotada considerando as análises feitas por Martínez Dopico et al. (2015) e Cabral et al. (2012). 

(Modificado de Farina et al. 2016). 

  



 

 

CAPÍTULO 3 

BASES CONCEITUAIS 

 Neste capítulo serão expostos os principais conceitos adotados no presente trabalho. Foram 

revisados temas relacionados aos ambientes fluviais, fácies sedimentares, propriedades físicas dos 

sedimentos, estruturas sedimentares e geocronologia por U-Pb e por luminescência opticamente 

estimulada (LOE).  

3.1- AMBIENTES FLUVIAIS  

Os rios são cursos d’água naturais, com fluxos perenes ou sazonais, que se deslocam em direção a 

um nível de base local (lagos, barragens, etc.) ou global (oceanos). Em função de sua eficiência em erodir, 

transportar e depositar são considerados os agentes exógenos mais importantes na modelagem do relevo. 

De acordo com Suguio (2003), a erosão em ambientes fluviais é regida basicamente pela geologia 

(litologia e estruturas) e pelo clima. A respeito da litologia, a intensidade dos processos erosivos depende 

da susceptibilidade da rocha diante das alterações químicas aliada às condições de permeabilidade e 

porosidade. No que se refere às estruturas geológicas, fatores tectônicos como falhas, dobras e demais 

estruturas facilitam o escoamento fluvial, favorecendo assim, através do excedente energético, os 

processos denudacionais. Já o clima modifica a descarga fluvial, os regimes dos rios e os processos 

erosivos fluviais, principalmente em ambientes de clima úmido onde os rios estão entre os principais 

escultores da paisagem. 

As águas fluviais são os principais agentes transportadores de sedimentos entre as áreas 

continentais; nesse ambiente os sedimentos são transportados por arrastamento, rolamento, saltação (areia 

e cascalho) e suspensão (principalmente silte e argila). Existem também os materiais oriundos da 

dissolução química dos minerais, transportados na forma iônica. 

A fase em que o material sedimentar deixa de ser carreado, por perda de energia ou supersaturação 

de solutos, e passa a ser acumulado é chamada deposição. Existem várias feições oriundas dos processos 

deposicionais fluviais, podemos citar: barras de pontal, diques marginais (ombreiras), crevasse splays 

(rompimento de diques), planícies de inundação, lagoas de cheia e barras internas. A ocorrência dessas 

feições varia conforme o padrão morfológico do canal, figura 3.1. 

Contudo, pode-se dizer que as características de um curso fluvial variam em escala temporal e 

espacial, elucidando, conforme o foco dos pesquisadores, diversas classificações com base em 

características de escoamento global, o padrão de drenagem, a natureza da carga sedimentar, morfologia
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do canal, dentre outras. Dentre as classificações propostas, a que leva em conta a morfologia do canal é a 

de maior relevância neste estudo e, portanto, é detalhada ao longo do presente texto. 

Com base na morfologia do canal, os rios podem ser classificados como meandrantes, 

anastomosados, retilíneos e entrelaçados (figura 3.1). Os rios meandrantes são sinuosos, a erosão se dá nas 

margens côncavas e deposição nas margens convexas (formando as barras de pontal) e, obrigatoriamente, 

possuem planícies de inundação e lagoas de cheia (meandros abandonados). Os rios anastomosados estão 

associados a áreas próximas ao nível de base, onde se tem alagamento das várzeas e surgimento de ilhas 

fixas que, por sua vez, possuem vegetação densa e material lamoso (silte e argila). Os rios classificados 

como de padrão entrelaçado são típicos de ambientes de alta energia (periglaciais, cones de dejeção, etc), 

suas principais características são inexistência de planície de inundação, ampla variação da vazão com 

consequente formação de barras internas móveis e grande quantidade de material em suspensão. Os rios 

retilíneos, dependendo da escala, são encontrados em todos os demais padrões o que os tornam 

indiferentes na literatura. 

. 

Figura 3.1 - Classificação dos rios de acordo com sua morfologia (modificado de Miall, 1977). 

Um mesmo rio pode apresentar os diversos padrões de drenagem. Mudanças de padrões fluviais 

estão associadas a processos naturais e/ou modificações do fornecimento de carga sedimentar a partir da 

influência antrópica nas bacias. Feições erosivas oriundas do uso e ocupação do terreno podem aumentar a 

descarga de sedimentos nos cursos d´água, desequilibrando a relação entre capacidade de transporte e 

sedimentação, levando o rio ao assoreamento ou ao surgimento de barras internas, forçando o canal a um 

padrão fluvial próximo ao entrelaçado. 
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Hodiernamente, na região do Quadrilátero Ferrífero, estudos têm sido realizados utilizando-se 

depósitos aluviais que ficaram registrados na paisagem em formas, principalmente, de terraços, dos quais 

podem-se citar Santos et al. (2009), Costa (2007), Costa et al. (2010), Magalhães Júnior et al. (2011), 

Barros (2012), Barros (2015), Santos (2017), dentre outros. Porém, estes estudos restritos à morfologia 

podem ser dificultados pela atuação de processos erosivos, enterramento por material coluvionar, 

vegetação densa, dificuldade de acesso ou desmantelamento em função de atividades antrópicas. 

Assim, acredita-se que existam registros sedimentares amorfos passíveis de análises, desde que se 

leve em conta a organização dos registros sedimentares em relação uns aos outros e em relação ao 

substrato rochoso (Barros, 2012). Na área deste trabalho, podem ser encontrados depósitos passíveis de 

levantamento estratigráfico, análise de fácies e comparações com os depósitos de leito atuais em função de 

compatibilidade faciológica (barrancos de rios/cut-banks e fragmentos de leques aluviais), ainda que, nos 

mais antigos, a morfologia em terraços não seja claramente identificada. 

3.1.1 - Planícies de inundação 

 De acordo com Leopold et al. (1964) e Bridge (2003), as planícies de inundação de grandes rios 

são as únicas que representam um modelo clássico de tal ambiente, isso porque neles são encontradas as 

mais variadas feições típicas de uma planície de inundação: meandros abandonados, lagoas de cheia, 

barras de pontal, diques marginais, entre outras. Entretanto, em rios de menor porte, tais feições são 

dificilmente distintas. 

As planícies de inundação são ambientes típicos de rios meandrantes onde em épocas mais 

úmidas, o rio extravasa suas águas inundando-as. Como se trata de um ambiente de baixa energia, o 

material carreado pelo rio em suspensão é depositado (silte e argila). Assim, formam-se na planície de 

inundação diques marginais ou ombreiras próximos às calhas, uma vez que, dentre os materiais levados à 

planície de inundação, os que compõem os diques marginais são os mais grossos e pesados e, portanto, 

não são carreados para longe do curso d’água. Quando os diques marginais são rompidos por fluxos 

d’água formam-se as feições denominadas crevasse splays (Leopold et al. 1964). 

Outras feições típicas na planície de inundação são as lagoas de cheia, áreas topograficamente 

rebaixadas com relação ao restante da planície, compostas por meandros abandonados preenchidos por 

água, matéria orgânica e material fino. Normalmente, as planícies de inundação, ocorrem no baixo curso 

dos rios ou a montante de níveis de base locais, onde o relevo apresenta-se plano. Ao definir tal ambiente, 

Ritter et al. (2002) apontam a obrigatoriedade de uma relação entre os sedimentos ali presentes com a 

calha do rio, já que estes são advindos de cheias periódicas, reforçando que além do componente 

morfológico (através das feições) existe também uma correlação hidrológica. 
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3.1.2 - Terraços aluviais 

Terraços aluviais são depósitos sedimentares mais antigos localizados em áreas mais altas que a 

atual planície de inundação, configurando um registro dos processos aluviais pretéritos. A origem dos 

terraços está ligada principalmente a uma modificação/rebaixamento do nível de base em função de 

variações climáticas e/ou tectônicas. Caso tenha-se uma variação climática grande ou um processo de 

ascendência em determinada área, o rio entrará em desequilíbrio com o nível de base e passará a erodir a 

própria talvegue expondo os depósitos de terraço, buscando novamente o equilíbrio dinâmico. 

O conceito de terraço está intrinsecamente ligado à sua morfologia diante da paisagem. 

Topograficamente, um terraço aluvial é composto por uma superfície plana que representa a área de uma 

antiga planície de inundação e uma escarpa que liga a superfície do terraço a uma superfície inferior seja 

um patamar inferior do terraço, seja a nova planície de inundação (Leopold et al., 1964; Pazzaglia, 2010; 

Ritter et al., 2002). 

Em patamares de terraços aluviais originados pela dissecação do rio, os mais antigos são aqueles 

que estão topograficamente mais altos e os mais jovens são os que estão mais próximos à planície de 

inundação (Suguio, 2010). Os terraços aluviais não ocorrem em todos os vales e tendem a ser mais 

espessos e melhor preservados nas confluências com tributários e em vales mais amplos. 

3.1.3 - Barrancos de rios (Cutbanks)  

Barrancos são feições aluviais formadas na face externa de um meandro em função da erosão da 

corrente em sua base e da força gravitacional. Ao contrário de barras de pontal, que são típicas de um 

ambiente deposicional, os barrancos representam áreas erosivas.  

Assim, na presença de um barranco, pode-se inferir um comportamento erosivo do canal fluvial, 

seja recente ou pretérito. Esse processo pode ser consequência de reajustes isostáticos, neotectônica, 

variações nas taxas de descarga e pressões antropogênicas. 

Ainda que, em tese, as fácies expostas em um cutbank sejam mais recentes que as de pacotes 

sedimentares alçados em relação aos rios contemporâneos, sua deposição necessariamente remonta a 

eventos de sedimentação anteriores aos da calha fluvial atual, o que viabiliza a sua utilização em estudos 

de natureza comparativa. 

3.1.4 - Leques aluviais  

 O termo leque aluvial é utilizado para designar sistemas aluviais de canal distributário. Essa 

característica de âmbito geomorfológico permite diferenciá-lo dos demais sistemas fluviais que 

geralmente são tributários (Silva et al. 2008).  
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O Leque aluvial é também conhecido como cone aluvial e configura um depósito de material 

detrítico, mal selecionado e com baixo grau de arredondamento oriundo de canais fluviais tributários, 

provenientes das áreas altas adjacentes, que adquirem grande mobilidade lateral em função do 

desconfinamento do fluxo. Conforme a figura 3.2, leques aluviais são diferenciados a partir do seu ápice 

até depósitos mais distantes da fonte em três faixas ou zonas. Elas constituem a zona proximal à qual 

pertence o ponto de irradiação do depósito chamado de ápice ou cabeça do leque, a zona mediana e a zona 

distal. Topograficamente, sua declividade decresce da cabeceira até a base, formando perfil longitudinal 

côncavo e transversal convexo (Silva et al. 2008). 

O padrão distributário de um leque aluvial ocorre em função da diminuição do gradiente 

topográfico, desconfinando o fluxo e diminuindo a velocidade e profundidade da corrente. Tais mudanças 

diminuem a capacidade de transporte de material, favorecendo sedimentação e assoreando cursos d’água. 

Em função da mudança em seu perfil de equilíbrio o fluxo pode entalhar a talvegue, expondo terraços 

cujas altitudes decrescem para jusante (Silva et al. 2008). 

Os leques aluviais são classificados em dois tipos: aqueles que são originados por fluxos de 

gravidade (fluxos de detritos de natureza gravitacional) e os que são oriundos de sistemas fluviais 

(corridas de lama de natureza subaquática). Segundo Bull (1964) apud Suguio (2003), a forma e tamanho 

dos leques aluviais dependem da rocha matriz, assim, caso a rocha seja de natureza pelítica o leque será 

mais largo e declivoso que os de natureza psamítica.  

Para Blissenbach (1954) apud Suguio (2003) o clima é um importante controlador dos leques 

aluviais; em climas áridos o declive dos depósitos é mais abrupto; além disso, sugere que os fluxos de 

leques aluviais lamosos são favorecidos pela pluviosidade em torno de 400 a 500 mm/ano (semiárido). 

Tais sistemas deposicionais podem se desenvolver, também, ao longo de plano de falhas ativas. 

Miall (1977, 1978) definiu seis modelos básicos de sistemas deposicionais e correspondentes 

associações de fácies para os rios entrelaçados (figura 3.3). Sabendo-se que um mesmo rio apresenta 

modelos deposicionais diferentes, variando conforme a energia do canal e a posição de um segmento em 

relação a cabeceira, dos seis modelos, dois representam leques aluviais (modelos trolheim e scott), os 

demais 4 modelos são de rios entrelaçados propriamente ditos (Bijou, Donjek, Saskatchewan sul e Platte) 

(Riccomini & Coimbra, 1993). Assim, os depósitos de leque aluvial são relevantes em estudos de natureza 

comparativa nos quais os rios entrelaçados atuais não contem com seus correspondentes antigos (terraços), 

já que Miall (1977, 1978) e Walker (1984) apresentam modelos onde são explícitas as relações 

faciológicas entre leques e rios desta classe. 
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Figura 3.2 – Distribuição das fácies sedimentares em depósito de leque aluvial (modificado de Suguio, 1979). 

  

 

Figura 3.3– Perfis verticais generalizados dos modelos deposicionais em rios entrelaçados, segundo Miall 1978. Os 

modelos trolheim e scott são correspondentes aos leques aluviais. 1 e 5) fluxo de detritos superimpostos, 2) Canal de 

escoamento superficial, 3 e 7) canais secundários, 4) barra truncada/cunha de areia, 6) barras superimpostas, 8 e 9) 

canal principal ou sistema de canal 10) barra composta, 11) barras linguóides superimpostas, 12) barra longitudinal, 

13) ciclos de inundação superimpostos (Riccomini & Coimbra, 1993).   
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3.2 – FÁCIES SEDIMENTARES 

A utilização do conceito de fácies é muito ampla, e sua definição foi modificada ao longo dos 

anos conforme os interesses de cada autor; Walker (1992, p.2) definiu fácies como “um corpo de rocha 

caracterizado por uma combinação particular de litologia, estruturas físicas e biológicas que conferem um 

aspecto diferente dos demais corpos de rochas do seu entorno”. Selley em 1982 (apud Etchebehere et al. 

2003, p. 6) definiu fácies como: “(...) uma massa de sedimentos ou rochas sedimentares que pode ser 

distinta e reconhecida por sua geometria, composição, estruturas sedimentares, padrão das paleocorrentes 

e eventual presença de fósseis”. Neste estudo, as fácies sedimentares são entendidas como um corpo 

sedimentar com características texturais, mineralógicas e estruturais diferenciadas das dos corpos 

sobrejacentes e subjacentes. 

Segundo Walker (2006) as fácies podem ser de caráter descritivo e interpretativo. As fácies 

descritivas baseiam-se no reconhecimento do conteúdo granulométrico, paleobiológico, estrutural, dentre 

outras características visíveis na coluna; as fácies interpretativas baseiam-se na menção a ambientes 

deposicionais responsáveis pela acumulação daquele corpo sedimentar; por exemplo, ao citar fácies de 

turbidito interpreta-se que o material foi depositado a partir de fluxos de corrente de turbidez. 

As características sedimentares recentes e pretéritas podem ser combinadas e utilizadas para 

estabelecer modelos de ambientes de sedimentação; assim, a análise de fácies consiste na descrição e 

classificação de corpos sedimentares acopladas na interpretação dos processos e ambientes de deposição 

com base em modelos pré-estabelecidos, como aqueles de canais de padrão meandrante (figura 3.4) 

anastomosado (figura 3.5) e entrelaçado (figura 3.6). 

 

Figura 3.4 – bloco-diagrama representando hipoteticamente a geometria e textura das camadas de um segmento 

típico do rio meandrante (Modificado de Walker, 1984). 
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Figura 3.5 – Bloco-diagrama representando hipoteticamente a geometria e textura das camadas de um segmento 

típico do rio anastomosado. 1) turfeira, 2) pântano, 3) lagoas de inundação, 4) diques marginais, 5) crevasse splays, 

6) canal fluvial (Walker, 1984 apud Riccomini & Coimbra, 1993). 

    

Figura 3.6 – bloco-diagrama representando hipoteticamente a geometria, textura das camadas e nomenclatura das 

fácies de um canal entrelaçado (modificado de Walker, 1984). 
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Uma vez identificadas as fácies com seus limites definidos com base em mudanças dos 

parâmetros físicos, tem-se uma sucessão de fácies, definida por Walker (1992, p.2) como: “sucessão 

vertical caracterizada por progressivas mudanças em um ou mais parâmetros”. Assim, várias são as 

formas de descrever e representar a sucessão de fácies sedimentares. Elas podem ser unidimensionais 

(perfis de testemunhos de sondagem), bidimensionais (seções colunares, geológicas ou estratigráficas) ou 

tridimensionais (diagramas em cerca, blocos-diagrama), a forma adotada depende do objetivo de cada 

pesquisador. Neste trabalho, será feita a análise de fácies bidimensionais com perspectivas estratigráficas. 

Dentro da sucessão de fácies, para interpretações de possíveis ambientes de deposição, é feita a 

associação das fácies. Associação de fácies consiste em um agrupamento de fácies geneticamente 

relacionadas cujas características e inter-relações conotam um significado ambiental e permitem 

interpretar o ambiente de sedimentação (Walker, 2006).  

Na tabela 3.1 encontra-se a classificação das fácies referentes aos depósitos fluviais formulada 

pelo sedimentólogo inglês Andrew D. Miall, em 1978. Conforme a tabela, a letra inicial maiúscula 

representa a granulometria do material seguido por uma ou duas letras minúsculas que indicam as 

estruturas sedimentares presentes. Além das estruturas e granulometria, Miall (1978) propôs possíveis 

interpretações do ambiente deposicional. Contudo, esta nomenclatura evoluiu a partir de estudos de fácies 

de rios entrelaçados em latitudes temperadas; assim, é necessário fazer adaptações para a descrição das 

fácies definidas nas diversas áreas do globo terrestre. Alguns autores brasileiros (Stevaux, 1993; Santos, 

1997; Souza, 2000) utilizam as siglas de Miall e, quando criam novos códigos, continuam a utilizar as 

iniciais das palavras em inglês (G, de gravel, para fácies conglomeráticas; S, de sand, para fácies arenosas, 

etc.). Fernandes (1998 apud Etchebere, 2003) utilizou, inclusive, da mesma sistemática para o estudo de 

outros ambientes continentais (desértico e paludal). No presente trabalho, optou-se pelo princípio 

taxionômico de Miall, porém, serão feitas as devidas adaptações para as circunstâncias geológicas 

específicas dos depósitos aluviais presentes na área em estudo, quando necessário. 
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Tabela 3.1 – Classificação das litofácies fluviais (Miall, 1978). 

Código da 

Fácies 
Fácies Estruturas Sedimentares Interpretação 

Gmm 
Cascalho maciço matriz – 

suportado 
Gradação Incipiente Fluxo de detritos plástico, fluxo viscoso, alta coesão 

Gmg Cascalho matriz – suportado Gradação inversa a normal 
Fluxo de detritos pseudoplástico, fluxo viscoso, baixa 

coesão interna 

Gci Cascalho clasto – suportado Gradação inversa a normal 
Fluxo de detritos, alta concentração de clastos ou fluxo 

de detritos pseudoplásticos 

Gcm 
Cascalho maciço clasto – 

suportado 
- Fluxo de detritos pseudoplásticos (fluxo turbulento) 

Gh 
Cascalho clasto - suportado, 

acamamento incipiente 

Acamamento horizontal, 

imbricamento 

Formas de leito longitudinais, depósitos residuais 

(lags) 

Gt Cascalho estratificado 
Estratificações cruzadas 

acanaladas 
Preenchimento de pequenos canais 

Gp Cascalho estratificado Estratificações cruzadas planares 
Formas de leito transversais, crescimento deltaico a 

partir de barras remanescentes 

St 
Areia fina a muito grossa 
(podendo ser cascalhosa) 

Estratificações cruzadas 
acanaladas 

Dunas 3D, Cristas sinuosas ou linguóides 

Sp 
Areia fina a muito grossa 

(podendo ser cascalhosa) 
Estratificações cruzadas planares Dunas transversais 2D 

Sr Areia muito fina a grossa 
Laminações cruzadas de marcas 

onduladas 
Marcas onduladas (regime de fluxo inferior) 

Sh 
Areia muito fina a grossa 

(podendo ser cascalhosa) 

Laminações horizontais, lineação 

de partição 

Formas de leito plano (regime de Fluxo superior / 

crítico) 

Sl 
Areia muito fina a grossa 

(podendo ser cascalhosa) 

Estratificações cruzadas de baixo 

ângulo (<15°). 

Preenchimento de suaves depressões (scour fills), 

dunas atenuadas, antidunas 

Ss 
Areia fina a muito grossa 
(podendo ser cascalhosa) 

Amplas e suaves depressões Preenchimento de suaves depressões (scour fills) 

Sm Areia fina a grossa Maciça ou laminação indistinta 
Depósitos de fluxos hiperconcentrados, fluidizações ou 

intensa bioturbação 

Fl Areia, silte, lama 
Laminações finas, Laminações 

Cruzadas de marcas onduladas  
Depósitos externos ao canal ou canais abandonados 

Fsm Silte, lama Maciço Depósitos externos ao canal ou canais abandonados 

Fm Lama, silte Maciço, gretas de contração Depósitos externos ao canal ou canais abandonados 

Fr Lama, silte Maciço, raízes, bioturbação Solo incipiente 

P 
Paleossolo carbonático (calcita, 

siderita) 

Feições pedogênicas: nódulos, 

filamentos 
Solo com precipitação química 
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3.3 - PROPRIEDADES FÍSICAS DOS SEDIMENTOS 

Granulometria, forma, grau de arredondamento, cor, composição mineralógica, textura e a 

orientação dos grãos são algumas das propriedades físicas mais importantes dos sedimentos e mais 

utilizadas neste estudo. Tais propriedades variam, basicamente, de acordo com o material de origem, a 

energia de seu transporte e a distância da área fonte. 

A granulometria refere-se ao tamanho das partículas e divide os sedimentos basicamente em 

rudáceos ou psefíticos, arenáceos ou psamíticos e lutáceos ou pelíticos (Popp, 1987). Essa propriedade 

constitui um índice de energia do agente de transporte e deposição. Assim, as dimensões do material 

tendem a diminuir no decorrer do transporte, seja em função da força de abrasão ou em função da 

competência do rio (Suguio, 2003). Não existe uma escala granulométrica universal, a tabela 3.2 e a figura 

3.7 representam/ilustram as dimensões granulométricas consideradas nesse trabalho. 

Tabela 3.2 – Classificação granulométrica adotada neste trabalho (Wentworth, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7- Classes granulométricas (texturais) dos sedimentos (modificado de Wolinsk, 2007). 

Classificação Granulométrica Tamanho do Grão (mm) 

Cascalho 2 

Areia muito grossa 1 

Areia grossa 0,500 

Areia média 0,250 

Areia fina 0,125 

Areia muito fina 0,063 

Silte/argila 1/16 
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A morfometria é a propriedade que trata da forma e grau de arredondamento dos sedimentos que 

dependem do agente de transporte (gelo, água, etc.) e da rocha mãe. A forma de uma partícula é definida 

pelo seu grau de esfericidade, que expressa o grau de aproximação da partícula a uma esfera. O 

arredondamento das partículas refere-se ao grau de agudez ou curvatura de suas arestas, sendo 

estabelecido em seis grupos por Russell & Taylor (1937 apud Suguio, 2003): muito angulosa, angulosa, 

subangulosa, subarredondada, arredondada e bem arredondada. A distância de transporte em relação à área 

fonte do sedimento é relevante na definição de sua forma e grau de arredondamento, a figura 3.8 ilustra tal 

relação. Os grãos tendem a se parecer com uma esfera (forma) e a perder seus ângulos (grau de 

arredondamento) à medida que se distanciam da área fonte. Quando submetidos ao mesmo grau de 

retrabalhamento os grãos maiores tendem a ficar mais arredondados que os grãos menores (Suguio, 2003).  

 

Figura 3.8 – Relação entre a distância do transporte, a forma (a) e o grau de arredondamento (b) dos sedimentos. 

Após o transporte, o sedimento inicialmente grande, anguloso e facetado se torna menor, mais arredondado e esférico 

(modificado de Wolinski, 2007). 

 A propriedade que trata da orientação espacial dos componentes do sedimento é denominada de 

fábrica. Assim, quando a fábrica é anisotrópica, o eixo maior dos elementos tende a ficar paralelo à 

direção do fluxo das correntes e a inclinar para montante (Popp, 1987). Tais elementos, discoides ou 

alongados, inclinados em uma direção preferencial são conhecidos por imbricação. 

 A textura superficial corresponde a feições encontradas nos grãos; tais feições são 

macroscopicamente reconhecidas nos cascalhos, seixos e matacões, enquanto que nos grãos arenosos é 

necessário o uso de microscópios ópticos. Muitos autores tentam correlacionar a textura superficial ao 

ambiente deposicional, sugerindo que grãos de quartzo de origem eólica possuem superfícies foscas 
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enquanto que os de origem subaquosa possuem superfícies polidas e lisas. Apesar de ser uma propriedade 

importante e pouco estudada, é difícil atribuir relevância na textura superficial dos sedimentos uma vez 

que estas são completamente modificadas pela força de abrasão (Suguio, 2003). 

A composição mineralógica nos sedimentos depende de três fatores principais: disponibilidade, 

resistência mecânica e estabilidade química. No que se refere à disponibilidade, o mineral será presente 

nos sedimentos caso sua rocha matriz esteja dentro do contexto estudado, assim, não se pode esperar a 

ocorrência de sílex em áreas onde afloram granitos. A força de abrasão tende a eliminar os minerais de 

alta clivagem e baixa dureza, por esse motivo, os grãos de quartzo são abundantes, já que não possuem 

planos de clivagem e tem dureza 7 na Escala de Mohs, ou seja, a resistência mecânica do quartzo é alta. A 

estabilidade química se refere a capacidade de transformação dos minerais primários em secundários, 

portanto, em áreas úmidas que contêm rochas compostas por minerais de baixa estabilidade química serão 

encontrados também minerais secundários, tais como os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio que 

ocorrem em áreas onde afloram os itabiritos da Formação Cauê. 

Quanto às cores dos sedimentos, podem ser primárias (singenéticas) ou secundárias (epigenéticas). 

As cores primárias são principalmente o branco quando se tem a presença de argilominerais e areia 

quartzosa; o preto e cinza na ocorrência variada de matéria orgânica e apenas cinza para presença de 

sulfetos. Quanto às cores secundárias, de maneira geral, tem-se vermelho e amarelo para óxidos e 

hidróxidos de ferro. Cores intermediárias podem significar mistura desses elementos (Suguio, 2003). 

3.4 – ESTRUTURAS SEDIMENTARES 

As estruturas sedimentares são classificadas basicamente em primárias (ou singenéticas) e 

secundárias (ou epigenéticas). As estruturas sedimentares primárias ou singenéticas são resultado de 

processos físicos atuantes durante a sedimentação, já as secundárias são formadas após a sedimentação. 

Tais estruturas primárias são subdivididas em orgânicas e inorgânicas; dentre as inorgânicas tem-se as 

estruturas pré-deposicionais (interestratais), sindeposicionais (intraestratais), pós-deposicionais 

(deformacionais) e miscelâneas (Selley, 1976 apud Suguio, 2003). As estruturas sindeposicionais são 

contemporâneas à sedimentação e ocorrem nas formas maciças, estratificações planas, estratificações 

cruzadas, estratificações gradacionais, laminações planas e laminações cruzadas. Esta pesquisa trabalha 

com estruturas primárias ou singenéticas, inorgânicas e sindeposicionais, o que justifica seu enfoque no 

presente texto. 

 Uma camada ou estratificação é uma unidade sedimentar ou litológica homogênea (maciça) ou 

heterogênea (presença de lâminas) cuja geometria depende das relações entre os planos de acamamento, 

podendo ser paralelos ou não. As camadas podem ser simples, quando na sequência vertical duas ou mais 

são semelhantes (mesmo material) ou compostas, quando apresentam alternância genética. Podem ainda 
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indicar as condições ambientais no período de deposição, isso pode ser verificado a partir da análise das 

características físicas do material depositado, tais como granulometria, composição mineralógica, 

morfometria, fábrica e cor. 

As estratificações planas são as mais simples das estruturas, apresentam-se horizontalmente e são 

oriundas da forma de leito plana que ocorre em condições de fluxos calmos (figura 3.9). 

 

Figura 3.9 – Estratificações planas em arenito (Triássico Superior e Jurássico), Utah, EUA. (Rubin & Carter, 2006). 

As estruturas maciças correspondem às camadas homogêneas, sem presença de outras estruturas e 

diferenciações físicas (figura 3.10). Esse tipo de estrutura é de rara ocorrência; um exemplo de ambiente 

deposicional para sua ocorrência seria um rio, com grande quantidade de material sedimentar, que por 

algum motivo externo perde sua energia, fazendo com que todo esse material deposite rapidamente. 

 

Figura 3.10 – Depósito aluvial (terraço) maciço quaternário do rio Piauí, Brasil. (Santos et al., 2013). 
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As estratificações cruzadas são definidas por Mckee & Weir (1953, apud Suguio, 2003) como 

camadas depositadas em ângulos de até 35° formando leitos inclinados, em escalas pequenas (0-5 cm) ou 

grandes (> 5 cm), com relação à superfície de sedimentação. Existem várias classificações morfológicas 

para tais estruturas, porém, neste trabalho, a priori, será utilizada a classificação de McKee & Weir (1953) 

apud Suguio (2003) que sumarizaram dois tipos básicos: estratificação cruzada tabular, quando a 

superfície basal é plana, formada a partir da preservação da frente de avalanche de dunas 2D (figura 3.11) 

e, estratificação cruzada acanalada, formada a partir da preservação da frente de avalanche de dunas 3D 

(figura 3.12). O festoon, estrutura típica das estratificações cruzadas acanaladas, pode ser utilizado como 

estrutura geopetal, uma vez que a geometria dos cortes laterais posicionam-se perpendiculares a direção da 

paleocorrente.  

 

Figura 3.11 – Estratificação cruzada tabular produzidas a partir da preservação de frentes de avalanche de dunas 2D 

(Triássico Superior e Jurássico). Zion National Park, Utah, EUA (Rubin & Carter, 2006). 

 

Figura 3.12 – Estratificação cruzada acanalada produzida a partir da preservação de frentes de avalanche de dunas 

3D (Triássico Superior e Jurássico). Utah, EUA (Rubin & Carter, 2006) 
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 As estratificações gradacionais representam unidades de sedimentação planas, paralelas e 

basicamente horizontais, com granodecrescência ascendente (gradação normal, figura 3.13) ou 

descendente (gradação inversa). A gradação normal representa o produto de sedimentação por fluxos que 

diminuem gradualmente sua capacidade e competência. Na ocorrência do aumento da capacidade e 

competência dos fluxos, a deposição de sedimentos rudáceos sobre finos geram as gradações inversas 

(Suguio, 2003). 

 

Figura 3.13 – Estratificações gradacionais normais: (a) gradação normal em arenito e (b) gradação normal em 

sucessão de conglomerados passando por arenitos (Rubin & Carter, 2006). 

As laminações planas são estruturas com intercalações granulométricas ou mineralógicas nas 

camadas, sendo as mais finas compostas por silte e argila e as mais grossas por areia (figura 3.14). Essa 

intercalação está ligada a mudanças nos regimes de transporte de sedimentos. São peculiares a ambientes 

lacustres de diferentes climas, planície de inundação e zonas intermarés (Suguio, 2003).  

 

Figura 3.14 – Laminações planas de pelitos intercalados com arenito muito fino no Parque Nacional da Serra da 

Capivara, Brasil. (Abrantes Junior & Nogueira, 2013). 

a b 
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As marcas onduladas ou ripples são definidas como feições de ondulação que aparecem nas 

superfícies dos sedimentos, geralmente, depositados por corrente de tração sob condições de fluxo inferior 

(Suguio, 2003). Conforme a figura 3.15, baseando-se no caráter assimético das marcas onduladas é 

possível definir o sentido da paleocorrente, que se dá do flanco alongado e pouco íngreme para o flanco 

íngreme e curto.  

 

Figura 3.15 – Marcas onduladas (ripples) com migração da esquerda para direita (triássico), Utah, EUA (Rubin & 

Carter, 2006). 

Laminações cruzadas correspondem a marcas onduladas caracterizadas por sinuosidades no 

sedimento que, em seção transversal, exibe uma configuração assimétrica (figura 3.16).  

   

Figura 3.16 – Laminações cruzadas depositadas bidimensionalmente cujas ondas migraram da direita para esquerda, 

Texas, EUA (Rubin & Carter, 2006).
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3.5 – GEOCRONOLOGIA PELO MÉTODO U-Pb 

O método U-Pb é considerado uma das mais robustas ferramentas em análises geocronológicas. 

Em função da ampla ocorrência como mineral secundário na maioria das rochas e capacidade de preservar 

seu sistema isotópico até cerca de 800 °C, o zircão é o mineral mais utilizado nesse método. O 

aprimoramento da técnica permite que análises sejam realizadas, também, em grãos de xenotima, 

monazita, titanita, rutilo, badeleíta, allanita, pirocloro e perovskita (Silva, 2006). 

O sistema U-Pb fundamenta-se na desintegração isotópica, sob taxas diferentes, de dois isótopos 

pais (
235

U e 
238

U) que geram dois isótopos-filhos (
207

Pb e 
206

Pb). Trata-se de um sistema interdependente, 

bivariante. Os isótopos-pai U, decaem para isótopos-filhos estáveis de Pb, cada um com sua respectiva 

meia vida, numa sequência de decaimentos alfa e beta. Nenhum dos isótopos-pai decaem diretamente para 

Pb, mas seguem uma sequência de decaimentos alfa e beta sustentando uma série de isótopos-filhos 

intermediários, levando sempre ao mesmo isótopo estável de Pb (Bateman, 1910 apud Santos, 2015).  

Nas análises de idades, um sistema isotópico fechado é verificado quando os isótopos 
206

Pb/
238

U, 

207
Pb/

235
U e 

207
Pb/

206
Pb apresentam-se iguais e, por essa razão, são chamados concordantes (estão plotados 

sobre a curva de concórdia). Razões localizadas fora da curva são designadas discordantes. 

As razões discordantes ocorrem em função de uma abertura do sistema isotópico, perda ou ganho 

de Pb, U e Th ou isótopos intermediários das respectivas séries de decaimento (Geraldes, 2010). Em uma 

amostra, as razões discordantes geram uma linha reta (discórdia), cuja extrapolação intercepta a concórdia 

em sua parte superior e inferior, demonstrando as idades de geração e do distúrbio (figura 3.17).  

 

Figura 3.17 - Diagrama concórdia Wetherill. Idades concordantes tem seus pontos analíticos sobre a curva de 

concórdia e idades discordantes posicionam-se em linha reta (Santos, 2015). 
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A representação desse sistema se dá na curva de referência (Concórdia), a qual mostra, em diagrama 

de eixos coordenados, as variações de razões isotópicas em função do tempo. A figura 3.17 ilustra o 

diagrama concórdia mais utilizado, denominado Wetherill, onde as razões filho/pai 
207

Pb/
235

U e 
206

Pb/238U 

são plotadas nos eixos X e Y, respectivamente (Santos, 2005). 

3.6 – GEOCRONOLOGIA POR LUMINESCÊNCIA OPTICAMENTE ESTIMULADA (LOE)  

No meio técnico-científico contemporâneo, vários são os métodos de datação utilizados; ao todo 

são mais de 40 técnicas atribuídas à datação de materiais quaternários. A termoluminescência, a 

luminescência e o radiocarbono são as mais difundidas e conhecidas dentre tais técnicas (Carvalho, 2014). 

Nos ambientes fluviais, a do radiocarbono é a menos utilizada pois além de ser limitada ao conteúdo 

orgânico, apresenta um limite de idade entre 40 e 60 mil anos, sendo menor que as outras técnicas 

(Carvalho, 2014). 

Nesse contexto o método de LOE tem sido cada vez mais usual já que não exige a presença de 

material orgânico, configurando-se em uma técnica geocronológica baseada na emissão de luz por 

minerais, como quartzo e feldspato, por meio de um estímulo óptico (Guedes et al. 2011). Outros métodos 

baseados na luminescência variam de acordo com o tipo de estímulo, como o caso da termoluminescência, 

que é termicamente estimulada (Barros, 2012). 

O princípio da datação por LOE é a de que a luz do sol libera os elétrons das armadilhas, 

reduzindo o sinal da LOE a zero. Uma vez soterrados e fora do alcance da luz solar, por efeito da radiação 

ionizante, tem-se uma nova acumulação de elétrons e essa nova carga só será liberada caso o material seja 

exposto novamente à luz do sol ou sofra um estímulo óptico (figura 3.18), assim, a quantidade de carga 

emitida é proporcional ao tempo de deposição dos sedimentos (Barros, 2012). Alguns estudos indicam os 

minerais mais grossos como aqueles que sofrem esvaziamento mais eficiente por serem transportados 

lentamente e por terem uma maior tendência a serem depositados em barras de canal, sendo então, 

expostos à luz do sol várias vezes. 

A leitura da luminescência é feita a partir do tempo que o material libera luz através de um 

estímulo luminoso (seja térmico, óptico, etc) e para isso, são utilizados dois métodos: o de alíquota 

múltipla (MAR) e o de alíquota única (SAR); o de alíquota múltipla (MAR) utiliza entre 20 e 40 grãos 

onde são aplicadas diferentes doses de radiação em laboratório, a partir disso é possível delinear uma 

curva de crescimento em resposta da luminescência à radiação (Li & Wintle, 1992 apud Carvalho, 2014). 

Assim, a idade é representada por uma média de luminescência de todos os grãos, porém, não é possível 

verificar se todos os grãos foram esvaziados (emissão total da luminescência a partir do estímulo).  
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O segundo método é o de alíquota única (SAR), apesar de mais trabalhoso, tem uma precisão 

maior, pois permite identificar se todos os grãos foram completamente esvaziados. Assim, dentre as 

técnicas utilizadas a LOE/SAR apresenta idades mais confiáveis (Carvalho, 2014). 

Assim como os demais métodos de datação, a luminescência opticamente estimulada possui 

algumas limitações/influências que podem superestimar ou subestimar as idades obtidas. Dentre as 

limitações e influências, pode-se citar: o esvaziamento incompleto no LOE/MAR; não exposição do 

material subaquoso à luz solar no momento de deposição em função da profundidade da lâmina d’agua e 

turbidez; presença de minerais opacos principalmente na forma de incrustação; alteração 

superficial/pedogênese e ausência de minerais que emitem luminescência (Guedes et al. 2011). 

 

Figura 3.18 - Princípio da datação por LOE: (A) Esvaziamento do sinal de LOE devido à exposição à luz solar. 

Quando não exposta à luz solar (B), há uma queda das cargas armazenadas (n) que dão origem à luminescência (L) e 

tende a crescer a com o tempo de soterramento do material (B) (Barros, 2012). 

  



 

 

CAPÍTULO 4 

CONTAMINAÇÃO DE SISTEMAS FLUVIAIS PELA MINERAÇÃO   

Apesar da importância do minério de ferro para economia do país, sua extração gera diversos 

impactos negativos nos recursos naturais, principalmente nos cursos fluviais. Segundo La Rovere (1993) e 

Brito (1995) poucos são os empreendimentos que adotam número suficiente de medidas para amenizar os 

impactos gerados. Para Souza (1997), apesar de constatadas no EIA, as medidas mitigadoras são pouco 

executadas por parte das empresas no Quadrilátero Ferrífero. Nessa mesma região, Prado Filho & Souza 

(2004) analisaram o EIA/RIMA de uma mineração de ferro e constataram 118 impactos socioambientais e 

apenas 16 medidas mitigadoras desses impactos. Esses autores afirmam que, mesmo sendo poucas, 

propostas mitigadoras ficam apenas listadas, deixando de ser efetivamente executadas. 

Em trabalho teórico, Silva (2007) lista os principais impactos ambientais negativos causados pela 

mineração. Inicialmente, fauna e flora do entorno das áreas das cavas são totalmente comprometidas. A 

exposição dos solos e encostas favorece os processos erosivos. Na abertura da cava, a água do lençol 

freático é bombeada e, portanto rebaixada, podendo secar nascentes. O processo de desmonte das rochas 

utilizando explosivos, escavadeiras e caminhões de grande porte são os principais responsáveis pela 

emissão de particulados no ar e pela poluição sonora.  

Apesar da localização pontual das cavas de mineração, no processo de beneficiamento do minério 

de ferro são gerados rejeitos (lama) compostos por produtos químicos solúveis que alcançam os rios, 

modificando os parâmetros físicos, químicos e biológicos da água. Outro problema são os estéreis, 

material excedente da abertura da cava de mineração, despejados nas áreas adjacentes modificando a 

morfologia da paisagem, aumentando as feições erosivas e o carreamento de material sedimentar, 

assoreando os cursos d’água (Silva, 2007). 

No Quadrilátero Ferrífero, diversos são os estudos voltados à análise da contaminação dos 

recursos hídricos em função das atividades mineiras. Embora grande parte desses trabalhos estejam 

relacionados à análise geoquímica dos cursos fluviais e/ou de seus sedimentos (Eleutério, 1997; Costa, 

2001; Basílio, 2005; Costa, 2007; Sabino et al. 2008; Rodrigues et al. 2013; Rodrigues et al. 2014; Santos, 

2017), alguns pesquisadores tiveram enfoque semelhante a essa dissertação, baseando-se na caracterização 

mineralógica, em lupa binocular, de sedimentos previamente coletados em depósitos aluviais antigos e 

suas respectivas calhas fluviais atuais (Souza, 2013; Castro et al. 2016). 

Em trechos do córrego Belchior e dos ribeirões do Carmo e Mainart, Eleutério (1997) verificou os 

níveis de contaminação dos sedimentos de calha, por metais pesados (Hg, As, Pb, Cd, Zn, Ni, Cr, Co, Cu e 

Li). Os resultados obtidos demonstraram fontes naturais para as concentrações de As, Pb, Cd, Cr e Cu. 
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Entretanto, foram alçados valores anômalos de Hg, atribuídos ao garimpo de ouro na região. Utilizando o 

fator de contaminação e o índice de geoacumulação, o autor conclui que o ribeirão do Carmo, em 1997, 

encontrava-se exageradamente poluído por As, fortemente poluído por Cd e Pb e moderadamente poluído 

por Co, Li, Cu, Ni, Cr e Zn. Os sedimentos do córrego Belchior e do ribeirão Mainart foram classificados 

como não poluídos para As, Pb, Zn, Cu, Cr, Co, Ni e Li e moderadamente poluídos por Cd. 

Mediante análises físico-químicas e geoquímicas, Costa (2001) estabeleceu a influência do 

garimpo de ouro secular e da mineração de ferro na contaminação das águas e sedimentos da bacia do rio 

Gualaxo do Norte. Nas análises físico-químicas (condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, 

bicarbonato, sulfato e sódio), os valores apresentaram-se decrescentes partindo dos efluentes das minas 

Timbopeba, Samarco e Samitri para jusante, esse padrão foi atribuído a mineração de ferro. Tendo como 

referência a resolução CONAMA, a autora verificou altas concentrações de Fe e Mn solúvel em grande 

parte das amostras coletadas em períodos mais áridos. Concentrações anômalas de Cd, Pb e Zn foram 

encontradas nas imediações da usina do complexo Timbopeba. No rio Manso e no vertedouro da barragem 

Natividade as anomalias foram encontradas para os elementos Cd e Zn, respectivamente.  

Nas análises geoquímicas de sedimentos aluviais, Costa (2001) obteve valores anômalos do tipo I 

de Cr, Mo e Ni no rio Natividade e, do tipo II para Mn, Hg, As, Ba e Sb na região de Antônio Pereira. Os 

referidos teores, assim como os de Ca e Mg também distribuíram-se de forma decrescente de montante 

para jusante, o que indica influência da liberação de rejeitos da extração de ouro da região. No distrito de 

Bento Rodrigues, anomalias dispersas de Pb e Zn e principalmente de Cu foram associados a depósitos 

auríferos. Valores elevados de Fe, Cd, Pb, Cu e Zn encontrados nos sedimentos amostrados no dreno do 

Paiol foram associados aos rejeitos da usina de Timbopeba. 

Com o objetivo de avaliar a capacidade de adsorção dos sedimentos ricos em minerais ferrosos 

dispostos nas barragens de contenção de Timbopeba e Natividade, Basílio (2005) analisou e comparou a 

geoquímica de diferentes tipos de minério de ferro com aquela obtida para os efluentes (sedimentos) 

dispostos nas referidas barragens. O autor conclui que houve enriquecimento de metais nos sedimentos 

após sua deposição nas barragens. A origem desses metais é atribuída a adsorção de metais traço oriundos 

da oxidação de sulfetos, dispersos pelos antigos garimpos de ouro na região. 

Costa (2007) buscou compreender a influência histórica da exploração do ouro na bacia do 

ribeirão do Carmo, afluente do rio Doce. Para tal, a autora realizou estudos de correlação geoquímica de 

sedimentos de terraços (T1, T2, T3 e T4), barrancos (B1, B2, B3, B4, B4, B6 e B7) e planícies de 

inundação (PI1, PI2, PI3 e PI4). A partir dos dados de assinatura geoquímica e de valores de referência 
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(estabelecidos pela autora), foi possível diferenciar três grupos de contaminantes para os sedimentos 

analisados: 

1. Ocorre nos terraços T2, T4 e nas fácies de topo do barranco B6 cuja assinatura geoquímica foi 

atribuída as rochas gnáissicas e metabásicas (fatores naturais) uma vez que, obteve-se baixas 

concentrações de elementos-traço e ferro e alta concentração de alumínio. A idade do terraço T2, 

obtida por LOE, foi de 18.100±2.100 anos, assim as concentrações dos elementos analisados 

foram tomadas como referência, uma vez que foi depositado antes da exploração aurífera na 

região. 

2. O segundo grupo é recorrente no terraço T3, nos barrancos B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 e nas 

planícies PI1, PI4. A assinatura geoquímica foi controlada por óxidos de ferro e metais traço. 

Verifica-se altíssimas concentrações de As em B1 (até 765 mg/Kg), B6 (até 2871 mg/Kg e B7 

(até 743 mg/Kg). Além de tudo, o alto grau de seleção dos sedimentos e a presença de plástico e 

ferramentas de garimpo sugerem influência antrópica no processo de sedimentação; 

3. O terceiro grupo ocorre no terraço T1, onde a assinatura geoquímica controlada por 

enriquecimento em óxidos de ferro e metais traço com destaque para o As. A idade obtida para o 

terraço T1 foi de 2.200±200 anos, nele não foram observadas evidências de fácies afetadas direta 

ou indiretamente pela exploração aurífera antrópica. O mineral dravita, encontrado no referido 

terraço indica que as anomalias na concentração de As podem estar associadas às fontes 

geogênicas com alto teor em ouro. 

A autora conclui que a exploração aurífera histórica deixou como herança um passivo ambiental 

de grandes dimensões, através da disponibilidade de elevadas concentrações de elementos tóxicos como 

As, Cd, Cu e Zn, que ocorrem nas fontes primárias, principalmente em sulfetos presentes nas Serras de 

Ouro Preto e em rochas como turmalinitos de Passagem de Mariana. A disponibilidade acelerada destes 

metais tóxicos para os sedimentos de planícies de inundação e águas da bacia do ribeirão do Carmo ocorre 

a partir das rochas, solos, rejeitos de áreas mineradas ou garimpadas, sedimentos de fundo e sedimentos de 

corrente, desde o século XVIII. 

Por meio de testes ecotoxicológicos e do índice de qualidades das águas (IQA), Sabino et al. 

(2008) analisaram a situação ambiental da bacia do rio Paraopeba. Foram testados 18 pontos ao longo do 

rio e determinados valores para 41 parâmetros químicos e bacteriológicos, os dados foram reduzidos pela 

técnica de componentes principais (estatística multivariada). Em toda bacia, a região de Conselheiro 

Lafaiete, Ouro Branco e Congonhas está entre as mais contaminadas. Suas amostras foram coletadas na 

sub-bacia do rio Maranhão e, o expressivo teor de degradação foi atribuído, pelos autores, a explotação do 

minério de ferro, manganês e demais minerais. 
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Rodrigues et al. (2013) estabeleceu uma nítida influência da mineração na composição 

geoquímica dos sedimentos fluviais da bacia do rio Gualaxo do Norte. Em seu estudo, caracterizou 111 

amostras de sedimentos de 16 perfis estratigráficos (8 de barrancos e 8 de terraços aluviais). Através das 

análises geoquímicas e de componente principal (para estabelecimento de padrões geoquímicos), os 

sedimentos foram segregados em acordo com os níveis de contaminação por elementos traço, sendo que 

um primeiro grupo demonstrou a influência das atividades mineiras atuais e pretéritas ao apresentar altas 

concentrações de As, Fe, Na, Ba, Be, Co e Mn. Um segundo grupo, apresentou altas concentrações de Fe 

atribuídas a vazamentos das barragens de rejeito nas áreas de cabeceira. Por fim, o terceiro grupo 

apresentou valores geoquímicos relacionados as características geológicas da região.  

Em trabalho semelhante ao descrito nessa dissertação, Souza (2013) fez um estudo comparativo 

entre o aporte de minerais ferrosos identificados em sedimentos de terraços aluviais e aqueles encontrados 

na atual calha do rio Gualaxo do Norte. Seus resultados demonstram concentrações de minerais de ferro 

até 4,25 vezes maior nos sedimentos do atual leito, atribuídos a instalação das atividades mineiras a 

montante. Além disso, o autor verificou uma relação inversa entre a cota topográfica do local amostrado e 

a quantidade de minerais ferrosos nele identificado. Trabalhos similares e ainda incipientes foram 

introduzidos por Castro et al. (2016) para as bacias dos rios das Velhas, Paraopeba, Piracicaba e demais 

afluentes do rio Doce. 

Rodrigues et al. (2014) avaliaram a influência da mineração de ferro nos sedimentos aluviais da 

bacia do rio Gualaxo do Norte. A partir de idades de sedimentação e de métodos estatísticos, o autor 

estabeleceu valores naturais de referência para o Fe. Uma vez estabelecidos os valores naturais, análises 

geoquímicas demonstraram que parte das altas concentrações encontrava-se no curso principal do rio e 

não nos seus tributários, sugerindo que o Fe não está relacionado somente a fatores naturais, mas também 

à presença de rejeitos de minério de ferro oriundas das barragens. Nas áreas mais próximas a essas 

barragens, o valor de Fe está seis vezes maior que o valor de referência estabelecido. Assim, a autora 

conclui que existe uma forte contribuição antrópica relacionada a exploração do referido erário mineral. 

Santos (2017) caracterizou a geoquímica das águas e sedimentos do ribeirão Sardinha. Sua análise 

sazonal foi realizada em dez pontos de monitoramento e contou com a caracterização de parâmetros 

físico-químicos da água (sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica, turbidez, pH e Eh) e químicos 

da água e sedimentos (Na+, Ca2+, K+, Mg2+, Al, Fe, Mn, Ba, Cu, Li, Ti, Cd, Co, Cr, Ni, V, Zn, As e Pb). 

Dentro das análises químicas da água, a autora verifica que em 2 pontos amostrados a jusante da bacia (em 

período úmido) os valores de Fe estão acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA (2005) e 

COPAM/CERH-MG (2008).  
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A assinatura geoquímica vertical dos perfis mostrou que o Fe e o Mn tenderam a se acumular nas 

fácies de canal e barras devido a sua capacidade de sorção com elementos traço. O Al apresentou 

concentrações mais altas em fácies de colúvio, lagoa de cheia e planície de inundação. Demais elementos, 

como Ba, Zn, Ni, Cr e Co, também foram identificados, com maior frequência, em fácies de canal e 

barras. A idade mais nova obtida por LOE no terraço TB foi de 1600 anos, após a formação desse terraço, 

foi verificado teores altos de Zn, Ba, Cu, Pb, Mn, Ni e Co para as fácies de canal dos barrancos 

(naturalmente mais novos que os terraços), ou seja, esses teores foram impulsionados pelas atividades de 

garimpo que já ocorriam na região. Por meio da análise do componente principal, padrões geoquímicos 

dos elementos de maior ocorrência, como Mn e Ba, Al e Fe, Mn e traços dos sedimentos de leito foram 

estabelecidos.  

Uma vez especificados valores de referência, foi possível verificar as anomalias e atribuir fontes 

naturais para altas concentrações de Li, Pb, Cu, Ni e Cr, fontes antropogênicas (principalmente da 

mineração) para os teores elevados de Co, Mn e Ba e, fontes naturais e antropogênicas para alta dispersão 

de Al e Zn. A autora conclui que a bacia do ribeirão Sardinha possui um padrão geoambiental com 

algumas alterações nos parâmetros de qualidade de água e algumas anomalias de elementos traço em 

sedimentos em função das fontes geogênicas, das mineralizações existentes e das interferências 

antropogênicas históricas e atuais. 
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CAPÍTULO 5 

DEPÓSITOS NEOCENOZÓICOS NO QUADRILÁTERO 

FERRÍFERO 

Com enfoque diferente dos trabalhos mencionados no capítulo 4, alguns estudos partem de dados 

de depósitos aluviais quaternários buscando levantar informações a respeito do processo evolutivo da 

paisagem regional. Dentre estes estudos é possível citar Marques (1997), Magalhães Júnior & Saadi 

(1994), Cherem et al. (2008), Magalhães Júnior et al. (2011), Magalhães Júnior et al. (2012), Barros & 

Magalhães Junior (2013) e Barros, (2015). Embora o trabalho de Carvalho (2014) não tenha sido realizado 

na região do Quadrilátero Ferrífero, seus dados são importantes por terem sido obtidos na bacia do rio 

Paraopeba, sistema hidrográfico alvo desse estudo. 

Marques (1997) investigou a morfodinâmica cenozoica no vale do rio Paraopeba, entre o Fecho do 

Funil e Juatuba. A autora identificou cinco níveis deposicionais cuja gênese remonta a períodos de 

instabilidade tectônica, que resultaram no soerguimento regional da área estudada, são eles: 

 Nível deposicional 5 - seus sedimentos assentam-se a 760m de altitude. Sua amplitude com 

relação ao atual curso fluvial é de 60m e, sua espessura alcança os 13m. A base constitui-se por 

seixos arredondados de quarto e quartzito e, as fácies de topo compõe-se de grãos arenosos de 

mesma litologia.  

 Nível deposicional 4 - identificado a 750m de altitude e cerca de 35m do atual curso fluvial, 

possui fácies basais compostas por cascalhos suportados, majoritariamente arredondados e com 

tamanho médio de 8cm. Silte e areia fina assentam-se sobre a fácies basal. 

 Nível deposicional 3 - está em uma cota topográfica de 730m. A amplitude altimétrica entre ele 

e a lâmina d’água é de 20m. Sua fácies de base compõe-se de seixos subarredondados e, o topo 

de areia fina. Nesse nível, a autora verificou eventual presença de material areno-siltoso, 

interpretado como indício de coluvionamento de um nível deposicional mais antigo. 

 Nível deposicional 2 - posicionado numa altitude de 720m e a cerca de 10m em relação à lâmina 

d’água, tem espessura de até 7m. Sua fácies de base é composta por seixos arredondados com 

granulodecrescência, no topo é encontrado material areno-siltoso.  

 Nível deposicional 1 - compreende a planície de inundação do rio Paraopeba, onde sinais de 

entrelaçamento foram apontados pela autora. Esses sinais são atribuídos ao aumento da carga 

sedimentar provocado pelas atividades mineiras a montante. 
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No que se refere à dinâmica pretérita, de acordo com Marques (1997), os três níveis de terraço 

acima da atual planície de inundação pertencem a sistemas entrelaçados. Para os ribeirões Serra Azul e 

Mateus Leme, Moreira (1997) sugeriu uma dinâmica fluvial pretérita marcada pelos padrões entrelaçado, 

flúvio-lacustre (em função de um basculamento que barrou os sedimentos) e meandrante. 

Magalhães Júnior & Saadi (1994) estudou terraços pertencentes ao rio das Velhas, no trecho 

próximo da Belo Horizonte. Suas análises consistiram na descrição e interpretação de fácies sedimentares 

bem como análises composicionais e morfométricas de seixos coletados. Contudo, os autores 

identificaram 4 níveis deposicionais aluviais, sendo três deles representados por terraços escalonados e um 

representado pela várzea. Nas análises faciológicas dos terraços, os autores identificaram recorrência 

cíclica de cascalhos de quartzo, quartzito e itabirito arredondados e subarredondados, alternados com 

fácies arenosas e siltosas com seixos esparsos. No depósito de várzea foram identificadas três fases de 

deposição que imprimiram sequências cíclicas de cascalho arredondados e subarredondados de quartzo, 

quartzito e itabirito recobertos por sedimentos arenosos e argilo-arenosos com abundância de matéria 

orgânica.  

Segundo os autores, na dissecação da superfície Sul-Americana os vales entalhados até cerca de 

750m sofreram um entulhamento por sedimentos do terraço superior, cujas características faciológicas 

levam a sugerir um padrão fluvial entrelaçado, com predomínio de carga de leito. Novo rebaixamento do 

nível de base levou a incisão da drenagem entre 40 e 80m e consequentemente deposição dos sedimentos 

do terraço intermediário, também característico de padrão fluvial entrelaçado. O terraço inferior, de padrão 

entrelaçado, foi formado pós dissecação que atingiu entre 10 e 15m. A presença de sedimentos com 

espessura maior a montante do Fecho de Sabará levou os autores a inferir que a Serra do Curral atuou, na 

geração dos terraços 2 e 3, como uma barreira de escoamento. Os depósitos de várzea trazem novas 

características deposicionais para área. A organização de seus sedimentos sugere padrão meandrante 

demasiadamente marcado por pressões antrópicas, principalmente por atividades de mineração. Os autores 

concluem que a morfogênese regional processa-se, principalmente, por meio de instabilidades tectônicas. 

Nesse mesmo sentido, Cherem et al. (2008) descreveu e interpretou dois níveis deposicionais 

fluviais identificados no médio e baixo curso do ribeirão Caraça. O nível mais velho, denominado T2, 

tem 5 metros de espessura e três fácies principais, 1) fácies basal, de 2,1m de espessura, composta por 

seixos moderadamente selecionados de quartzo e quartzito suportados por matriz argilosa avermelhada, 

2) fácies intermediária, de 2,5m de espessura, composta por material argiloso vermelho com lentes de 

areia grossa e seixos de quartzito esparsos e, 3) fácies de topo, entre 30 e 50cm de espessura, composta 

por seixos sub-angulosos de itabirito e quartzito, moderadamente selecionados e suportados por matriz 

argilosa vermelha. O nível mais jovem, parcialmente embutido ao T2, tem uma espessura média de 1,4m 
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e compõe-se, da base para o topo, pelas seguintes fácies: 1) Seixos pobremente selecionados de quartzito 

sub-angulosos, apresentando matriz arenosa vermelha. Com 20cm de espessura, em sua porção superior 

os seixos são esparsos e há a presença de galhos em decomposição, 2) fácies de material arenoso cinza 

claro de 30cm de espessura; 3) fácies composta por material siltoso vermelho escuro e com lentes de 

areia grossa de coloração cinza, possui 45cm de espessura e, 4) fácies de seixos pobremente selecionados 

de xisto-filito e quartzito suportados por matriz argilo-arenosa amarela, com presença de galhos em 

decomposição.  

A partir dos dois níveis sedimentares, os referidos autores estabelecem três fases deposicionais 

alternadas por fases de entalhamento fluvial. A primeira fase corresponde ao entalhamento do terraço T2, 

onde a elevada competência e capacidade de transporte era característico do canal (evidenciado pela 

presença de seixos com média de tamanho de 16cm). Drástica diminuição na granulometria das fácies 

subsequentes sugere períodos de perda de competência e capacidade do curso de drenagem. Após a 

sedimentação de T2, dá-se início a um processo de incisão seguido de novo entulhamento de T1, dessa 

vez por seixos de menor granulometria e sedimentos siltosos acinzentados, indicando ambiente de menor 

energia (se comparado com T2). Outra incisão leva o vale até a posição atual. 

Mediante datação por luminescência opticamente estimulada (LOE) e análises de sedimentos em 

depósitos aluviais, Magalhães Júnior et al. (2011) verificaram a evolução cenozóica do alto rio das 

Velhas, na porção central do Quadrilátero Ferrífero. Em trabalhos de campo, três níveis de terraços foram 

identificados, sendo um nível mais elevado (T3), outro intermediário (T2) e outro inferior (T1).  

O nível T3 está entre 10 e 30m acima do atual curso fluvial e possui fácies basal composta de 

seixos de quartzo e itabirito, com bom grau de selecionamento, suportados por matriz fina de 1,3 metros 

de espessura. A fácies de topo possui 30cm de espessura, é composta por material areno-siltoso. Foram 

datados sedimentos em posições 20, 40 e 90 km distantes do curso fluvial; as idades obtidas foram de 

47±5,5, 48±5,5 e 50±5,8 mil anos, respectivamente. O nível T2 foi encontrado entre 0 e 24m acima do 

atual curso fluvial; da base para o topo, compõe-se de duas fácies: 1) clastos arredondados e 

subarredondados de quartzo e seixos de itabirito e, 2) areia fina de tonalidade amarela escura. Os 

sedimentos amostrados a 20 km do rio possuem 8,1 ± 1 ka, os coletados a 40 km possuem 5 ± 0,6 ka e, os 

analisados a 90 m tem 10,3 ± 1,4 ka. O nível T1 refere-se a um terraço recente, 1ka, e muitas vezes não 

tem diferença altimétrica para o atual curso de drenagem. Sua fácies basal foi descrita como composta por 

cascalhos de quartzo arredondados e subarredondados, contendo seixos de itabiritos suportados por matriz 

de tonalidade amarela e estratificação plana. A fácies mediana compõe-se de sedimentos arenosos e 

siltosos de tonalidade amarelo escuro, podendo chegar até 1,5 m de espessura. Por fim, a fácies de topo 
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caracteriza-se por conter cascalhos de quartzo, quartzito e itabirito suportados por matriz arenosa de 

tonalidade amarela e espessura de cerca de 60 cm.  

Segundo os autores, a evolução quaternária do alto rio das Velhas é basicamente composta por 

estágios dominantes de sedimentação, relacionados a calmaria tectônica e, estágios de incisão dos cursos 

fluviais, relacionados a processos tectônicos atuantes. Assim, após períodos tectônicos estáveis, que 

permitiram a deposição de T3, uma elevação regional no Pleistoceno Tardio (50 ka) foi responsável pelo 

entalhamento da rede de drenagem. Posteriormente, novas condições de equilíbrio permitiram a deposição 

de T2, seguidos de novos movimentos tectônicos e a deposição de T1. Os registros demonstraram que a 

incisão T2-T1 esteve relacionada a dinâmica de blocos diferenciais e, a presença de fácies cascalhosa em 

seus terraços indicam que foram formados em períodos úmidos do Holoceno. As fácies sedimentares do 

terraço T3 indicaram deposição em condições climáticas áridas e, a forte incisão T3-T2 foi impulsionada 

por soerguimentos regionais. 

No intuito de identificar eventos de sedimentação do rio Maracujá, Magalhães Júnior et al. 

(2012) analisou a tipologia, a posição em relação ao atual curso fluvial, as fácies sedimentares e as 

idades, por LOE, de 4 sequências deposicionais (N1, N2, N3 e N4). Por falta de compatibilidade com os 

dados de campo, os autores desconsideraram a idade do nível N2. A insuficiência de quartzo nas 

amostras de N1 inviabilizou a obtenção de sua idade. Apesar disso, a confiabilidade das idades de N3 e 

N4 permitiram os autores sugerir que, em meados do pleistoceno superior, uma estabilização do nível de 

base desenvolveu o nível deposicional N4, a cerca de 80.700±6.880 anos. Um novo evento tectônico, no 

final do Pleistoceno, teria levado à incisão da drenagem, provocando o rebaixamento da calha do rio 

Maracujá em aproximadamente 8m e o abandono do N4. Em nova posição, a calha de drenagem 

desenvolveu o Nível Deposicional N3, datado em 38.400±3.400 anos A.P. Por fim, um evento de 

incisão, no Holoceno Médio, levou o curso à posição atual, onde foi sedimentado o nível deposicional 

N2 e, atualmente, desenvolve-se a planície de inundação (N1).  

Nas análises faciológicas, os autores evidenciaram um aumento da granulometria entre o nível 

atual e os mais antigos, o que corresponde uma resposta à disponibilização de sedimentos, oriundos dos 

atuais processos erosivos acelerados, não transportados. Assim, alguns trechos do rio Maracujá, 

anteriormente descritos como de padrão fluvial meandrante, tem se adaptado à grande carga sedimentar 

transformando-se em canal próximo ao entrelaçado. 

Com o objetivo de verificar a influência litoestrutural, climática e tectônica sobre o padrão e a 

cronologia da sedimentação aluvial quaternária na bacia do rio Conceição, Barros & Magalhães Júnior 

(2013) realizou análises faciológicas, composicionais e geocronológicas (LOE) dos níveis aluviais 
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encontrados, sendo dois deles de planície de inundação (L1 e L2), um de terraço (L3) e cinco amorfos 

(L4, L5, L6, L7 e L8). Durante as análises composicionais dos sedimentos, notou-se predominância de 

grãos de itabirito e hematita, atribuídos ao processo de retração lateral das encostas do Quadrilátero 

Ferrífero. As altas taxas de erosão das litologias mais fracas da base da escarpa causaram o 

desmantelamento dos itabiritos que formam seus topos. Os autores verificaram, também, processos 

tectônicos cenozóicos por meio de armadilhas de sedimentos e desvios fluviais. A alternância entre 

depósitos ora cimentados por óxidos e hidróxidos de ferro ora não cimentados foi atribuída a oscilações 

climáticas.  

Dentre as idades de deposição, as de L6 (83.8 ± 16.3 ka) e L8 (139.3 ± 13.2 ka) foram 

consideradas subestimadas por serem menores que as obtidas, respectivamente, em L4 (101.2 ± 9 ka) e 

L5 (169.5 ± 27.9 ka). Os sedimentos de L1 tiveram idades falhas e, segundo os autores, isso ocorreu em 

função de serem muito recentes (menos de mil anos) e mais susceptíveis ao partial bleaching (Jain et al. 

2004). Tomando L4 como referência, os autores obtiveram uma taxa de incisão fluvial de 1,28 mm a-1 

entre L8 e L4 (alta em função da subestimação das idades) e, 0,14 mm a-1 entre L5 e L4. Contudo, em 

função de semelhanças na evolução do vale do rio Conceição e demais vales do Quadrilátero Ferrífero, 

os autores demonstram a necessidades de estudos regionais integrados e da utilização de diferentes 

métodos de datação que possam preencher lacunas deixadas pela LOE.  

Carvalho (2014) realizou análises de identificação, mapeamento, morfometria, datação (LOE) e 

caracterização de níveis deposicionais e sedimentos correlatos em sub-bacias do médio/baixo rio 

Paraopeba. O autor afirma que a dinâmica fluvial na bacia tem evoluído sob influência de ritmos de 

rebaixamento e estabilidade dos níveis de base regional, controlados por processos estruturais 

(rompimentos de soleiras) e/ou tectônicos (dinâmica de blocos diferenciada). Para o autor, na área 

investigada, um basculamento deslocou o rio Paraopeba para oeste, fazendo com que os afluentes da 

margem direita sejam maiores e, os da margem esquerda menores. O referido basculamento também 

intensificou os processos erosivos na área, contribuindo com o aumento no aporte de sedimentos. Na 

presença de canais extensos e com menor energia (áreas suavizadas) na margem direita, os eventos de 

sedimentação foram intensificados nesse lado da bacia. Os diques básicos e veios de quartzo, de boa 

resistência ao solapamento da drenagem, foram importantes para o estabelecimento de níveis de base 

locais que controlaram os eventos de sedimentação.  

Com base nas informações obtidas, o autor propôs um conjunto de eventos de sedimentação 

regionais e locais que busca explicar a gênese, evolução e configuração espacial dos níveis deposicionais 

investigados. Essa revisão destaca os eventos regionais, controlados pelo nível de base do rio Paraopeba: 
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 Evento de sedimentação 1: Encontrados no alto curso do rio Pardo e dos ribeirões Águas Claras, 

Cava D’Anta e Lajes. Análises faciológicas desses depósitos indicam diminuição da capacidade 

e competência dos cursos fluviais nos eventos subsequentes, uma vez que, passaram a ser 

constituídos por grânulos finos.  

 Evento de sedimentação 2: Registrado nos rios Pardo e Vermelho e nos ribeirões Macacos, Cova 

D’Anta, Ouro, Lajes e Abóboras. Posterior a esse evento, a fase de incisão da drenagem foi 

responsável pelo surgimento de knickpoints. Ocorrido a cerca de 17.600 ± 2.780 e 15.800 ± 

2.780 anos, esse evento possui depósitos com características de intenso entulhamento nos 

afluentes da margem direita e sequências deposicionais associadas ao padrão fluvial próximo ao 

entrelaçado.  

 Evento de sedimentação 3: De menor magnitude, com registros no rio Paraopeba e ribeirões das 

Abóboras e dos Macacos. Sua sedimentação ocorreu entre 2.750 ± 420 e 1.250 ± 190 anos, em 

ambientes de intenso entulhamento e padrão fluvial entrelaçado. A fonte dos sedimentos, nesse 

evento, deve ter sido a área que corresponde ao planalto de Esmeraldas-Contagem, soerguido 

durante o basculamento regional anterior ao evento 1, seguidos por fases de incisão associadas a 

ciclos de rompimento de soleiras. Nesses ciclos a dinâmica hidrossedimentar deve ter sofrido 

alterações significativas devido ao maior aporte de sedimentos, tendo como resultado o 

entulhamento dos vales.  

 Evento de sedimentação 4: Controlado pelo atual nível de base. A incisão da drenagem, posterior 

ao evento 2 regularizou os cursos de drenagem onde iniciou-se o evento de sedimentação 4 que 

representa a formação das atuais planícies.  

 Partindo de novos dados e da releitura em campo da literatura sobre os níveis e sequências 

deposicionais do Cenozóico Superior, Barros (2015) discute a geomorfogênese do Quadrilátero Ferrífero. 

Em seus estudos, o autor propõe nove fases regionais para formação de níveis deposicionais fluviais, 

datadas aproximadamente entre 1-140 ka. Escalonamentos, basculamentos, armadilhas de sedimentos, 

deformações e deslocamento dos níveis fluviais são os principais indícios encontrados da neotectônica 

atuante. Constatou-se, também, que as fases de formação dos níveis fluviais coincidem com oscilações 

climáticas, depósitos gerados em condições áridas (datados em aproximadamente 26, 47 e entre 83-139 

ka) apresentam formação de couraças que, possivelmente, condicionaram um encaixamento fluvial de 

menor intensidade (afluentes do alto Rio Doce).  

 Alturas semelhantes dos níveis fluviais nem sempre indicam correlação entre eles, uma vez que, 

os autores identificaram depósitos gerados em mesma fase com diferenças topográficas consideráveis, 
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indicando controle dos níveis de base e tectônica peculiares, além de reforçar o papel das couraças 

conglomeráticas no retardamento da incisão fluvial. Em algumas fases de geração dos níveis aluviais não 

foram constatados registros e, o mais novo, identificado, foi datado em menos de mil anos, associado a 

interferências antrópicas desde o século XVIII.  

 Contudo, o autor conclui que mesmo bem preservados, os referidos depósitos nunca representam 

a história geomorfológica completa de uma área. Mesmo assim, ainda que incompletas, as informações 

levantadas através dos registros deposicionais fluviais, do Quadrilátero Ferrífero, foram de grande valia 

na compreensão da geomorfogênese cenozoica regional.  
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CAPÍTULO 6 

MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1 – LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Esta etapa consistiu no levantamento das principais referências bibliográficas da área em estudo, 

principalmente referentes aos aspectos fisiográficos. Compilou-se também livros e artigos relacionados à 

sistemas fluviais, fácies e estruturas sedimentares, sedimentologia, geocronologia por U-Pb e por LOE, 

impactos ambientais causados pela mineração, dentre outros trabalhos. 

6.2 – PRÉ-SELEÇÃO DA ÁREA E RECONHECIMENTO GEOMORFOLÓGICO 

Utilizou-se cartas topográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, folhas 

Brumadinho e Rio Acima, em escala 1:50.000 (SF-23-X-A-II-2 e SF-23-X-A-III-1, respectivamente - 

IBGE, 1976); cartas geológicas da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, folhas 

Brumadinho e Itabirito, em escala 1:50.000 (folha parcial de SF-23-X-II-2 e folha integral de SF-23-X-A-

III-1, respectivamente – CODEMIG, 2005) e imagens do Google Earth. 

As cartas geológicas serviram de base para o reconhecimento da distribuição litológica na área, 

com foco nas faixas onde afloram os itabiritos da Formação Cauê. 

Nas imagens do Google Earth foram identificadas as drenagens que sofrem influência da 

mineração (entendidas como aquelas que estão a jusante das cavas, estradas, barragens, depósitos de 

estéreis e demais estruturas de mineração) e áreas que não sofrem influência. Uma vez estabelecidas áreas 

com e sem influência das mineradoras, utilizaram-se as cartas topográficas, para analisar a equidistância 

das curvas de nível e selecionar pontos de maior possibilidade da ocorrência de níveis de base e que 

fossem de fácil acesso. 

Uma vez determinados os trechos que drenam sobre os itabiritos da Formação Cauê em áreas 

influenciadas e não influenciadas pelas mineradoras e os pontos de possibilidade de deposição sedimentar 

(e de fácil acesso), definiram-se os pontos a serem analisados em campo. 

6.3 – TRABALHO DE CAMPO PRELIMINAR 

Os pontos selecionados foram devidamente visitados, georreferenciados e fotografados. Assim, 

foram escolhidos três pares de depósitos a jusante das cavas de mineração, sendo cada par constituído por 

um depósito na calha do curso fluvial atual e outro antigo, preservado na meia encosta ou topo de morro 

justapostos, dada a não identificação de terraços. Para efeito de comparação, foram escolhidos dois pares 

de depósitos sem influência da atividade mineira, mas que também drenam os itabiritos da Formação 
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Cauê. Neste caso, cada par incluiu um depósito de barranco (cutbank) e um depósito na calha do curso 

fluvial atual. 

6.4 – ANÁLISE E AMOSTRAGEM DAS FÁCIES SEDIMENTARES 

Após a seleção dos depósitos aluviais antigos, os mesmos foram alvo de levantamento de perfis de 

fácies, utilizando lupa de mão com aumento de 20x e cartela granulométrica, para determinar a sucessão 

dos estilos fluviais em consonância com os códigos e modelos de fácies apresentados em Miall (1978) e 

Walker (1984). A partir do levantamento do perfil, foram identificadas as fácies que tinham 

correspondência energética com as formas de leito presentes na seção considerada da calha fluvial (dunas, 

ripples, leito plano, etc), sendo esta correspondência baseada na textura e estruturas sedimentares 

sindeposicionais presentes nos depósitos pretéritos. Uma vez determinadas as fácies e posição de calha 

energeticamente correspondentes, coletaram-se amostras de 3 kg para análises laboratoriais (tabela 6.1). 

Tabela 6.1 – Resumo das amostras coletadas. Foi realizada uma amostragem de três quilos em cada depósito antigo 

e atual. 

6.5 - ANÁLISE DA PROVENIÊNCIA SEDIMENTAR PELO MÉTODO U-PB  

No intuito de verificar a possibilidade de alimentação dos depósitos antigos a partir de outras 

fontes que não as unidades estratigráficas presentes nas serras da Moeda e Três Irmãos, foi feita análise de 

proveniência sedimentar pelo método U-Pb daqueles sob influência da atividade mineradora. A mesma 

análise foi feita nos sedimentos de calha atual, no intuito verificar, a possibilidade de mudança de área-

fonte ao longo do tempo. 

6.5.1 – Preparação das amostras 

De cada amostra coletada, 1 kg foi encaminhado para o Laboratório de Preparação de Amostras 

para Geocronologia (LOPAG), onde foram britadas, moídas e bateadas para separação dos concentrados. 

Dos concentrados, utilizando um imã, foram segregados os minerais magnéticos e, por meio da lupa 

binocular, 150 grãos de zircão em cada amostra foram retirados e organizados em pastilhas de padrão 

epóxi (25 mm).  

Pontos de estudo 
Tipologia dos depósitos 

antigos 

Amostras coletadas 

Depósito aluvial antigo Depósito aluvial atual 

1 Amorfo Fácies Gt Leito 

2 Amorfo Fácies Gh Leito 

3 Amorfo Fácies Gt Topo de barras internas 

4 Barranco de rio Fácies Gp Topo de barras internas 

5 Barranco de rio Fácies Gp Topo de barras internas 
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6.5.2 – Obtenção de imagens por catodoluminescência 

As pastilhas foram polidas e encaminhadas ao laboratório de microscopia e microanálise onde 

foram feitas imagens por catodoluminescência no microscópio eletrônico de varredura (MEV) JEOL, 

modelo 6510, com vistas à identificação do zoneamento interno dos zircões, viabilizando, assim, a seleção 

do melhor local para obtenção de idades em cada grão.  

Essas imagens contribuem com o reconhecimento de diferentes gerações de zircões e/ou domínios, 

com base no seu padrão textural. Isso porque, novos grãos podem crescer nas bordas de um antigo cristal 

(núcleo), o que resulta em uma mistura física de cristais com idades distintas. O cristal antigo é conhecido 

como herdado e, quando analisado, a idade U/Pb é mais velha que a do zircão da borda, denominado 

herança. Herança e idades mistas podem ser identificadas por meio das imagens antes das datações. Texturas 

magmáticas são particularmente caracterizadas por zoneamento oscilatório, produzido pela cristalização 

alternada de bandas ricas (baixa luminescência) e pobres em U (alta luminescência). Os zircões 

metamórficos, por outro lado, são destituídos de zoneamento oscilatório e se caracterizam por 

estrutura interna homogênea, por destruição da estrutura magmática prévia. 

6.5.3 – Obtenção das idades (LA-SF-ICP-MS) 

Na obtenção de idades, o LA-ICP-MS é uma das técnicas mais utilizadas. Esquematizado na 

figura 6.1, trata-se de um espectrômetro de massa (ICP-MS) acoplado a um laser (LA) que utiliza plasma 

como fonte de íons, em um sistema ultra vácuo, em que a amostra é introduzida pela injeção dos átomos 

liberados pela abrasão (Sato & Kawashita 2002). A amostra é colocada em uma câmara fechada, 

hermética, de ablação, que recebe um fluxo de Ar/He (gás carregador) e um feixe de laser, previamente 

focado sobre a superfície da amostra. Desde que a irradiação seja suficientemente alta, o material será 

ablado (gerando vapor, partículas e aglomerados) e transportado para o plasma do ICP-MS. O ICP 

funciona como uma fonte de excitação separada, onde as partículas geradas pelo laser são vaporizadas, 

atomizadas e ionizadas. Posteriormente, os íons são extraídos por uma interface a vácuo e guiados a um 

analisador de massas, separados em função da razão massa/carga e, finalmente, contados por um sistema de 

detecção (Günther & Hattendorf, 2005).  

Neste trabalho, para obtenção das idades, as análises foram feitas utilizando um analisador de 

massa do tipo setor magnético e o sistema de detecção tipo monocoletor - LA-SF-ICP-MS (Laser 

Ablation-Inductively Coupled-Mass Spectrometry). Possui alto poder de resolução e sensibilidade muito 

alta combinada com seus valores de background extremamente baixos. A elevada sensibilidade e o baixo 

background permitem que os limites de detecção sejam melhores. Além da boa capacidade de detecção, 

um outro benefício destes equipamentos é a habilidade de medir quantitativamente com excelente precisão 

(Moldovan et al. 2004).  
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Figura 6.1 – Configuração do LA-ICP-MS (Günther & Hattendorf, 2005 apud Santos, 2015) 

No laboratório de Geoquímica Isotópica, por meio do Thermo-Finingan Element II acoplado ao 

sistema de laser CETAC 213 (LA-SF-ICP-MS) foram “ablacionados” cento e vinte grãos de cada amostra 

para determinação das idades. As aquisições consistiram de 15 segundos de medição para gás inerte 

(branco), seguido por 40 segundos de medição de U, Th e Pb. O tamanho do furo durante a ablação com 

laser foi de 20 micrometros de diâmetro, fluência de 6 J/cm³ e 10 Hz de frequência. Como padrão primário 

foi utilizado o zircão GJ-1 com idade de 608±1 Ma (Jackson et al. 2004). Para controle de qualidade foi 

utilizado o zircão secundário Plesovice, de 337±1 Ma (Sláma et al. 2008). Ao todo foram realizadas 169 

análises no padrão GJ-1 e elas forneceram uma média das razões 206Pb/238U de 604.7±3 Ma. Para o padrão 

secundário Plesovice foram realizadas 112 análises que forneceram idade média das razões 206Pb/238U de 

334,8±4 Ma. 

A redução de dados e as relações isotópicas foram definidas no software Gliter 3.0. Os conteúdos 

de U e Th e a razão Th/U são indicativos de rochas magmáticas ou metamórficas. Baixo conteúdo em U (< 

50ppm) e Th (< 20ppm), bem como baixas razões Th/U (< 0,1) são típicas de zircão metamórfico, 

enquanto razões Th/U entre 0,2 e 0,9 são de zircões de rochas ígneas félsicas e intermediárias. De modo geral, 

essas observações permitem avaliar a consistência da população datada e, consequentemente, do significado 

da idade obtida. Assim, zircões com discordância maior que 10% foram descartados assim como aqueles 

que apresentaram razão U/Th menor que 0,1 por sinalizarem metamorfismo (Geraldes, 2010). Uma vez 

estabelecidas as idades, estas foram plotadas no diagrama de concórdia utilizando o software IsoplotEx 4 

(Ludwig, 2003). Todas as etapas descritas neste tópico foram realizadas nas dependências do 

Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto (DEGEO-UFOP). 
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6.6 – ANÁLISE DA IDADE DE DEPOSIÇÃO POR LOE  

Três depósitos antigos foram datados por LOE utilizando o protocolo SAR com 15 alíquotas, na 

empresa Datação, Comércio e Prestação de Serviço LTDA. Assim, coletaram-se as amostras em tubos de 

PVC de 6 cm de diâmetro e 50 cm de comprimento inseridos a uma profundidade mínima de 0,5 a 1 m, 

uma faixa superficial de até 40 cm foi raspada no intuito de excluir a parte que poderia estar 

“contaminada” com materiais de exposição recente a luz solar, bioturbação (zooturbações e fitoturbações) 

e por horizontes pedogenéticos (figura 6.2). O objetivo principal desta etapa metodológica foi verificar se 

os sedimentos dos perfis antigos foram depositados antes da implantação da atividade mineradora de ferro 

no Quadrilátero Ferrífero. 

 

Figura 6.2 – Inserção do tudo de PVC na coleta de sedimentos para datação por LOE. 

6.7 – ANÁLISES COMPOSICIONAIS 

No laboratório de sedimentologia do DEGEO-UFOP, 2 kg das amostras coletadas foram secas em 

estufa, a uma temperatura entre 50 e 60 ºC. Após a secagem, foi feito o quarteamento do material para 

peneiramento convencional (durante 20 minutos). No peneiramento convencional, conforme a tabela 6.2, 

foram consideradas as frações de acordo com a abertura em mesh propostas por Wentworth (1992). 

 



Lopes, F. A. 2017. Contribuições sobre a dispersão de minerais ferrosos e evolução morfossedimentar da porção... 

 

62 

 

Tabela 6.2 – Classificação granulométrica de acordo com a abertura em mesh das peneiras (Wentworth, 1992). 

 

 

 

 

 

 

6.7.1 – Caracterização mineralógica e petrográfica 

Em cada amostra foram separados 200 grãos aleatórios das frações cascalho e areia muito grossa 

(por sua maior representatividade em termos de massa). A mineralogia (ou petrografia) dos grãos foi 

identificada em lupa binocular (figura 6.3). Como apoio a esta etapa foram observadas as propriedades e 

fotografias constantes em Pereira et al. (2005). Dez gramas da fração silte/argila separada em cada 

amostra foram analisadas no laboratório de difração de raio X do DEGEO-UFOP utilizando o 

difratômetro do tipo Panalytical (modelo Empyrean, de geometria Bragg-Brentano) para caracterização 

dos minerais presentes. 

 

Figura 6.3 – Grãos pormenorizados: a) hematita da amostra de leito, fração areia muito grossa (ponto de estudo 2). 

b) quartzo da fácies Gt, fração cascalho (ponto de estudo 3). c) mica da amostra de leito, fração cascalho (ponto de 

estudo 2). d) quartzo da fácies Gt, fração areia muito grossa (ponto de estudo 3).  

Classificação Granulométrica Tamanho do Grão Abertura em Mesh 

Cascalho (CA) 2 mm 10 # 

Areia muito grossa (AMG) 1 mm 18 # 

Areia grossa (AG) 0,500 mm 35 # 

Areia média (AM) 0,250 mm 60 # 

Areia fina (AF) 0,125 mm 120 # 

Areia muito fina (AMF) 0,063 mm 230 # 

Silte/argila (S/A) Fundo Fundo 
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6.7.2 – Determinação da área de abrangência das unidades geológicas a montante dos pontos 

estudados 

 Com vistas a verificar as litologias que mais ocorrem no sistema hidrográfico estudado e seu papel 

na dispersão dos minerais, calculou-se a área de ocorrência de cada unidade (Km²) e sua proporção (%) 

em relação a área total drenada pelos cursos fluviais a montante dos pontos estudados. Esse cálculo foi 

realizado no software ArcGis 9.3 (disponível no laboratório de geoprocessamento do DEGEO-UFOP), 

utilizando bases geológicas anteriormente mencionadas.  

6.7.3 – Teste estatístico “T de student” 

 No intuito de validar ou refutar, estatisticamente, as contribuições antrópicas de minerais ferrosos, 

utilizou-se o teste estatístico “T de student”. Esse teste é utilizado para verificar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias de duas amostras, ou dois grupos (de controle e tratado), 

após um impulso externo. Para tal é preciso partir de duas hipóteses; a primeira, denominada hipótese 

nula, sugere que não existe diferença significativa entre os referidos grupos e, a segunda, conhecida como 

hipótese alternativa, parte do pressuposto de que ocorreu diferenças significativas entre os dois grupos, 

após determinado impulso. Como parâmetro, geralmente, é utilizado o valor de significância estatística de 

0,05 ou 5%. Valores mais baixos que a significância sugerem que a hipótese nula pode ser desconsiderada 

e, ao contrário, valores mais altos indicam que é preciso considerá-la. O reconhecimento da hipótese nula 

não descarta as possibilidades levantadas na hipótese alternativa. 

 Nesse trabalho, o grupo controle corresponde aos sedimentos coletados nos depósitos aluviais 

pretéritos, o grupo tratado corresponde aos amostrados em fácies de canal atual e, a instalação das 

mineradoras foi considerado o impulso externo. A hipótese nula é a de que não existe acréscimo 

exacerbado de minerais ferrosos nos sedimentos aluviais dos cursos fluviais estudados e, a hipótese 

alternativa é a de que existe um aumento de minerais ferrosos nos sedimentos aluviais em função da 

instalação das mineradoras. Os valores foram calculados em planilhas do Microsoft Excel. 

6.8 - TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A partir do conjunto de dados levantados, foram feitas comparações entre o percentual de minerais 

ferrosos encontrados nos aluviões atuais e antigos. Em segunda instância, foi comparado também o 

percentual de minerais ferrosos em depósitos influenciados pelas atividades mineiras e em depósitos não 

influenciados, já que o segundo conjunto representaria o “padrão natural” da distribuição desses minerais, 

a partir da esculturação da paisagem regional. 

Adicionalmente, a partir do aporte dos minerais ferrosos, das idades de deposição e de 

proveniência sedimentar discutiu-se sobre a evolução morfossedimentar da área em estudo. 
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CAPÍTULO 7 

RECONHECIMENTO DA ÁREA 

Com base na análise da literatura, das cartas topográficas, geológicas, imagens do Google Earth e 

trabalhos de campo, foram reconhecidos o contexto fisiográfico geral, a distribuição litológica, a 

organização das minas na área e os cursos de drenagem diretamente influenciados e não influenciados 

pelas atividades mineiras. 

Os dados climáticos da área sugerem um clima tropical, do tipo Aw, em acordo com a 

classificação de Köppen (Rolim et al. 2007). A temperatura média anual é de 21.3 °C, com mínima de 18° 

C em Junho e máxima de 27.3° C em janeiro. A pluviosidade média anual de 1.325mm que variam em 

acordo com as estações do ano, com média mínima de 10mm no mês de agosto e média máxima de 

283mm em dezembro, período mais chuvoso (CPRM, 2005). 

No que se refere à classificação da drenagem proposta por Christofoletti (1980), os padrões 

verificados nas cartas geológicas e topográficas foram confirmados em campo. Portanto, tem-se uma 

preponderância do padrão dendrítico em áreas onde afloram as rochas do Complexo Bonfim e, retangular 

em vertentes compostas pelos litotipos supracrustais, estando, muitas das vezes, os cursos d’água 

encaixados em estruturas geológicas. 

 Os itabiritos da Formação Cauê se distribuem ao longo das serras da Moeda e Três Irmãos, sendo 

essas áreas alvo da instalação de seis cavas de mineração (figura 7.3). Partindo da organização espacial 

das mineradoras e dos itabiritos da Formação Cauê, foi possível identificar os cursos de drenagem 

influenciados ou não pelas atividades mineiras e que drenam a referida unidade litoestratigráfica (figura 

2.4). 

No que tange às características fisiográficas, a área em estudo apresenta um relevo de cristas 

elevadas e escarpas íngremes nas regiões serranas da Moeda, Três Irmãos e Rola Moça, onde afloram as 

rochas supracrustais do Quadrilátero Ferrífero. Os Neossolos Saprolíticos tem maior ocorrência nas áreas 

de alta vertente e os Cambissolos são predominantes na baixa vertente, recobertos por vegetação herbácea. 

Nas porções topograficamente mais baixas e suavizadas, domínio das rochas granito-gnáissicas do 

Complexo Bonfim, encontram-se os Latossolos e Argissolos. O “relevo mamelonar”, com colinas de 

topos arredondados e vertentes convexas, também conhecido por “mares de morro”, abriga uma vegetação 

densa típica da Mata Atlântica e relativamente preservada, uma vez que, parte da Unidade de Conservação 

do Parque Estadual do Rola Moça está inserida nessa área.  

É contexto dos “mares de morro”, das rochas do Complexo Metamórfico Bonfim, que foram 

identificados os depósitos sedimentares utilizados nesse trabalho. A figura 7.1 representa um esboço da 

conformação geomorfológica da área, elaborado no software CorelDraw x7, com base em informações
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 levantadas em campo. Os números 1, 2 e 3 representam depósitos sedimentares amorfos posicionados nos 

atuais topos e meias vertentes das colinas do embasamento, em posições mais altas que a das drenagens 

atuais. Esses depósitos estão justapostos a cursos de drenagem atualmente influenciados pelas atividades 

mineiras; macroscopicamente, trata-se de um material típico de leito fluvial com clastos arredondados, por 

vezes imbricados. Os números 4 e 5 representam barrancos de rios (cutbanks) cuja importância, nesse 

estudo, é a de fornecer valores considerados naturais para a quantidade de minerais ferrosos presentes, ou 

seja, encontram-se em áreas livres de atuação das mineradoras. 

 

Figura 7.1 – Esboço geomorfológico da área com a posição aproximada dos depósitos aluviais encontrados. Os 

números 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos pontos estudados. 

De maneira complementar, foram confeccionados, no software global Mapper 15, três perfis 

topográficos E-W (figura 7.2). Seus dados foram extraídos de imagens de SRTM (shuttle radar 

topography mission), fornecidas pela empresa brasileira de pesquisas agropecuárias (EMBRAPA), na 

resolução espacial de trinta metros, os dados geológicos foram obtidos no mapeamento do Complexo 

Metamórfico Bonfim Setentrional, elaborado por Carneiro (1992) na escala 1:50.000. Esses perfis 

demonstram, superficialmente, a litologia, os principais cursos de drenagem e a posição altimétrica dos 

depósitos estudados. Baseando-se nas características topográficas, nota-se que os referidos depósitos 

assentam-se a jusante de interflúvios, representados pelas colinas do embasamento. Assim, seria possível 

sugerir, numa análise fixista, que os depósitos compreendessem pacotes residuais das colinas do 

embasamento. No entanto, conforme será discutido, evidências faciológicas sugerem que o material tenha 

sido transportado a partir de fontes distantes. 
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Figura 7.2 - Perfis topográficos da área em estudo com a localização dos principais cursos fluviais e os depósitos 

encontrados na área (exagero vertical em 4x). A posição dos cortes AB, CD e EF pode ser observada na figura 2.4. 
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Conforme a figura 7.3, foram estabelecidos cinco pontos de estudo. Três deles são constituídos 

por depósitos sedimentares amorfos (1, 2 e 3) e, outros dois, por barrancos de rios (4 e 5). Os três 

primeiros estão assentados a jusante das atividades de mineração, enquanto que os dois últimos estão, 

teoricamente, livres dessas atividades. O posicionamento dos pontos é descrito a seguir: 

  Ponto 1 - Assenta-se no ribeirão Casa Branca, em uma cota topográfica de 760m, próximo à 

fazenda Rancho Alegre (Brumadinho). As análises foram realizadas nas coordenadas UTM 

591415E/7771130N. 

  Ponto 2 – Encontra-se no ribeirão Piedade, a 800m em relação ao nível do mar, no limite Sul 

do povoado Marques (Brumadinho), nas coordenadas UTM 591415E/7771130N. 

 Ponto 3 – Localizado no ribeirão Piedade, em altitude de 860m, no limite Sudoeste do distrito 

de Piedade de Paraopeba (Brumadinho), nas coordenadas UTM 601667E/7770229N (figura 

7.3). 

 Ponto 4 – Localiza-se no córrego dos Vieiras, em cota topográfica de 860m, nas proximidades 

do povoado Palhano (Brumadinho), em acordo com as coordenas UTM 603520E/7766272N 

(figura 7.3). 

  Ponto 5 - Assenta-se em um dos afluentes da margem direita do ribeirão Casa Branca, em uma 

altitude de 860m, nas proximidades do povoado Casa Branca (Brumadinho), nas coordenadas 

UTM 591415E/7771130N. 
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Figura 7.3 – Espacialização dos pontos estudados, mineradoras e microbacias com e sem influência das atividades 

mineiras. A legenda da figura indica os trechos de drenagem sem influência das atividades minerais; os demais 

cursos de drenagem foram considerados com influência. 
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CAPÍTULO 8 

FÁCIES SEDIMENTARES 

8.1 – CARACTERIZAÇÃO DAS FÁCIES SEDIMENTARES  

No levantamento estratigráfico, foram reconhecidos os padrões de estruturas sedimentares, a 

composição granulométrica, textural e mineralógica (ou petrográfica) das fácies presentes nos depósitos 

sedimentares antigos, representados por depósitos aluviais amorfos, alçados em relação aos canais atuais; 

barrancos de rios e a calha da drenagem atual. A seguir serão apresentadas a descrição e critérios para 

amostragem dos cinco pontos estudados (1, 2, 3, 4 e 5). 

8.1.1- Descrição faciológica do ponto de estudo 1 

 O depósito aluvial do ponto de estudo 1, de caráter amorfo, é constituído pelas fácies St, Gt e C 

que, somados alcançam 85cm de espessura (figura 8.1a e 8.1b). Seus sedimentos são caracterizados por 

tonalidades de amarelo e castanho e pela eventual presença de óxidos e hidróxidos (goethita e nódulos de 

ferro), especialmente na fácies Gt. Topograficamente, encontra-se 12m acima da sua atual calha de 

drenagem. 

Sobreposta ao saprolito do embasamento, a fácies St é composta, principalmente, por grãos de 

quartzo e hematita bem arredondados e com estratificação acanalada incipiente. 

Entre 20 e 50cm tem-se a fácies Gt, formada por fragmentos de quartzito, contendo quartzo, 

granitoides e minerais ferrosos subordinados. Tratam-se de cascalhos e matacões bem arredondados, 

pouco selecionados e estratificados (figura 8.1c). Verifica-se, portanto, um aumento da granulometria 

entre as fácies anteriormente descritas. 

No restante do perfil encontra-se a fácies C, esteada de um material de matriz fina e arredondada, 

com grãos do arcabouço maiores e angulosos. Tais grãos, principalmente de quartzo e hematita, estão 

organizados de forma caótica com eixos maiores verticalizados. Sem evidência de estrutura, essa fácies 

acompanha a morfologia da vertente em análise. 

As características observadas nos sedimentos encontrados na atual calha do ribeirão Casa Branca 

foram: dunas 3D compostas essencialmente de grãos de itabirito e quartzito na fração cascalho, bem 

arredondados e pobremente selecionados (figura 8.1d). 

No ponto 1, foram coletados, para análises laboratoriais, sedimentos do leito e da fácies Gt. 

Acredita-se em sua correspondência energética em função da existência de estratificação cruzada 

acanalada, no depósito aluvial e de dunas 3D, no atual leito. Demais similaridades como a composição 

petrográfica, mineralógica, granulométrica e grau de arredondamento também contribuíram na definição 

da amostragem. 



Lopes, F. A. 2017. Contribuições sobre a dispersão de minerais ferrosos e evolução morfossedimentar da porção... 

 

72 

 

              

Figura 8.1 – a) Perfil de fácies do ponto 1; b) Foto das fácies perfiladas; c) foto em detalhe da fácies Gt e d) foto de 

leito do ribeirão Casa Branca.  

8.1.2- Descrição faciológica do ponto de estudo 2 

 Assentado a 20m acima do atual curso do ribeirão Piedade, o depósito aluvial do ponto de estudo 

2 possui 2,28m de espessura e sua sucessão faciológica é constituída, da base para o topo, pelas fácies 

Gmm, Gh e C (figura 8.2a e 8.2b). Até cerca de 1,37m encontram-se os sedimentos das fácies Gmm, 

composta, principalmente, por cascalhos e matacões de quartzito, contendo também quartzo e hematita. 

Trata-se de um material arredondado e desordenado em meio a uma matriz formada por grânulos finos. 

A fácies Gh tem seus clastos bem arredondados e apresenta imbricamento incipiente para NW, 

sugerindo paleocorrente neste sentido (figura 8.2c). A referida fácies ocorre entre 1,37 e 1,82m e compõe-

se principalmente por grãos de quartzito, granitoide e quartzo; de forma subordinada verifica-se hematita, 

crosta ferruginosa nodular e goethita.  

A partir de 1,82m, assentam-se os grãos da fácies C que, assim como no ponto 1, encontram-se 

arredondados e na granulometria areia fina. Contêm cascalhos de quartzo e hematita, verticalizados e 

angulosos. Essa fácies acompanha a morfologia da vertente. 

a

) 

b

) 

c

) 

d

) 

Fácies C 

Fácies Gt 

Saprolito do embasamento 

Fácies St 
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 As principais características dos sedimentos encontrados no assoalho do ribeirão Piedade, para o 

ponto 2, foram: grãos mal selecionados e arredondados de itabirito, hematita e quartzito (figura 8.2d). 

 Para análises laboratoriais utilizou-se de amostras de assoalho do ribeirão Piedade (descrição 

acima) e sedimentos das fácies Gh, especialmente por sua correspondência mineralógica e petrográfica; 

além da similaridade no grau de arredondamento. 

   

             

Figura 8.2 – a) Perfil de fáci  es do ponto 2; b) Foto das fácies perfiladas; c) foto em detalhe da fácies Gh e d) foto de 

leito do ribeirão Piedade.  

8.1.3- Descrição faciológica do ponto de estudo 3 

O pacote sedimentar do ponto de estudo 3 possui espessura superior a 2,5m e, topograficamente, 

está 4m acima de sua calha atual. Da base para o topo, é constituída pelas fácies Gt e Gmm (figura 8.3a). 

Conforme a figura 8.3b, verifica-se o deslocamento desse depósito aluvial em função de uma falha 

normal. Saadi (1991) e Marques (1997) descrevem deslocamentos de pacotes sedimentares nas bacias dos 

rios Piracicaba e Paraopeba (respectivamente), sugerindo que ocorreram em função de movimentações 

tectônicas cenozóicas. 

De tonalidade castanha e com 1,44m, a fácies Gt possui majoritariamente, clastos de quartzito 

arredondados, mal selecionados e estratificados (figura 8.3c). 
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No restante do perfil encontra-se a fácies Gmm e, conforme já explicitado no perfil do ponto 2, é 

alicerçada por cascalhos e matacões de quartzito projetados irregularmente, arredondados e suportados por 

uma matriz fina de tonalidade avermelhada. 

O leito do ribeirão Piedade é composto por grãos de quartzito e hematita cascalhosos, bem 

arredondados, mal selecionados e com barras internas de cascalho e matacões, essencialmente de hematita 

(figura 8.3d). 

Para amostragem e análise laboratorial, foram utilizados sedimentos do topo das barras internas da 

atual calha fluvial e, para efeitos de comparação, da fácies Gt. Assim como nos demais pontos de estudo, 

acredita-se na correspondência energética em função da granulometria grosseira e do grau de 

arredondamento do material das barras e da fácies amostrada.  

  

Figura 8.3 – a) Perfil estratigráfico do ponto 3; b) foto da fácies Gmm, os tracejados em branco constituem o limite 

basal do depósito aluvial deslocado por uma falha inferida (linha preta); c) Foto da fácies Gt e, d) foto de leito do 

ribeirão Piedade.  

8.1.4- Descrição faciológica do ponto de estudo 4 

O depósito aluvial do ponto de estudo 4 constitui um barranco erodido da parede do córrego dos 

Vieiras. Esse barranco possui 1,71m de altura e está fundado pelas fácies Gp e St (figura 8.4a e 8.4b). Até 

os 21cm foi observado o material da fácies Gp. Seus sedimentos encontram-se arredondados, mal 

selecionados e compostos basicamente por quartzito e hematita. Alguns clastos apresentam-se na 
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horizontal, sugerindo estratificação plano paralela (figura 8.4c). A fácies St, identificada a partir dos 

21cm, constitui grãos arredondados de hematita e quartzito estratificados.  

O sedimento de assoalho compõe-se de matacões e cascalhos de hematita e quartzito bem 

arredondados. Foram observadas, também, barras internas cascalhosas (figura 8.4d). 

Em função da compatibilidade granulométrica, mineralógica e petrográfica, foram coletados, para 

análises laboratoriais, sedimentos do topo das barras, assim como material da fácies Gp. 

  

Figura 8.4 – a) Perfil estratigráfico do barranco inserido no ponto 4; b) foto do barranco perfilado; c) foto em detalhe 

da fácies Gp e, d) sedimento de leito do córrego dos Vieiras.  

8.1.5- Descrição faciológica do ponto de estudo 5 

Também constituído por um barranco de rio, o depósito sedimentar do ponto de estudo 5, possui 

1,10m de altura e, sua sucessão faciológica, da base para o topo, é constituída pelas fácies Gp e St (figura 

8.5a, b). Com 30cm de espessura, os clastos da fácies Gp, predominantemente de hematita e quartzito, 

apresentam-se arredondados, mal selecionados e com estratificação plano paralela. 

Os sedimentos da fácies St compõe o restante do perfil e caracteriza-se por conter grãos de 

hematita e quartzito arredondados e com estratificação cruzada acanalada. 

 O material de assoalho, no ponto 5, é caracterizado, principalmente, por seu alto grau de 

arredondamento, mal selecionamento de seus grãos e existência de barras internas cascalhosas de hematita 

e quartzito (figura 8.5c). 
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Assim, para análises laboratoriais, foram coletados sedimentos do topo das barras internas e da 

fácies Gp. Essa coleta justifica-se pela correspondência granulométrica, mineralógica, petrográfica e do 

grau de arredondamento. A similaridade entre tais características sugere correspondência energética dos 

ambientes amostrados. 

 

Figura 8.5 – a) Perfil de fácies do barranco inserido no ponto 5; b) foto do barranco perfilado; c) Foto de leito do 

afluente do Ribeirão Casa Branca. 

8.2 INTERPRETAÇÕES SOBRE AS FÁCIES SEDIMENTARES DESCRITAS 

Inicialmente, as fácies identificadas foram interpretadas individualmente, segundo informações 

retiradas dos modelos de Miall (1978) e Walker (1984). Para determinar um significado ambiental e/ou 

ambiente de sedimentação analisou-se a relação genética entre elas, ou seja, a associação das fácies 

(Walker, 2006). Encontram-se resumidas na tabela 8.1, a associação das fácies identificadas, suas 

principais características físicas e interpretações obtidas. 

Associação de fácies A: Esta associação é composta pelas fácies St e Gt as quais foram 

associadas, respectivamente, a dunas 3D e preenchimento de canal. A geometria dos grãos, estruturas e 

presença de fácies arenosa de canal (St) indicam um curso de fluxo trativo de alta energia. Por meio 

dessas características atribuiu-se o pacote a migração de um canal entrelaçado. A granocrescência 
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ascendente, provavelmente, deve-se ao aumento da capacidade e competência do paleocurso de drenagem, 

em função de um período úmido, capaz de carrear clastos maiores para regiões distais. 

Dentre os modelos básicos de sistemas deposicionais propostos por Miall (1978), essa associação 

de fácies ajusta-se ao perfil verticalizado scott (figura 3.3). Esse modelo compreende depósitos de leques 

aluviais desenvolvidos além do alcance dos fluxos de detritos, associados a um canal fluvial e em área 

distal. Apesar de, contraditoriamente, incluir fácies Gm, esse modelo foi elaborado para regiões distais, ou 

seja, fora do alcance de depósitos de fluxo de detritos (Riccomini & Coimbra, 1993). 

Associação de fácies B: Nesta associação, a fácies Gmm é interpretada como depósito de fluxo 

de detritos enquanto que a fácies Gh foi interpretada como um depósito residual do tipo fluxo de lençol e, 

seu imbricamento, em sentido Noroeste, sugere a serra da Moeda como a área fonte. 

A existência de clastos projetados caoticamente em meio da uma matriz fina revela o 

desenvolvimento de fluxo de lama e de detritos transportados a partir de regiões com encostas abruptas. 

Assim, o grande aporte de sedimento transportado para jusante promoveu um desequilíbrio entre cursos 

hídricos e seu nível de base local, favorecendo os processos erosivos. Naturalmente, a alta velocidade e 

viscosidade atrapalhou o processo de seleção do material e o peso da matriz fina favoreceu o carreamento 

dos clastos maiores. 

Confrontando características dessa associação de fácies com aquelas encontradas em Miall (1978), 

infere-se sua congruência com o perfil verticalizado Trollheim (figura 3.3). Esse perfil é caracterizado pela 

presença de fluxos de detritos polimíticos que se desenvolvem em áreas com topografia acidentada cujos 

detritos são produzidos durante períodos mais secos (por desagregação mecânica) e mobilizados durante 

chuvas torrenciais, ocorridas de forma esporádica. A presença de imbricamento na fácies Gh sugere 

eventos de grande energia e deposição de material residual sobre a superfície de um leque aluvial. As 

fácies identificadas tratam-se, portanto, de fragmentos reliquiares de leques aluviais proximais ou 

medianos (figura 3.3). 

Associação de fácies C: Esta associação é definida pela sucessão das fácies Gt e Gmm. A 

primeira foi interpretada como preenchimento de canal enquanto que a segunda como fluxo de detritos. A 

geometria dos grãos e estratificações indicam que a fácies Gt pertenceu a um canal principal ou tributário, 

de grande energia, de um sistema de leque aluvial proximal (modelo Trollheim), característica conferida a 

partir da existência da fácies Gmm.  

Associação de fácies D: Esta associação é composta pelas fácies Gp e St interpretadas, 

respectivamente, como barra interna e duna 3D. A presença de estratificações plano paralelas entre 

cascalhos da fácies Gp sugere uma drenagem de fluxo trativo de boa carga energética. Sobreposta a Gp, a 

fácies St evidencia uma brusca perda de energia em função da diminuição de sua granulometria. Acredita-
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se que essa diminuição de competência, pode ter ocorrido pela queda da precipitação regional ou por 

pressões antrópicas. Reflexos das ações humanas foram sinalizados por Marques (1997) na bacia do rio 

Paraopeba. Segundo a autora, o predomínio de material areno-siltoso nos depósitos de planícies de 

inundação bem como sinais de entrelaçamento de sua calha principal são consequências, principalmente, 

das atividades mineiras. 

Fácies C: Depósitos aluvias e coluviais costumam ser tratados de forma individualizada na 

literatura, portanto fácies coluvionares não são contempladas nos modelos de Miall (1978) e Walker 

(1984). Em função da existência de tais depósitos no topo dos perfis 1 e 2, estes foram representados com 

o código C; sendo sua interpretação baseada em características anteriormente descritas. 

A partir da análise das associações de fácies identificadas, nos pontos de estudo 1, 2 e 3 infere-se 

que a região foi dominada por um sistema regional de leques aluviais. Tais depósitos estão aptos a análise 

comparativa entre o aporte de minerais ferrosos e o dos canais atuais, uma vez que, conforme os modelos 

de fácies de Walker (1984), leques aluvias possuem fácies análogas aos canais de padrão entrelaçado. Os 

barrancos de rios, aqui interpretados como de sistema fluvial entrelaçado, são de grande importância nesse 

estudo por estarem em áreas não influenciadas pelas atividades mineiras. As taxas de minerais ferrosos em 

seus aluviões poderão ser interpretadas, portanto, como oriundas dos processos intempéricos que 

esculpiram a paisagem regional.  

Tabela 8.1 – Associações e intepretações das fácies estudadas e seus ambientes de deposição. 

Associação 

de Fácies 
Fácies 

Granulometria 

predominante 

Mineralogia e/ou 

petrografia 

Estruturas 

sedimentares 
Interpretação 

Ambiente de 

Sedimentação 

A 

St Areia fina a grossa 
Quartzo, hematita, 

itabirito e quartzito 

Estratificação 

cruzada 

acanalada 

Dunas 3D Leque aluvial 

retrabalhado 

por um canal 

fluvial Gt 
Cascalho com 

matacões 

Quartzo, hematita, 

quartzito e 

granitoide 

Estratificação 

cruzada 

acanalada 

Preenchimento 

de canal 

B 

Gmm 

Areia fina com 

cascalho e 

matacões 

Quartzo, hematita e 

quartzito 
Ausente 

Fluxo de 

detritos 
Leque aluvial 

proximal 

Gh 
Cascalho com 

matacões 

Quartzo, hematita, 

goethita, granitoide 

e quartzito 

Imbricamentos 
Fluxo de 

Lençol 

C 

Gt 
Cascalho com 

matacões 

Quartzo, hematita, 

quartzito e 

granitoide 

Estratificação 

cruzada 

acanalada 

Preenchimento 

de canal 
Leque aluvial 

proximal 

Gmm 

Areia fina com 

cascalho e 

matacões 

Quartzo, hematita e 

quartzito 
Ausente 

Fluxo de 

detritos 

D 

Gp 
Cascalho com 

matacões 

Quartzo, hematita, 

goethita, itabirito e 

quartzito 

Estratificação 

cruzada planar 
Barras internas 

Rio entrelaçado 

St Areia fina a grossa 
Quartzo, hematita, 

itabirito e quartzito 

Estratificação 

cruzada 

acanalada 

Dunas 3D 

 C Areia fina Quartzo, hematita Ausente Colúvio - 
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CAPÍTULO 9 

PROVENIÊNCIA SEDIMENTAR E IDADE ABSOLUTA DOS 

DEPÓSITOS ALÇADOS 

 A definição da idade dos depósitos por LOE, bem como a análise da proveniência sedimentar a 

partir de zircões detríticos possibilitou atestar, definitivamente, a fonte alimentadora dos depósitos aqui 

investigados, bem como a idade mínima de entalhamento da paisagem. As duas técnicas contribuíram com 

o estabelecimento de um quadro sobre a evolução morfossedimentar da porção NE do médio curso do rio 

Paraopeba. 

9.1 – PROVENIÊNCIA SEDIMENTAR 

 A análise de proveniência sedimentar de zircões detríticos, pelo método U-Pb, foi realizada sobre 

sedimentos das fácies de leque aluvial e dos atuais cursos de drenagem. Os sedimentos utilizados 

correspondem àqueles amostrados durante a análise estratigráfica, descritos no capítulo 8. 

 Com base nas imagens obtidas por catodoluminescência pôde-se observar que a maioria dos grãos 

estão no formato de prismas bipiramidais, comumente fragmentados. Tais grãos variam de incolor a 

castanho e, individualmente, o tamanho varia entre 50 e 500 micrometros. A maioria dos zircões tem 

zoneamento oscilatório (figura 9.1). Não foram estabelecidas relações entre as características físicas dos 

zircões e suas idades de U-Pb. 

Figura 9.1 – Imagens de catodoluminescência de alguns zircões encontrados nos sedimentos das fácies e do atual 

leito dos cursos fluviais estudados (pontos de estudo 1, 2 e 3). Observa-se a variedade no tamanho, forma, estrutura 

interna e idade dos grãos. 
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9.1.1 – Gênese dos zircões detríticos 

 A figura 9.2 contém os diagramas de concórdia das seis amostras analisadas. As letras a, b e c 

correspondem, nessa ordem, aos pontos de estudo 1, 2 e 3. Durante as análises, foram consideradas apenas 

as idades concordantes e sub-concordantes. As razões discordantes foram descartadas em função de uma 

possível abertura do sistema isotópico ou por oscilações no teor de Pb, U, Th e demais isótopos das séries 

de decaimento (Geraldes, 2010). 

Os diagramas de probabilidade de densidade com os espectros de idade das amostras deste estudo 

estão dispostos na figura 9.3. As letras a, b e c referem-se, respectivamente, aos pontos de estudo 1, 2 e 3. 

As barras verticais indicam os principais eventos magmáticos definidos por Lana et al. (2013) e 

redefinidos por Farina et al. (2015): Santa Bárbara (3220–3200 Ma); Rio das Velhas I (2920–2850 Ma); 

Rio das Velhas II (2800–2760 Ma) e Mamona (2760–2680 Ma). 

As idades obtidas, em todas as amostras, têm padrões parecidos, sempre com picos dominantes 

entre 2650 Ma e 2700 Ma. No ponto de estudo 1, as idades dos zircões presentes nos sedimentos do atual 

leito do ribeirão Casa Branca distribuíram-se no diagrama de forma concordante e sub-concordante (figura 

9.2a). Conforme a figura 9.3a, seu pico principal apresentou uma idade média de 2668 Ma, o que sugere 

maior contribuição de grãos provenientes de rochas intrudidas na fase final do evento magmático 

Mamona. Observou-se um pico subordinado (<10 zircões) em 2750 Ma, seus grãos cristalizaram-se na 

fase inicial do evento Mamona (figura 9.3a). 

Ainda concernente ao ponto 1, os zircões encontrados na fácies Gt sugerem duas principais fontes 

para seus sedimentos. A primeira, com zircões cristalizados na fase final do evento Mamona, apresentou 

uma idade média de 2674 Ma (concordantes e sub-concordantes, figura 9.2a). Já o segundo pico, de idades 

concordantes em 2833 Ma, teve sua contribuição a partir de um provável pulso magmático ocorrido entre 

os eventos Rio das Velhas I e II (figura 9.3a). 

 Os zircões encontrados nos sedimentos de leito do ribeirão Piedade, do ponto 2, forneceram dois 

principais picos de idades concordantes: 2680 Ma e 2769 Ma, ambos intrudidos no evento Mamona. Foi 

observado um pico subordinado em 2861 Ma, sendo seus grãos cristalizados durante o evento Rio das 

Velhas I (figura 9.3b). Os zircões presentes na fácies Gh apresentou uma idade praticamente unimodal. 

Sua análise forneceu uma média das razões 207Pb/Pb206 de 2693 Ma (figura 9.2b). Em conformidade com a 

figura 9.3b, seus grãos são provenientes das intrusões do evento Mamona. 

 No ponto 3, os zircões segregados dos sedimentos do atual leito do ribeirão Piedade forneceram 

idades concordantes e sub-concordantes, com apenas três picos subordinados (<10 zircões). Além da 

escassez dos grãos de zircão dos sedimentos amostrados (16 grãos analisados), a distribuição secundária 

das idades sugere mudança brusca da rocha fonte dos sedimentos. Tais picos estão em 2798 Ma (evento 
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Rio das Velhas II), 2686 Ma (evento Mamona) e 2601 Ma (posterior ao evento Mamona). Os grãos 

encontrados na fácies Gt, concordantes e sub-concordantes, forneceram uma média de idade unimodal de 

2683 Ma, remontam, portanto, ao final do evento Mamona (figuras 9.2c e 9.3c). 

 

Figura 9.2 – Diagrama de concórdia com as principais idades obtidas para os zircões presentes nos sedimentos das 

fácies e do leito atual dos pontos 1, 2 e 3 (a, b e c, respectivamente). As idades obtidas para o zircão padrão Gj-1 

sugerem bom funcionamento da técnica utilizada (LA-SF-ICP-MS). Grãos discordantes foram excluídos. 
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Figura 9.3 -  Diagramas de probabilidade de densidade mostrando os espectros de idade dos pontos 1, 2 e 3 (a, b e c, 

respectivamente). As barras verticais indicam os principais eventos magmáticos definidos por Lana et al. (2013) e 

redefinidos por Farina et al. (2015). 
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9.1.2 – Interpretações acerca da proveniência dos sedimentos 

A evolução tectônica pré-cambriana do Quadrilátero Ferrífero contou com a abertura de bacias de 

margem continental passiva onde foram depositados grande volume de sedimentos (Dorr, 1969; Ladeira & 

Viveiros, 1984; Marshak & Alkmim, 1989; Chemale Jr. et al. 1991; Zuchetti et al. 1998; Alkmim 

&Marshak, 1998 e Endo & Machado, 1998). Tais sedimentos são provenientes, principalmente, das 

rochas cristalizadas durante os eventos intrusivos regionais (Lana et al. 2013; Farina et al. 2015). Assim, 

por ser tratar de grãos detríticos, as idades extraídas do núcleo dos zircões, atualmente presentes nas 

rochas metassedimentares, serão as mesmas dos complexos granito-gnáissicos. Nesse sentido, o 

cotejamento dos diagramas de probabilidade de densidade obtidos para os depósitos sedimentares 

estudados e aqueles encontrados na literatura geocronológica podem elucidar importantes informações 

sobre sua área fonte. 

A figura 9.4 contém os diagramas de probabilidade de densidade, obtidos nesse estudo, cotejados 

aos compilados de Machado et al. (1996); Hartmann et al. (2006) e Koglin et al. (2014). Os referidos 

diagramas compilados foram confeccionados a partir de idades obtidas para os quartzitos da Formação 

Moeda. De modo geral, as similaridades entre os espectros de idades dos zircões detríticos do leito atual e 

das fácies aluviais de depósitos alçados e os espectros das idades dos zircões da Formação Moeda, mais 

precisamente aqueles obtidos por Machado et al. (1996), sugerem essa unidade litoestratigráfica como 

principal rocha fonte. 

Entretanto, analisando de forma fixista os principais picos dos espectros de idades da figura 9.4 é 

coerente afirmar que as amostras poderiam ter proveniência dos gnaisses Alberto Flores. Nas amostras de 

leito, por exemplo, os principais picos dos pontos 1 e 2 (2668 Ma e 2693 Ma, respectivamente) estão 

dentro da margem de idade da amostra FQ 44 (tabela 2.1), de 2679 ± 37 Ma, obtida por Farina et al. 

(2015). O mesmo acontece para o pico subordinado 2686 Ma do ponto 3. No ponto 2, o pico subordinado 

(2861 Ma) é congruente com a idade da amostra FQ 40 (tabela 2.1), de 2854 ± 18 Ma, também obtida por 

Farina et al. (2015). 

Esse padrão ocorre também com os picos principais dos sedimentos das fácies de leque aluvial, 

sempre coerentes com a idade da amostra FQ 44 de Farina et al. (2015). Por outro lado, no ponto 3, apesar 

da idade de 2683 Ma sugerir proveniência do gnaisse Alberto Flores (se comparada com a amostra FQ 

44), nesta área não aflora o referido litotipo, reforçando a ideia de que a rocha fonte dos sedimentos seja 

Formação Moeda. 

É apresentado na figura 9.5 o cotejamento entre os diagramas de probabilidade de densidade 

obtidas neste estudo e aqueles compilados de Cabral et al. (2012) e Martinez Dopico et al. (2015). Os 

diagramas compilados foram confeccionados com base nas idades obtidas em amostras coletadas em 

lentes de quartzito da Formação Cauê. Similaridades entre alguns picos dos espectros de idades sugerem 
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que a Formação Cauê constitui uma fonte secundária de sedimentos, tanto para depósitos do atual leito 

quanto para os depósitos antigos alçados.  

Com relação aos sedimentos amostrados no atual leito, de modo geral, foi possível verificar 

similaridades entre os picos mais jovens encontrados nos pontos de estudo 1, 2 e 3 com os picos, também 

mais jovens, de 2453 Ma, encontrados por Martinez Dopico et al. (2015). Conforme a figura 9.5, demais 

congruências entre os picos das amostras de leito e aqueles existentes na literatura são verificadas. Como 

exemplo, é possível mencionar os de 2850 Ma, 2861 Ma e 2798 Ma (pontos 1, 2 e 3, respectivamente), 

sendo os dois primeiros correspondentes ao pico 2865 Ma e, o último congruente com o pico 2791 Ma, 

ambos encontrados em Cabral et al. (2012) e Martinez Dopico et al. (2015). 

No que tange aos depósitos aluviais alçados, acredita-se que o pico em 2833 Ma, da fácies Gt do 

ponto de estudo 1, tenha tido contribuições de lentes de quartzito da Formação Cauê em função de sua 

proximidade com o pico 2865 Ma de Cabral et al. (2012) e Martinez Dopico et al. (2015). No ponto de 

estudo 2, verifica-se uma estreita relação entre os picos 2850 Ma da fácies Gh e 2865 Ma da literatura. O 

caráter modal do espectro de idade da fácies Gt, do ponto de estudo 3, não permitiu verificar picos 

correlatos à Formação Cauê (figura 9.5).  

Nota-se que as similaridades encontradas entre o espectro de idade da Formação Cauê, existente 

na literatura, e as amostras do atual leito dos rios são mais nítidas se comparadas com as dos depósitos 

aluviais antigos. Isso ocorre, possivelmente, em função da maior dispersão de sedimentos oriundos da 

referida unidade litoestratigráfica, ocasionado pela instalação das mineradoras a montante dos respectivos 

pontos de estudo.  

A semelhança entre os espectros de idades de leito e fácies do paleoleque aluvial sugerem que os 

cursos fluviais atuais constituem um análogo encaixado dos paleocanais. Assim, a alimentação, em termos 

do aporte sedimentar, atual e pretérita são as mesmas (figuras 9.4 e 9.5). 

Baseando-se no exposto anteriormente, pode-se afirmar que a geologia isotópica tornou-se uma 

importante ferramenta nos estudos de proveniência dos sedimentos. A datação dos grãos detríticos de 

zircão permitiu determinar, com segurança, a principal rocha fonte dos sedimentos, contribuindo com a 

reconstituição paleogeográfica da área. Com indícios de proveniência oriunda das formações 

supracrustais, é possível concluir que a maior parte os grãos de hematita existentes nos depósitos aluviais 

são detríticos, ou seja, provenientes da Formação Cauê. 
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Figura 9.4 - Diagramas de probabilidade de densidade dos pontos 1, 2 e 3 (a, b e c, respectivamente) cotejados aos 

obtidos por Machado et al. (1996); Hartmann et al. (2006) e Koglin et al. (2014), para a Formação Moeda. 
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Figura 9.5 - Diagramas de probabilidade de densidade dos pontos 1, 2 e 3 (a, b e c, respectivamente) cotejados aos 

obtidos por Cabral et al. (2012) e Martinez Dopico et al. (2015) para a Formação Cauê. 
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9.2 – IDADES DE DEPOSIÇÃO 

Sedimentos das fácies Gt, Gh e Gt dos pontos de estudo 1, 2 e 3 (respectivamente) foram 

devidamente amostrados para obtenção de idades de deposição (ou sedimentação) por LOE. Os resultados 

obtidos estão organizados na tabela 9.1. 

Tabela 9.1. Concentrações de Tório (Th), Urânio (U) e Potássio (K), dose anual, dose acumulada e idades obtidas. 

Amostra/Cota 

topográfica 
Th (ppm) U (ppm) K (%) Dose anual 

(µGy/ano) 

Dose acumulada 

(Gy/ano) 

Idade  

(mil anos) 

Ponto 1/760m 13,979±0,503 5,877±0,310 0,702±0,102 3.400±220 32,3 9.5 ±1.0 

Ponto 2/800m 11,307±0,407 4,282±0,143 0,513±0,074 2.670±145 41,4 15.5 ±1.6 

Ponto 3/840m 23,708±0,855 3,250±0,471 3,250±0,471 7.450±570 90,6 12.1 ±1.5 

Para Sallun et al. (2007), problemas na coleta, abundância de ferro, processos pedogenéticos e 

escassez de quartzo nos sedimentos são os principais fatores que podem distorcer as idades de LOE. De 

maneira geral, quanto à abundância de ferro, embora verificada em campo, o laboratório contratado 

indicou condições normais para datação e, quantidades suficientes de quartzo possibilitaram a obtenção 

das idades. No momento da coleta foi realizada uma raspagem das camadas superficiais no intuito de 

evitar distorções nas idades por processos pedogenéticos. 

Neste sentido, baseando-se na relação entre a topografia e a cronologia dos depósitos, acredita-se 

que a idade da amostra coletada na fácies Gh, do ponto de estudo 2, possa estar superestimada. Essa 

distorção pode ter ocorrido em função das dificuldades imprimidas pela dureza do depósito, cuja matriz 

encontrava-se laterizada. Em contrapartida, em uma análise geral da geometria dos canais fluviais foram 

verificados cotovelos de drenagens, segmentos retilíneos e colinas com padrão de drenagem centrífugo, 

sugerindo que a região contenha uma rede de fraturas ortogonais que permitem que blocos individuais 

sofram soerguimento e subsidência. Assim, estudos morfométricos da rede de drenagem, futuramente, 

serão de grande valia no aprofundamento deste trabalho.  

Como os trabalhos morfométricos da rede de drenagem ainda não foram realizados, tomou-se 

como referência as idades dos sedimentos coletados nos pontos 1 e 3, sendo razoável considerar que a 

deposição da fácies de fluxo de lençol (Gh), do ponto de estudo 2, ocorreu entre ~ 9.500 e 12.160 ka. 

Uma vez estabelecidas as idades, é possível calcular a taxa aproximada de incisão fluvial do 

trecho em questão. Esse cálculo é realizado dividindo-se a cota do depósito em relação à calha atual pela 

idade encontrada. Ressalta-se que essas taxas representam uma média do período abrangido pela idade do 

depósito/terraço; em outras palavras, podem ter ocorrido momentos de entalhamento mais acelerado ou 

mais lento e até mesmo períodos de agradação. 
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Na literatura internacional existem trabalhos que se basearam em datações por isótopos de berilo 

comosgênico 10BE para mensurar taxas de incisão fluvial. Em segmentos do rio Indus, região Noroeste 

dos Himalaias (Paquistão), Burbank et al. (1996) encontraram uma taxa de incisão fluvial de 12,1mm a-1. 

Nos alpes ocidentais franceses, Brocard et al. (2003) identificaram valores que variam de 0,80 a 6mm a-1. 

Em trechos do rio Braldu, região central das montanhas Karaoram, Seong et al. (2008) determinaram 

valores entre 2 e 29mm a-1. Na cordilheira dos Andes, Safran et al. (2005) obtiveram taxas de erosão entre 

0,04 e 1,35mm a-1. Para os referidos autores, os processos tectônicos exercem o controle mais significativo 

sobre o padrão espacial das taxas de incisão.  

Há trabalhos pautados na datação de sedimentos aluviais para obtenção das referidas taxas, a 

técnica mais difundida é a LOE. Em terraços escalonados do rio Tejo, Martins & Cunha (2006) obtiveram 

taxas de incisão fluvial de 0,38 e 0,28mm a-1. No mesmo curso de drenagem, desta vez na porção central 

de Portugal, Martins et al. (2009) encontraram valores entre 0,13 e 0,53mm a-1. Fuchs et al. (2014) 

determinaram taxas de encaixamento entre 1 e 1,7mm a-1 em segmentos do rio Panj (Cordilheira Pamir). 

No rio Miño, fronteira entre Portugal e Espanha, Viveen et al. (2012) estabeleceram taxas entre 0,07 e 

0,09mm a-1.  

Em segmentos de drenagem do baixo curso do rio Paraopeba, Carvalho (2004) baseou-se em idades 

do topo e da base de níveis fluviais, encontrando taxas de encaixamento de 25mm a-1 para o ribeirão 

Macacos e 6mm a-1 para o rio Vermelho. Por estarem em regiões do cráton São Francisco livres de 

reajustes tectônicos, o autor considerou os valores altos e os atribuiu a subestimação das idades obtidas. 

Valores considerados aceitáveis foram identificados em dois segmentos do ribeirão do Ouro, 0,09mm a-1 a 

montante e 0,9mm a-1 a jusante de knickpoints.  

Na tabela 9.2 encontram-se idades de depósitos aluviais compiladas de trabalhos realizados na 

região do Quadrilátero Ferrífero e suas respectivas taxas de incisão fluvial calculadas. Conforme a tabela, 

a taxa de incisão do ribeirão Casa Branca, no ponto 1, foi de 1,26mm a-1. Valor similar foi encontrado no 

vale do rio Paraopeba, calculado a partir das idades de níveis fluviais obtidas por Barros (2015). 

Mesmo com a hipótese de distorção da idade do ponto de estudo 2, sua idade e cota topográfica 

permitiram obter uma taxa de incisão fluvial (1,64mm a-1) menor que a calculada, com base nos dados de 

Barros (2015), para o ribeirão Carioca (1,81mm a-1). Cabe ressaltar que, proporcionalmente, a idade do 

ponto 2 apresentou maior desvio padrão que os pontos 1 e 3. O ponto 3 foi o que apresentou menor taxa 

de encaixamento, 0,25mm a-1.  

Assim, ao cotejar os valores da incisão de seu respectivo curso fluvial com aquelas mensuradas a 

partir da compilação dos outros trabalhos, verificam-se grandezas aproximadas, o que indica 

confiabilidade das idades. 
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Mesmo considerando um quadro de superestimação da idade do ponto de estudo 2, o provável 

recorte temporal de deposição dos sedimentos comprova que são mais antigos que a instalação das 

mineradoras. Em outras palavras, o aporte de minerais ferrosos presentes é oriundo, exclusivamente, dos 

processos intempéricos que esculpiram a paisagem regional. Esse dado é de suma importância no presente 

estudo pois viabiliza sua comparação com o atual leito cujos sedimentos podem apresentar valores 

anômalos dos referidos minerais em função da instalação das mineradoras a montante. 

Tabela 9.2 – Síntese das idades de depósitos aluviais (obtidas por LOE) compiladas de trabalhos na região do 

Quadrilátero Ferrífero.  

Bacia 

Hidrográfica 
Canal Fluvial 

Amplitude 

(metros) 

Idade  

(mil anos) 

Taxa de Incisão 

(mm a-¹) 

Referência da 

datação 

R
io

 d
as

 V
el

h
as

 

 

Rio Maracujá 

 

3 

10 

15 

38.4 ± 3,4 

80.7 ± 6,88 

83.8± 5,9 

0,07 

0,12 

0,17 

Magalhães Júnior 

et al. (2012) 

 

Rio das Velhas 

 

5 

15 

15 

20 

30 

8 ± 1,0 

10.3 ± 1,4 

48 ± 5,5 

47 ± 5,5 

50 ± 5,8 

0,62 

1,45 

0,31 

0,42 

0,60 

Magalhães Júnior 

et al. (2011). 

 

Ribeirão Mango 

 

2 

40 

 

16.6± 1,8 

49.5± 4,9 

 

 

0,12 

0,88 

 
Barros (2015) 

Ribeirão Carioca 2 1.1± 0,1 1,81 

R
io

 D
o
ce

 Rio Conceição 

 

5 

7 

17 

35 

55 

34.3± 9 

101.2 ± 9 

169.5 ±27.9 

83.8 ± 16,3 

139.3± 13,2 

0,14 

0,06 

0,10 

0,41 

0,39 

Barros & 

Magalhães Júnior 

(2013)  

Ribeirão do 

Carmo 

2,2 

3,2 

2.2 ±200 

18.1 ±2.100 

1 

0,17 
Costa (2007) 

R
io

 P
ar

ao
p

eb
a 

Rio Paraopeba 
10 

70 

7.9±0,7 

44.9±5,4 

1,26 

1,55 

Barros (2015) Ribeirão Serra 

Azul/Mateus 

Leme 

 

10 

35 

 

 

23±3,4 

40.6±4.9 

 

 

0,43 

0,86 

 

Ribeirão Casa 

Branca 
12 9.5±1,0 1,26 

Este Trabalho  

Ribeirão Piedade 

 

4 

20 

 

12.16±1,5 

15.50±1,6 

 

 

0,25 

1,64 
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CAPÍTULO 10 

GÊNESE E EVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS ALUVIAIS ALÇADOS  

 Para compreender a gênese e evolução dos depósitos aluviais, foi realizado uma análise baseada 

na caracterização geomorfológica da área, na descrição e interpretação das fácies, na análise da 

proveniência sedimentar e na obtenção das idades de deposição dos pacotes sedimentares estudados nos 

pontos 1, 2 e 3. 

 Embora uma análise dos perfis topográficos (figura 7.2) sugira que os depósitos sedimentares 

estudados sejam acumulações residuais das colinas do embasamento, ao descrever, interpretar e confrontar 

as fácies sedimentares encontradas com aquelas classificadas em Miall (1978) e modeladas em Walker 

(1984) foi possível atribuir a paleodrenagem a um sistema fluvial tipicamente entrelaçado. A presença de 

fácies de fluxos de detritos (Gmm) e de lençol (Gh) possibilitou um maior detalhamento desse sistema. 

Assim, é plausível afirmar que, até 12.160 anos antes do presente, o sistema fluvial da porção Nordeste do 

médio curso do rio Paraopeba esteve dominado por leques aluviais. Ademais, a presença de quartzito e 

itabirito em todos depósitos, bem como os imbricamentos SE-NW aferidos na fácies Gh, do ponto 2, 

indicam que os sedimentos deslocaram-se das porções mais altas da serra da Moeda até regiões distais, 

sendo retrabalhados pelos cursos fluviais ao longo do percurso, conforme evidenciado no depósito 

sedimentar do ponto de estudo 1. 

 Interpretações realizadas na análise de proveniência sedimentar corroboram os indícios de leque 

aluvial apontados pela análise estratigráfica. Os espectros de idades dos zircões detríticos, sempre com 

picos dominantes entre 2650 Ma e 2700 Ma, comprovadamente similares aos obtidos por Machado et al. 

(1996), Hartmann et al. (2006) e Koglin et al. (2014), confirmam que os metassedimentos da Formação 

Moeda foram os principais fornecedores de sedimentos para o sistema de leques. Similaridades entre os 

picos de idades encontrados com os da Formação Cauê, compilados de Cabral et al. (2012) e Martinez 

Dopico et al. (2015), sugerem essa unidade litoestratigráfica como uma fonte secundária dos sedimentos 

analisados.  

 As informações obtidas foram integradas com aquelas encontradas em trabalhos realizados na 

bacia do rio Paraopeba e regiões adjacentes, como Saadi (1991), Kohler (1989), Marques (1997), Moreira 

(1997), Carvalho (2014) e Barros (2015). Movimentações tectônicas ocorridas no Cenozóico são de 

grande valia nas intepretações sobre a evolução dos depósitos sedimentares estudados. Em trabalhos de 

campo e laboratório, a verificação de cotovelos de drenagens, segmentos retilíneos, colinas com padrão de 

drenagem centrífugo, possível subsidência da região onde está inserido o ponto de estudo 2 e o 

deslocamento de sequências deposicionais, por falha normal, no ponto de estudo 3 são os principais 

indícios de neotectônica. Além disso, como já revisado nos capítulos introdutórios desse trabalho, os 

autores supracitados trazem luz a soerguimentos, basculamento de blocos, deslocamento de níveis fluviais 
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e demais características que comprovam a influência da neotectônica na dinâmica dos cursos de drenagem 

da referida bacia.  

 Contudo, é possível sugerir que existiram paleosuperfícies mais altas que a do topo das colinas 

atuais onde os cursos de drenagem imprimiram dinâmicas cíclicas de incisão e agradação. Tem-se 

notoriedade que a referida dinâmica não ocorreu de maneira tão simples e uniforme, pois o entalhamento 

da paisagem pode não ter respondido apenas a um rebaixamento do nível de base regional, sendo 

improvável que a bacia do rio Paraopeba não seja composta por blocos que tenham sofrido 

movimentações entre si e simultâneas ao rebaixamento principal. 

  Em trabalhos de campo, resquícios dessas paleosuperfícies foram observados nas escarpas da 

serra da Moeda, onde zonas de coalescência de leques aluviais encontram-se organizadas como patamares. 

Esses patamares sugerem, portanto, a existência de paleosuperfícies que atuavam como nível de base onde 

os paleoleques coalesciam. 

 Acredita-se que as fácies de leque e de canal encontradas nos pontos de estudo 1, 2 e 3 

correspondam a registros de três das paleosuperfícies mencionadas. No intuito de facilitar o entendimento 

do presente texto, as discussões levantadas nesse capítulo utilizarão as abreviações L1, L2 e L3, 

respectivamente.  

 Conforme a figura 10.1, após a formação de um nível deposicional mais antigo, uma incisão 

fluvial teria levado o curso de drenagem a uma nova posição (840m), onde ocorreu a agradação de L3. 

Considerando que sua idade seja confiável, essa agradação aconteceu por volta de 12.160 anos. Em 

sequência, um provável soerguimento desconectou o canal fluvial de seu nível de base original, levando-o 

a uma forte incisão que rebaixou o curso d’água em cerca de 40 metros. Posteriormente, em um novo 

nível de base e relativa calmaria tectônica, foi possível a deposição de leques aluviais gerando L2. A não 

correspondência cronológica e topográfica entre L3 e L2 inviabilizou o cálculo aproximado da taxa de 

incisão; porém, com relação a atual calha de drenagem, essa taxa tem seu valor em 0,25mm a-1. 

 Após a sedimentação de L2, um novo período epirogênico levou o canal fluvial a entalhar, 

novamente, seu talvegue. Partindo do pressuposto de que a idade de deposição de L2 seja confiável, sua 

agradação ocorreu há cerca de 15.500 anos e uma incisão fluvial de cerca de 40m em 6 mil anos teria 

levado o curso fluvial até a posição de L1 (figura 10.1).  

 Em novo período de estabilidade tectônica, o paleocurso de drenagem, atual ribeirão Casa Branca, 

depositou o nível fluvial L1, há 9.500 anos antes do presente. Conforme as informações expedidas no 

estudo de suas fácies, os sedimentos de L1correspondem a um material carreado e retrabalhado de 

superfícies mais antigas, possivelmente de L2. Em sequência, nova fase de incisão, em uma taxa de 
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aproximadamente 1,26mm a-1, levou o canal fluvial a sua atual posição (figura 10.1). Essa taxa de incisão, 

mais uma vez, exagerada deixa clara a necessidade de estudos mais aprofundados. 

De maneira convergente, Moreira (1997) menciona o desenvolvimento de leques aluviais no 

flanco Nordeste da serra da Saudade, no baixo curso do rio Paraopeba.  Entre o Fecho do Funil e Juatuba, 

a jusante da área deste estudo, Marques (1997) descreve depósitos similares na bacia do ribeirão Serra 

Azul. As autoras atribuem a formação de leques na região a soerguimentos tectônicos. Em consonância 

com os trabalhos realizados por Marques (1997), na bacia do ribeirão Serra Azul, Barros (2005) 

descreveu 6 níveis deposicionais dos quais o N4 e o N3 correspondiam a leques aluviais. O N4 foi datado 

em aproximadamente 40 mil anos. O mesmo está posicionado em uma cota altimétrica entre 760 e 790m 

e em uma amplitude, com relação ao atual curso de drenagem, que varia entre 35 e 40m. Pressupondo que 

a deposição de leques na bacia do ribeirão Serra Azul tenha sido condicionada pelos mesmos fatores dos 

encontrados nesse trabalho, acredita-se o nível fluvial N4, de Barros (2015), componha fragmentos de 

superfícies mais antigas que as investigadas nesse estudo.  

Os rios das Velhas e Paraopeba atravessam a Serra do Curral (limite norte do Quadrilátero 

Ferrífero) a partir de cortes epigênicos (fechos de Sabará e do Funil, respectivamente). Baseando-se na 

espessura dos pacotes sedimentares, Magalhães Júnior & Saadi (1994) e Marques (1997) indicam que 

soerguimentos cenozóicos da serra do Curral levou a um acentuado entulhamento do vale a montante das 

referidas gargantas fluviais. Além disso, os autores indicam que, atuando como soleira geomorfológica, a 

serra do Curral freou a dinâmica da incisão fluvial a montante. Contraditoriamente, espessura dos 

depósitos aluviais dos ribeirões Casa Branca e Piedade são bem inferiores aos identificados por Marques 

(1997), a jusante do Fecho do Funil e, as taxas de incisão encontradas são muito elevadas.  

 Para Moreira (1997), a preservação dos níveis fluviais alçados na bacia do Ribeirão Serra Azul é 

justificada por seu assentamento em um bloco cercado por falhas. Essas falhas seriam os locais onde a 

incisão seria preponderante, deixando preservados os pacotes sedimentares adjacentes. Nesse sentido, 

acredita-se que, em períodos de tectônica ascendente, o curso de drenagem tenha entalhado em planos de 

fraturas deixando preservados, mesmo que temporariamente, porções isoladas entre esses eles (como os 

depósitos L1, L2 e L3).  
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Figura 10.1 – Modelo para gênese e evolução dos depósitos aluviais alçados estudados. 



 

 

CAPÍTULO 11 

A DISPERSÃO DE MINERAIS FERROSOS: CONTRIBUIÇÕES 

ANTRÓPICAS X NATURAIS 

 Neste capítulo encontram-se os dados referentes a caracterização mineralógica (ou petrográfica) 

das frações cascalho, areia muito grossa e silte/argila das amostras de leito e depósitos aluviais antigos dos 

cinco pontos estudados. São apresentados, também, os valores obtidos no cálculo das áreas de ocorrência 

de cada unidade litoestratigráfica (a montante dos pontos estudados), assim como interpretações a respeito 

do nível de significância extraídos no teste estatístico “T de student. A partir dessas informações e das 

idades dos depósitos aluviais, comprovadamente mais antigas que a instalação das mineradoras, foi 

possível estabelecer um quadro geral a respeito da contribuição natural e antrópica na dispersão dos 

minerais ferrosos em sedimentos dos ribeirões Piedade e Casa Branca.  

 Em todas as tabelas, os valores inseridos na coluna D referem-se aos sedimentos amostrados em 

fácies de paleoleque aluvial (pontos 1, 2 e 3) ou barrancos de rio (pontos 4 e 5). Os valores inseridos na 

coluna L referem-se aos grãos coletados no atual leito. Ressalta-se que os atuais cursos d’água dos pontos 

de estudo 1, 2 e 3 estão a jusante das cavas, pilhas de estéreis, estradas e demais estruturas de mineração. 

Os pontos 4 e 5 encontram-se a jusante de áreas, espacialmente, livres das atividades mineiras. 

11.1 – CLASSES GRANULOMÉTRICAS  

No laboratório de sedimentologia, após a secagem e quarteamento do material, as amostras foram 

peneiradas de acordo com abertura em mesh proposta por Wentworth (1992). Uma vez peneiradas, as 

amostras foram sistematicamente pesadas e, seus valores anotados em ficha pré-estabelecida, conforme a 

tabela 11.1. Assim, além das frações cascalho e silte/argila, foi escolhida para caracterização mineralógica 

(ou petrográfica) a fração areia muito grossa em função de sua boa representatividade em termos de 

massa. 

Tabela 11.1– Massa (em gramas) das classes granulométricas e total obtidas por meio do peneiramento 

convencional

Granulometria 

Ponto de 

estudo 1 

Ponto de 

estudo 2 

Ponto de 

estudo 3 

Ponto de 

estudo 4 

Ponto de 

estudo 5 

D  L D L D L D L D L 

CA 393,3 491,3 510,9 373,4 344,2 402,3 438,9 320,6 238 441,2 

AMG 95,8 72,7 90,8 54,9 94 109,9 117 111,9 95,5 104,5 

AG 59,4 33 31 37,6 66,1 93,2 69,4 82,6 55,8 71,8 

AM 65,9 38,8 42,8 29,9 29,8 61 59,5 41 53,3 60 

AF 62,2 36,7 18,8 17,4 29,5 48,5 88,5 45,9 11,8 94 

AMF 38,8 8,7 36,6 5,7 15,9 10,8 47,3 15,2 62,8 37,2 

S/A 55,5 12 41,4 15,1 16,8 10 43,3 12,4 62,6 17,1 

Total 770,9 693,2 772,3 534 596,2 735,7 863,9 629,6 579,8 825,9 
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11.2 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA LITOLÓGICA 

Conforme explicitado na metodologia, foram calculados valores de área, em Km², e sua 

representatividade, em termos percentuais, para cada litotipo encontrado a montante dos pontos em 

estudo. Rezende et al. (2010) e Rezende et al. (2013) encontraram uma estreita relação entre a ocorrência 

das unidades litológicas e as taxas de denudação geoquímica em sub-bacias hidrográficas da serra do 

Espinhaço Meridional. Nesse sentido, pretentende-se verificar as litologias que mais ocorrem no sistema 

hidrográfico estudado e sua relação com a mineralogia (e/ou petrografia) das frações cascalho, areia muito 

grossa e silte/argila.  

Encontram-se organizados na tabela 11.2 os valores de abrangência de cada litologia assentada 

sob a rede de drenagem desde a nascente até os pontos estudados. Conforme a tabela, a montante dos 

pontos de estudo 1, 2, 4 e 5 os cursos de drenagem se inserem principalmente sobre o gnaisse Souza 

Noschese (47,7%, 50,8%, 76,8% e 39,1% da área total, respectivamente). Diferente dos demais, no ponto 

de estudo 3 as rochas do Grupo Quebra Osso tiveram maior área de abrangência (34,6%). De modo geral, 

valores consideráveis foram encontrados, também, para as rochas do Grupo Nova Lima (pontos 1, 2 e 3) e 

das formações Cauê (pontos 1, 4 e 5) e Moeda (pontos 1, 2, 3, 4 e 5).  

Tabela 11.2 – Valores (Km² e %) da ocorrência geológica a montante dos pontos de estudo. 

Com base nos estudos de proveniência sedimentar, pelo método U-Pb, realizados para os 

depósitos de leito atual e antigas fácies de leque aluvial (pontos de estudo 1, 2 e 3) foi possível verificar 

que a alimentação sedimentar atual e pretérita são as mesmas. As idades indicaram duas prováveis rochas 

fonte desses sedimentos, os quartzitos das formações Moeda e Cauê ou os gnaisses Alberto Flores. Apesar 

Litologia 

Ponto de 

estudo 1 

Ponto de 

estudo 2 

Ponto de 

estudo 3 

Ponto de 

estudo 4 

Ponto de 

estudo 5 

Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % 

Coberturas Fanerozóicas 2,98 2,7 2,14 3,3 1,06 6,9 0,13 1,2 0,2 5 

Formação Gandarela 1,46 1,3 0,14 0,2 0 0 0 0 0 0 

Formação Cauê 10,12 9,2 3,44 5,2 1,28 8,3 0,57 5,4 1,57 39,1 

Formação Batatal 4,7 4,2 1,25 1,9 0,64 4,1 0,41 3,9 0,40 10 

Formação Moeda 10,88 9,9 4,19 6,4 2,17 14,1 1,19 11,3 0,27 6,7 

Gnaisse Souza Noschese 52,52 47,7 33,19 50,8 1,29 8,4 8,07 76,8 1,57 39,1 

Grupo Nova Lima 25,04 23 5,55 8,5 3,55 23,2 0,038 0,3 0 0 

Grupo Quebra Osso 0,36 0,3 14,68 22,5 5,3 34,6 0,11 1 0 0 

Gnaisse Alberto Flores 1,93 1,7 0,7 1 0 0 0 0 0 0 

Total 109,9 100 65,29 100 15,29 100 10,51 100 4,01 100 
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de não apresentar os valores percentuais mais significativos da área total, os quartzitos das formações 

Moeda têm boa representatividade nos pontos de estudo 1, 2 e 3 (9,9%, 6,4% e 14,1%, nessa mesma 

ordem) . O mesmo não acontece para o gnaisse Alberto Flores cuja área de abrangência foi encontrada 

apenas nos pontos de estudo 1 e 2 com valores proporcionais pouco relevantes (1,7% e 1%, 

repectivamente). Desta forma, essa análise contribui com a interpretação de que os sedimentos analisados 

nesse trabalho tem proveniência das formações supracrustais presentes na Serra da Moeda. 

11.3 – CARACTERIZAÇÃO DA FRAÇÃO CASCALHO  

 Os valores percentuais de ocorrência dos minerais e/ou rochas pormenorizados da fração cascalho 

encontram-se na tabela 11.3. Como pode ser visto na tabela, nos cinco pontos estudados, os clastos 

apresentaram mineralogia pouco diversificada.  

Tabela 11.3 – Valores percentuais de ocorrência dos minerais e/ou rochas em 200 grãos amostrados na fração 

cascalho.  

 Conforme a tabela 11.4, no teste estatístico “T de student”, o valor de significância encontrado foi 

de 0,08. Este valor, acima do nível de significância parâmetro (0,05), indica que a discrepância entre as 

médias de hematita antes e após a instalação das mineradoras não é estatisticamente significativa, ou seja, 

é preciso considerar a hipótese de que, na fração cascalho, não há acréscimo considerável de minerais 

ferrosos nos atuais sedimentos dos cursos fluviais estudados em função da instalação das mineradoras a 

montante (hipótese nula). 

Tabela 11.4 – valor de significância estatística encontrado no teste “T de student” para ocorrência de hematita na 

fração cascalho. 

 

  

Mineral 

Ponto de estudo 

1 

Ponto de estudo 

2 

Ponto de estudo 

3 

Ponto de estudo 

4 

Ponto de estudo 

5 

D L D L D L D L D L 

Quartzo 35 11 81 24 7 3 59 25 7 8 

Hematita 65 88 19 76 93 97 41 75 93 92 

Mica 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pontos estudados 
Valores absolutos de minerais ferrosos 

D (Grupo de controle) L (Grupo Tratado) 

1 120 176 

2 38 152 

3 186 194 

4 82 150 

5 186 184 

Valor de significância obtido no teste: 0,08 – Hipótese nula considerada 
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Apesar do exposto acima, uma comparação criteriosa da ocorrência de hematita nos depósitos 

antigos e atuais, de cada ponto estudado, permitiu o estabelecimento de importantes informações sobre sua 

dispersão. No ponto de estudo 1, dentre os 200 grãos separados aleatoriamente dos sedimentos da fácies 

Gt, 35% compõem-se de quartzo e 65% de hematita. No que se refere aos sedimentos do atual leito do 

ribeirão Casa Branca, 11% são de quartzo, 88% de hematita e 1% de mica. Nota-se que a proporção de 

hematita do atual leito é consideravelmente maior que das fácies Gt, esse aumento em 23% pode indicar 

assoreamento por minerais ferrosos em função da instalação das mineradoras a montante. 

Em meio ao aluvião da fácies Gh, do ponto 2, observa-se uma relevante predominância do quartzo 

(81%) em relação a hematita (19%). Contraditoriamente, ao analisar os sedimentos do atual leito do 

ribeirão Piedade, essa predominância passa a pertencer ao mineral ferroso, com 76% de representatividade 

contra 24% do mineral quartzoso (tabela 11.3). Esse acréscimo de, praticamente, em 4 vezes na 

quantidade de minerais ferrosos nos sedimentos de leito atual também pode ser um indicativo de pressões 

antrópicas, sobretudo das atividades de mineração localizadas a montante. 

No ponto 3, dentre os 200 grãos segregados dos sedimentos da fácies Gt, observa-se uma boa 

quantidade de hematita tanto no depósito aluvial antigo quanto no atual leito (93% e 97%, 

respectivamente). A ocorrência de quartzo foi considerada incipiente, sendo 7% para a amostra da fácies 

Gt e 3% para o atual leito (tabela 11.3). Esses valores anômalos de hematita e quartzo podem ter ocorrido 

em função da pouca abrangência dos gnaisses Souza Noschese a montante deste ponto (8,4% da área total 

a montante, tabela 11.2), implicando que grande parte dos grãos de quartzo, da fração cascalho, sejam 

provenientes de seus veios.  

Os grânulos da fácies Gp, do barranco do rio inserido no ponto 4, são constituídos por 59% de 

quartzo e 41% de hematita. No atual leito do córrego Vieiras, os sedimentos pormenorizados são 

compostos por 25% de quartzo e 75% de hematita. Embora esse ponto de estudo tenha sido escolhido para 

representar proporções naturais da dispersão de minerais ferrosos, os valores obtidos sugerem que 

pressões antrópicas alcançaram seus aluviões. Essa afirmação é justificada pela elevada proporção de 

hematita no atual leito com relação a fácies Gp. Acredita-se que em áreas livres de pressões antrópicas, a 

proporção de minerais ferrosos entre o depósito aluvial antigo e o leito atual deve ser semelhante ou com 

pouca discrepância. 

Valores anômalos de hematita e quartzo também ocorrem no ponto 5, de 200 grãos separados dos 

sedimentos da fácies Gp, 7% são de quartzo e 93% de hematita. Seu atual leito indicou 8% de quartzo e 

92% de hematita. Apesar da alta representatividade do gnaisse Souza Noschese (39,1%) em relação a área 

total drenada pelos cursos fluviais a montante do ponto amostrado, em termos reais a referida área (1,57 

Km²) tem valor parecido com o ponto 3 (1,29 m², tabela 11.2). Embora esse ponto de estudo também 

tenha sido escolhido para representar a “proporção natural” de minerais ferrosos, é possível que o 
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barranco de rio tenha idade inferior à instalação das mineradoras e, seus valores superestimados de 

hematita e subestimados de quartzo sejam resultado de seu funcionamento. 

11.4 CARACTERIZAÇÃO DA FRAÇÃO AREIA MUITO GROSSA  

Na tabela 11.5 encontram-se os valores percentuais obtidos na caracterização dos grãos da fração 

areia muito grossa.  

Tabela 11.5 – Valores percentuais de ocorrência dos minerais e/ou rochas em 200 grãos amostrados na fração areia 

muito grossa.  

 Os dados utilizados na realização do teste estatístico “T de student” encontram-se na tabela 11.6. 

O referido teste forneceu um valor de significância estatística de 0,2. Da mesma forma que na fração 

cascalho, este valor, acima do nível de significância parâmetro (0,05), indica que é preciso considerar a 

hipótese nula, de que não há acréscimo exacerbado de minerais ferrosos em função da instalação das 

mineradoras a montante. Porém, esse teste não descarta a hipótese alternativa de que há um acréscimo dos 

minerais ferrosos nos atuais sedimentos aluviais dos cursos de drenagem.  

Tabela 11.6 – Valor de significância estatística encontrado no teste “T de student” para ocorrência de minerais 

ferrosos na fração areia muito grossa. 

  

  

Mineral 

Ponto de estudo 

1 

Ponto de estudo 

2 

Ponto de estudo 

3 

Ponto de estudo 

4 

Ponto de estudo 

5 

D L D L D L D L D L 

Quartzo 35 43 33 42,5 67 18,5 93,5 82,5 43 29,5 

Hematita 47 52 53 54 25,5 80 6 16,5 52,5 68,5 

Goethita 6 1,5 9 0 0 0 0 0 0 0 

Mica 4 0 4 0 0 0,5 0 0 0,5 0 

Fragmento 

de Rocha 
8 3,5 1 3,5 7,5 1 0,5 1 4 2 

Pontos estudados 
Valores absolutos de minerais ferrosos 

D (Grupo de controle) L (Grupo Tratado) 

1 106 107 

2 124 108 

3 51 160 

4 12 33 

5 105 137 

       Valor de significância obtida no teste:  0, 2 – Hipótese nula considerada 
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Analisando especificamente a tabela 11.5 foi possível obter informações importantes a respeito da 

dispersão dos minerais ferrosos. Em aluviões, os grãos de hematita tem duas principais razões para sua 

ocorrência. A primeira e mais comum trata-se do carreamento de grãos erodidos para regiões a jusante de 

sua rocha parental. A segunda refere-se a reações do intemperismo químico do pacote sedimentar, das 

quais destacam-se a desidratação (da goethita) e a hidrólise total de fragmentos de rochas 

ferromagnesianas (Duarte et al. 2000; Teixeira et al. 2008; Almeida, 2012; Becker, 2012). Assim, tem-se 

notoriedade de que os valores de hematita podem estar superestimados em função de sua formação a partir 

de reações químicas de litotipos ferromagnesianos sobrepostos as rochas do embasamento, principalmente 

do Grupo Quebra Osso que compreende boa parte da área a montante dos pontos de estudo 1, 2 e 3 (tabela 

11.2).  

 No ponto 1, dentre os 200 grãos aleatórios segregados da fácies Gt, os minerais ferrosos (hematita 

e goethita) estão representados por 53% desses grãos. Dos 47% restantes, 39% são silicatos (quartzo e 

mica) e 8% são fragmentos de rocha. Ao pormenorizar grânulos do atual leito do ribeirão Casa Branca, 

valores similares foram encontrados, principalmente, para minerais de ferro (53,5%). Dos 16 fragmentos 

de rocha identificados no depósito aluvial antigo, 5 são de quartzito, 9 de itabirito e 2 de gnaisse. Já nos 

sedimentos da calha atual, foram reconhecidos 4 grãos de itabirito e 3 de quartzito (tabela 11.5). Apesar de 

compreender boa parte da área drenada a montante do ponto em estudo (52,52 km²), poucos foram os 

fragmentos de gnaisse encontrados, o que pode indicar incipiente influência das reações do intemperismo 

químico nos valores de hematita. 

 No ponto 2, entre os grânulos identificados da fácies Gh, os valores percentuais da hematita e da 

goethita somaram 62%. Do restante, 37% representa os grãos de quartzo e mica e 1% os fragmentos de 

itabirito. Em meio aos sedimentos do atual leito do ribeirão Piedade, foram encontrados 108 grãos de 

hematita (54%), 85 de quartzo (42,5%) e 7 fragmentos quartzito (3,5%). Se comparados, os valores de 

minerais ferrosos dos depósitos pretérito e atual não apresentam-se muito discrepantes (tabela 11.5). 

 Diferente do que foi descrito acima, a quantidade de minerais ferrosos nos sedimentos de leito do 

ribeirão Piedade, do ponto de estudo 3, representa mais que o triplo daqueles identificados entre os 

grânulos da fácies Gt (tabela 11.5). Conforme a tabela 9.1, a referida fácies tem idade mais antiga que a 

instalação das mineradoras, sendo seus valores de minerais ferrosos oriundos, apenas, dos processos 

intempéricos que esculpiram a paisagem regional. O aumento em 55,5% desses minerais nos aluviões da 

atual calha é atribuído as atividades mineiras assentadas montante.  

 Conforme já mencionado, os pontos de estudo 4 e 5 foram escolhidos para representarem valores 

“naturais” de minerais ferrosos tanto nos depósitos antigos quanto nos atuais. Porém, como já apontado na 

caracterização dos cascalhos, esses pontos encontram-se modificados em função de pressões antrópicas. 

Verifica-se na tabela 11.5 que a quantidade de hematita é consideravelmente maior nos sedimentos de 
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leito atual que nas fácies Gp de seus respectivos barrancos. Esses valores muito discrepantes indicam 

assoreamento por minerais ferrosos do atual curso de drenagem em função da instalação das mineradoras 

nas imediações.  

11.5 – CARACTERIZAÇÃO DA FRAÇÃO SILTE/ARGILA  

 Os valores percentuais identificados na caracterização mineralógica da fração silte/argila 

encontram-se organizados na tabela 11.7. De maneira geral, comparando-se a ocorrência de todos 

minerais identificados, nota-se uma predominância, tanto nos depósitos quanto no leito, do quartzo e sua 

proveniência pode ser atribuída a diferentes litotipos, tais como os quartzitos da Formação Moeda, 

Itabiritos da Formação Cauê e dos gnaisses Souza Noschese e Alberto Flores. Minerais de alumínio, 

caulinita e gibbsita, são os de segunda maior grandeza e podem estar associados a reações do 

intemperismo de rochas pelíticas, como os filitos recorrentes nas Formações Batatal e Gandarela e, 

principalmente ao gnaisse Souza Noschese que tem maior área de abrangência (tabela 11.2). A ocorrência 

de talco e anortita foi considerada insignificante. 

Tabela 11.7 – Valores percentuais de ocorrência mineralógica em 10 gramas da fração silte/argila.  

 De maneira consonante às frações cascalho e areia muito grossa, o valor de significância obtido no 

teste estatístico “T de student” indicou que é preciso considerar a hipótese nula (tabela 11.8). Assim, de 

acordo com o resultado desse teste (0,09), as mineradoras pouco contribuíram com o aumento dos 

minerais ferrosos, podendo este ter ocorrido ao acaso. 

 Diferente das frações anteriormente descritas, a comparação temporal entre as idades dos 

depósitos aluviais antigos e atuais não pode ser assertiva. Isso porque a referida classe granulométrica só é 

depositada em períodos de calmaria dos fluxos aquosos, ou seja, em períodos posteriores a deposição dos 

grãos das frações maiores, dentre eles os de quartzo, utilizados na datação pro LOE. Entretanto, dada a 

Mineral 

Ponto de estudo 

1 

Ponto de estudo 

2 

Ponto de estudo 

3 

Ponto de estudo 

4 

Ponto de estudo 

5 

D L D L D L D L D L 

Quartzo 54 77 40 64 38 71 61 57 43 72 

Caulinita 18 17 45 10,9 34 18 8 17 27 0 

Gibbsita 17 0 11 7,9 0 0 8 9 15 0 

Hematita 4 6 4 7,9 6 0 2 4 7 28 

Mica 4 0 0 8,9 5 11 8 7 8 0 

Anortita 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

Talco 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 
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idade e a posição topográfica dos depósitos datados, provavelmente, a fração silte/argila decantou em 

épocas anteriores a instalação das atividades de mineração. 

Tabela 11.8 – Valor de significância estatística encontrado no teste estatísticos “T de student” para fração 

silte/argila. 

 

  

 

  

 

 

 

 Diante do exposto acima, as comparações no aporte de minerais ferrosos entre os depósitos 

aluviais pretérito e atuais da fração silte/argila tornaram-se apropriadas. Conforme a tabela 11.7 os valores 

de minerais ferrosos apresentados em todos os pontos de estudo estão bem baixos, incongruentes com os 

valores encontrados para as frações cascalho e areia muito grossa. Apesar disso, é possível verificar que, 

com exceção ao ponto de estudo 3, os valores de hematita identificada por entre os sedimentos das atuais 

calhas de drenagem são maiores, se com comparadas com o depósito antigo. O ponto de estudo 5, por 

exemplo, apresentou 4 vezes mais hematita no atual leito que no barranco (Tabela 11.7).    

11.6 – QUADRO GERAL A RESPEITO DAS ANÁLISES COMPOSICIONAIS 

 A análise comparativa temporal adotada nesse estudo obteve resultados significativos a respeito 

da contribuição da mineração de ferro na dispersão de sedimentos ferrosos e no assoreamento dos cursos 

de drenagem. O estabelecimento da área de ocorrência dos litotipos a montante dos pontos estudados foi 

importante para o fornecimento de respostas frente a valores não esperados.  

 Na tabela 11.9 encontram-se resumidas as respostas encontradas para principal indagação deste 

estudo: Na porção Nordeste do médio curso do rio Paraopeba, há aumento na quantidade de minerais 

ferrosos nos atuais depósitos aluviais em função da instalação de mineradoras de ferro? De maneira geral, 

os valores obtidos no teste T de student permitiram que as análises partissem da hipótese que os valores de 

minerais ferrosos, presentes no atual leito, não aumentaram significativamente após a instalação das 

atividades de mineração. Entretanto, foi possível elencar informações pontuais que sugerem aumento no 

aporte de sedimentos ferrosos em função do beneficiamento do minério de ferro a montante. 

Pontos estudados 
Valores percentuais de hematita 

D (Grupo de controle) L (Grupo Tratado) 

1 4 6 

2 4 7,9 

3 6 0 

4 2 4 

5 7 28 

       Valor de significância obtido no teste:  0,09 – Hipótese nula considerada 
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 Nos pontos de estudo 1 e 2, a fração cascalho apresentou valores alterados enquanto que a fração 

areia muito grossa apresentou valores considerados naturais. Com isso, é possível sugerir que a maior 

contribuição por parte das mineradoras, nos pontos de estudo 1 e 2, está associada a pilhas de estéreis, 

cavas e estradas que, teoricamente, detêm sedimentos mais grossos. Adicionalmente, nos referidos pontos, 

foram verificadas contribuições antrópicas por sedimentos finos, como aqueles existentes nas barragens de 

contenção de rejeitos, onde a fração silte/argila segregada dos sedimentos do atual leito apresentou, 

respectivamente, valores de 1,5 e 1,9 vezes acima dos encontrados nos depósitos antigos. 

No ponto de estudo 3, anomalias encontradas para os grãos de hematita tanto nos depósitos 

antigos quanto atuais impossibilitaram uma conclusão sólida na fração cascalho. Porém, comparando seus 

valores com os encontrados no leito dos pontos de estudo 1 e 2 é possível sugerir que este ponto também 

sofreu influência da mineração na dispersão de minerais ferrosos. Isso porque foram encontrados 97% de 

minerais ferrosos em seu leito, sendo que a ocorrência desses minerais do ponto de estudo 1 e 2 teve seus 

valores abaixo disso (88% e 76% respectivamente). Além disso, a quantidade de minerais de ferro 

presentes nos sedimentos de leito da fração areia muito grossa apresentou-se 3,1 vezes superior ao 

depósito antigo.  

 Ao analisar os valores de minerais ferrosos do barranco de rio do ponto de estudo 4, verificou-se 

discrepância com relação ao atual leito que, por sua vez, contém valores consideravelmente mais elevados. 

Embora espacialmente localizados em área livres das cavas de mineração, esse aumento pode ser atribuído 

às suas atividades, possivelmente à abertura de estradas onde circulam caminhões carregados do minério 

de ferro. Com base nessa análise, considera-se que o referido barraco assenta-se em área com influência da 

mineração. 

 No barranco de rio do ponto de estudo 5, os valores percentuais altos para ocorrência de hematita, 

tanto para fração cascalho (93%) quanto para fração areia muito grossa (53,5%), sugerem que o referido 

barranco é contemporâneo às atividades de mineração da região e que grande parte dos seus sedimentos 

foi dispersa por ela. Apesar do mesmo acontecer com o ponto de estudo 3, na fração cascalho, onde o 

depósito aluvial antigo apresentou 97% de clastos de hematita, não se pode dizer que sua deposição é 

contemporânea as atividades de mineração, tendo em vista que os mesmos sedimentos foram datados, por 

LOE, em 12.16±1.540 ka. 

 Ao comparar a ocorrência de minerais de ferro no leito dos pontos de estudo 4 e 5, em todas as 

frações, verifica-se maior acréscimo no ponto 5. Conforme a figura 7.3, no âmbito da área desse estudo, 

apenas uma mineradora está inserida na Serra da Moeda enquanto que cinco estão assentadas na serra Três 

Irmãos, sendo possível afirmar que existe uma maior influência na dispersão de minerais ferrosos nos 

cursos de drenagem da porção Norte da área, se comparado aos da porção Leste e, obviamente, seus 

valores são diretamente proporcionais ao número de mineradoras instaladas. A mesma comparação para 
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os demais pontos não foi possível por estarem em cotas topográficas diferentes e por receberem 

sedimentos das duas serras. 

 Ao contrário do que Souza (2013) estabeleceu no rio Gualaxo do Norte, os depósitos aluviais 

antigos não apresentaram um padrão de diminuição da quantidade de minerais de ferro de montante para 

jusante. Isso pode ser explicado pela tipologia dos depósitos analisados. Um fluxo capaz de imbricar 

clastos grandes, como os presentes na fácies Gh, do ponto de estudo 2, indica uma alta carga energética e 

seria muito difícil uma organização topográfica de seus minerais. Além disso, conforme o modelo de 

gênese e evolução dos depósitos aluviais discutido no capítulo 10, possivelmente os depósitos analisados 

foram depositados em fases distintas.  

Tabela 11.9 – Quadro geral sobre a dispersão de minerais ferrosos das frações cascalho, areia muito grossa e 

silte/argila nos pontos de estudo 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

 

Ponto de estudo Cascalho Areia Muito Grossa Silte/Argila 

1 
Acréscimo de minerais ferrosos 

atribuído à mineração 

Valores de minerais ferrosos 

considerados “naturais”  
Não verificado 

2 
Acréscimo de minerais ferrosos 

atribuído à mineração 

Valores de minerais ferrosos 

considerados “naturais” 
Não verificado 

3 Não verificado 
Acréscimo de minerais ferrosos 

atribuído à mineração 
Não verificado 

4 
Acréscimo de minerais ferrosos 

atribuído à mineração 

Acréscimo de minerais ferrosos 

atribuído à mineração 
Não verificado 

5 
Acréscimo de minerais ferros 

atribuído à mineração 

Acréscimo de minerais ferrosos 

atribuído à mineração 
Não verificado 



 

 

CAPÍTULO 12 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das análises geomorfológicas, faciológicas, geocronológicas e composicionais dos 

registros sedimentares aluviais atuais e pretéritos das sub-bacias dos ribeirões Casa Branca e Piedade, foi 

possível obter as seguintes conclusões: 

- Nas sub-bacias dos ribeirões Casa Branca e Piedade, importantes afluentes da margem direita do 

rio Paraopeba, foram identificadas feições aluviais amorfas preservadas em topos de colinas ou meias-

encostas nas áreas onde ocorrem os gnaisses Alberto Flores e, principalmente, Souza Noschese. Demais 

feições aluviais identificadas configuram-se em paredes erodidas dos canais fluviais atuais em função do 

colapso da corrente, conhecidos por barrancos de rios. 

- Ao analisar as fácies e associações de fácies existentes nos referidos depósitos aluviais amorfos 

foi possível concluir que os mesmos estão associados a sistemas fluviais entrelaçados. A presença das 

fácies Gmm e Gh indicou deposição no contexto de leques aluviais, provenientes da Serra da Moeda. O 

sistema fluvial dos barrancos de rios (pontos de estudo 4 e 5) também foi definido como entrelaçado. As 

estruturas sedimentares e demais características macroscópicas dos sedimentos encontrados denotam 

compatibilidade energética entre as fácies amostradas em leitos e depósitos mais antigos. 

- A análise da proveniência sedimentar foi uma etapa robusta e importante desse trabalho. 

Somadas às análises faciológicas, as idades obtidas possibilitaram confirmar que os leques sofreram 

contribuições a partir das formações supracrustais Moeda e, principalmente da Cauê. Ainda nesta etapa, 

foi possível confirmar que os sedimentos dos paleocanais tinham mesma alimentação que os atuais cursos 

de drenagem. 

- Com base nas idades de LOE, na posição topográfica e na análise geomorfológica dos depósitos, 

foi possível sugerir que as fácies de leque analisadas compreendem resquícios de antigas paleosuperfícies 

cujas gêneses remontam fases cíclicas de agradação e incisão fluvial, nomeadas L1, L2 e L3. 

- A geometria da rede de drenagem com presença de cotovelos, segmentos retilíneos e colinas 

com padrão centrífugo próximas ao ponto de estudo 2, bem como o deslocamento das sequências 

deposicionais observado no ponto de estudo 3 indica atuação da neotectônica na área, indícios similares 

foram relatados por Saadi (1991), Kohler (1989), Marques (1997), Moreira (1997), Carvalho (2014) e 

Barros (2015) ao longo da bacia do rio Paraopeba. 

 - Acredita-se na confiabilidade das idades obtidas por LOE. Acredita-se ainda que a incongruência 

topográfica da idade do ponto de estudo 2 possa ser explicada por neotectônica, isso mostra a necessidade 

de estudos futuros e mais aprofundados.  
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 - Outro fato que indica confiabilidade nas idades dos depósitos alçados refere-se as taxas de 

incisão fluvial, os valores encontrados são similares a outros importantes cursos de drenagem do 

Quadrilátero Ferrífero.  

 - Ao confirmar a idade de deposição dos sedimentos das paleodrenagens foi possível estabelecer 

comparações quantitativas da presença de minerais ferrosos em períodos anteriores e posteriores à 

instalação das atividades de mineração. 

 - Apesar dos valores de significância obtidos no teste estatístico “T de student” convergirem para 

hipótese de que não existe acréscimo exagerado de minerais ferrosos nas atuais calhas fluviais estudadas, 

análises pontuais trouxeram luz a uma nítida influência, das atividades de mineração, sobre a dispersão de 

minerais ferrosos e consequente assoreamento dos cursos de drenagem. Numa comparação entre os pontos 

4 e 5 foi possível verificar que essa influência é mais forte por parte das mineradoras instaladas na serra 

Três Irmãos se comparada com a da serra da Moeda. A análise conjunta das frações cascalho e areia muito 

grossa permitiram melhores interpretações a respeito do tema estudado. A análise por difração de raio x 

realizada na fração silte/argila mostrou-se pouco eficaz para os estudos comparativos. O cálculo de 

abrangência das litologias erodidas pelo curso de drenagem a montante dos pontos estudados contribuiu 

com melhores interpretações sobre a proveniência e composição dos sedimentos aluviais. 
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Anexo I – Dados de U-Pb obtidos para os sedimentos de leito do ponto de estudo 1. 

Ponto de estudo 1 

- Leito 
Pb206 Pb207 AU Th/U 

Idades 
Concordância 

Razões Isotópicas 

207/206 1s 206/238 1s 207/235 1s 207/235 1s 206/238 1s RHO 

106 1045742 60123 2215 0,029515146 497,7116113 23,12 686,14945 5,28 643,7549 4,05 106,178614 0,88475 0,00752 0,11231 0,00091 0,9532914 

41 566510 30707 1074 1,409328929 382,27059 33,54 562,39388 4,81 528,0593 5,44 106,1050727 0,68078 0,009 0,09116 0,00081 0,6721172 

135 656499 37301 1374 1,147251864 453,5574333 22,33 602,8536 4,84 572,4642 3,8 105,0409231 0,75707 0,00658 0,09803 0,00082 0,9624208 

82 387795 74717 2614 0,700967683 2758,257233 16,54 2816,2248 19,18 2782,569 8,03 101,1950504 14,48777 0,12255 0,54785 0,00461 0,994781 

77 593064 109537 4036 0,480023714 2668,357306 16,66 2717,6025 18,83 2689,449 8,07 101,0359532 13,13039 0,11231 0,52435 0,00445 0,9921971 

62 1740109 106599 3729 0,008550275 625,7777128 21,39 652,03967 5,21 646,1845 4,01 100,8979849 0,88928 0,00746 0,10644 0,00089 0,9967468 

114 273369 49921 1839 0,482122986 2653,423098 16,88 2690,8199 18,6 2669,52 8,1 100,7915936 12,85576 0,11056 0,51803 0,00438 0,9831481 

81 101549 18307 640 0,38646564 2646,406332 17,51 2678,9186 18,98 2660,432 8,43 100,6900877 12,73203 0,11396 0,51523 0,00446 0,9671168 

104 277435 50625 1865 0,611831213 2655,907647 16,89 2686,9544 18,56 2669,275 8,1 100,6579795 12,8526 0,1105 0,51712 0,00437 0,9829215 

78 260621 47610 1754 0,668698467 2657,010509 16,81 2687,6767 18,47 2670,211 8,01 100,6498366 12,86525 0,10941 0,51729 0,00435 0,9888181 

85 285764 52558 1936 0,481581198 2666,807004 16,77 2695,4046 18,51 2679,094 8,02 100,6051426 12,98719 0,11043 0,51911 0,00436 0,9877686 

73 466555 88385 3256 0,356539507 2715,513928 16,55 2729,3483 18,52 2721,405 7,92 100,2910393 13,58227 0,11371 0,52713 0,00439 0,994765 

118 513512 94824 3493 0,429846822 2674,178727 16,76 2682,7039 18,44 2677,845 8,05 100,1811111 12,96986 0,11074 0,51612 0,00434 0,9848494 

92 307849 59575 2195 0,338298693 2765,854397 16,93 2773,3941 18,71 2769,032 8,12 100,1572845 14,28312 0,12215 0,5376 0,00446 0,9700748 

119 268444 55562 2047 0,484368795 2876,22729 16,82 2883,508 19,58 2879,223 8,32 100,1485974 16,03462 0,13953 0,56409 0,00475 0,9676901 

105 336257 61606 2270 0,463345912 2658,571446 16,8 2664,5652 18,4 2661,159 8,05 100,1278263 12,74254 0,10893 0,51186 0,00432 0,9872816 

64 138044 25759 901 0,399599403 2694,995631 16,82 2700,198 18,99 2697,224 8,19 100,110155 13,2391 0,11491 0,52024 0,00448 0,9921445 

75 385649 73962 2587 0,872395167 2746,051541 17,24 2746,6323 18,53 2746,298 8,12 100,0121858 13,94382 0,11943 0,53123 0,0044 0,9670266 

117 259985 48019 1769 0,73747648 2672,180282 16,86 2672,0653 18,49 2672,131 8,11 99,99755096 12,89158 0,11089 0,51362 0,00434 0,9823394 

100 198500 36813 1356 0,564359559 2682,776483 16,91 2680,3224 18,57 2681,722 8,14 99,94779949 13,02299 0,11237 0,51556 0,00437 0,9823416 

98 1690104 281977 10389 0,024491933 2514,976102 17,28 2512,352 16,73 2513,804 7,76 99,94221966 10,88516 0,09088 0,47658 0,00383 0,9625637 

74 815937 157480 5509 0,853509889 2758,342819 16,84 2750,0835 18,66 2754,849 8,06 99,8267151 14,06834 0,11968 0,53205 0,00443 0,9787518 

123 201403 37431 1379 0,429696049 2681,783593 17,06 2673,2577 18,83 2678,115 8,32 99,8183125 12,97385 0,1145 0,5139 0,00442 0,9745565 

82 170574 31572 1163 0,525585568 2675,267613 16,89 2666,5689 18,49 2671,519 8,09 99,8143753 12,88296 0,11067 0,51233 0,00434 0,9861107 

112 355230 65691 2420 0,505664992 2674,269499 16,78 2663,7977 18,38 2669,754 8,05 99,77638347 12,85866 0,10992 0,51168 0,00431 0,9853666 

116 127636 23695 873 0,3172467 2684,489853 17,18 2671,0005 18,79 2678,685 8,33 99,71230979 12,98161 0,11473 0,51337 0,00441 0,9719852 

115 219620 40489 1492 0,091737275 2673,089012 16,95 2639,145 18,36 2658,403 8,15 99,27029929 12,70452 0,11002 0,50591 0,00429 0,9791983 

84 187450 34667 1277 0,615958194 2669,268465 16,8 2634,9485 18,23 2654,406 8,01 99,26156105 12,65147 0,10774 0,50493 0,00426 0,9907006 

39 551935 34398 1203 0,032919086 672,3830807 21,77 650,75777 5,1 655,619 4,08 99,25298304 0,90693 0,00767 0,10622 0,00087 0,9684816 



 

 

 

Anexo II – Dados de U-Pb obtidos para os sedimentos da fácies Gt do ponto de estudo 1. 

Ponto de estudo 1 

- Fácies Gt 
Pb206 Pb207 AU Th/U 

  
Idades 

   
Concordância 

Razões Isotópicas 

207/206 1s 206/238 1s 207/235 1s 207/235 1s 206/238 1s RHO 

50 368706 67534 225 0,0209756 2638,3316 16,85 2741,789 19,46 2682,6227 8,33 102,15795 13,0358 0,11521 0,53008 0,00462 0,9861616 

73 310534 57086 190 0,0416592 2648,9955 17,1 2733,9478 19,55 2685,3667 8,51 101,77696 13,07437 0,11797 0,52822 0,00463 0,9714386 

35 76938 16028 53 0,0285526 2852,3135 17,09 2930,8957 21,24 2884,5279 8,84 101,58203 16,12293 0,14905 0,57563 0,00519 0,9752948 

114 351006 71502 238 0,0369658 2812,2556 17,5 2884,9504 20,9 2842,3343 9,1 101,47719 15,42647 0,14726 0,56444 0,00507 0,9409617 

11 372025 76140 254 0,0271813 2819,735 16,43 2879,9626 20,24 2844,6541 8,36 101,226 15,46299 0,13548 0,56323 0,00491 0,9949792 

12 323902 59312 197 0,0119893 2660,4973 16,98 2716,8835 19,24 2684,6676 8,38 101,18577 13,06404 0,11606 0,52418 0,00455 0,9770705 

134 384436 71407 238 0,0506149 2666,442 17,74 2717,3065 19,6 2688,2323 8,91 101,06996 13,11485 0,1238 0,52428 0,00463 0,9355357 

130 169925 31544 105 0,0253386 2663,5185 17,88 2711,2559 19,75 2683,9911 8,99 101,00562 13,0559 0,12441 0,52285 0,00467 0,9373274 

93 221486 44783 149 0,0193075 2819,8169 19,18 2868,2404 20,62 2839,8815 9,77 100,98872 15,38485 0,15766 0,56039 0,00499 0,8689242 

36 384719 70728 235 0,0374113 2658,8467 16,91 2702,0635 19,19 2677,4112 8,36 100,91235 12,96436 0,11498 0,52068 0,00453 0,9809708 

9 229917 47194 157 0,0273914 2830,5962 16,57 2874,8058 20,32 2848,882 8,45 100,90176 15,53219 0,13763 0,56198 0,00492 0,9880157 

14 315462 57948 193 0,0447649 2665,3464 16,99 2698,8834 19,14 2679,7503 8,38 100,70893 12,99687 0,11558 0,51993 0,00451 0,9754112 

37 99070 20383 68 0,0311287 2836,4416 16,99 2868,5709 20,66 2849,7342 8,72 100,65666 15,54637 0,14211 0,56047 0,005 0,9759375 

32 416222 75745 252 0,102987 2625,805 16,79 2656,5441 19,01 2639,1305 8,28 100,6555 12,44668 0,1097 0,50998 0,00445 0,9900423 

10 283523 58347 194 0,0363592 2828,3165 16,47 2859,7657 20,2 2841,3517 8,39 100,6439 15,40969 0,13561 0,55834 0,00488 0,9931693 

143 132818 24543 1451 0,3138055 2676,265 16,87 2703,8437 19,28 2688,0903 8,31 100,58263 13,11179 0,11546 0,5211 0,00455 0,991564 

91 624604 116947 389 0,0409551 2668,2662 17,65 2693,9192 19,94 2679,2883 9,03 100,54311 12,99004 0,12446 0,51876 0,0047 0,94561 

72 81557 16634 55 0,0293534 2830,6776 17,59 2855,5035 20,92 2840,9708 9,08 100,50893 15,40535 0,14675 0,55731 0,00505 0,9512354 

30 204033 38043 127 0,0425663 2670,9071 16,89 2693,0702 19,3 2680,4286 8,39 100,46941 13,00469 0,1157 0,51856 0,00455 0,9862319 

44 559208 108643 362 0,0365126 2757,3154 17,2 2779,8473 19,22 2766,8108 8,47 100,46897 14,24884 0,12727 0,53914 0,00459 0,9531573 

43 90342 18575 62 0,0301016 2833,3595 17,07 2856,2071 20,68 2842,8294 8,77 100,46837 15,43457 0,14196 0,55748 0,005 0,9751451 

104 244701 44480 148 0,0344059 2634,0437 18,48 2652,1881 19,14 2641,9081 9,12 100,3876 12,48441 0,12114 0,50896 0,00448 0,907141 

92 146991 27423 91 0,0766118 2682,4155 19,06 2697,2715 19,96 2688,7875 9,56 100,31454 13,12113 0,13302 0,51955 0,0047 0,8923286 

24 545051 99275 331 0,0200642 2621,6678 16,71 2631,735 18,93 2626,0484 8,27 100,21608 12,2747 0,10812 0,50418 0,00442 0,9952714 

26 596152 109248 364 0,0496563 2659,764 16,96 2668,2311 18,78 2663,4174 8,3 100,18041 12,77283 0,11257 0,51272 0,00441 0,9759393 

108 256812 51452 171 0,0257391 2784,5461 17,59 2791,4804 20,48 2787,4568 9,12 100,14414 14,56279 0,13972 0,54192 0,0049 0,9424252 

111 301616 56092 187 0,0204131 2673,1799 18,31 2679,5142 19,26 2675,9055 9,11 100,13468 12,94315 0,12503 0,51537 0,00453 0,9099234 

135 238561 44248 2617 0,4509777 2682,5058 16,62 2682,7039 18,95 2682,5909 8,16 100,00421 13,03545 0,11273 0,51612 0,00446 0,999242 

16 443035 93801 312 0,0475497 2876,2273 16,33 2874,9296 20,15 2875,6927 8,35 99,973455 15,97449 0,13954 0,56201 0,00488 0,9940405 



 

 

 

119 285544 51460 3044 0,1793709 2632,6427 16,93 2630,2778 18,32 2631,6145 8,06 99,94918 12,34606 0,10595 0,50384 0,00427 0,9875581 

6 508819 93284 311 0,0363895 2647,0541 16,73 2644,4509 18,82 2645,9259 8,24 99,944223 12,53724 0,10986 0,50715 0,0044 0,9900989 

122 11209 2132 126 0 2724,5687 22,98 2717,3911 25,19 2721,51 12,08 99,848422 13,58434 0,17355 0,5243 0,00596 0,8897753 

94 260343 34795 116 0,0199874 2105,5103 18,41 2098,1084 15,76 2101,8477 8,17 99,821778 6,92219 0,06373 0,38468 0,00338 0,9543698 

31 83148 17181 57 0,0304866 2835,9554 17,02 2824,133 20,54 2831,0364 8,74 99,755557 15,24431 0,13987 0,54975 0,00494 0,9793657 

134 872478 174376 10315 0,101803 2805,068 16,42 2792,0239 18,82 2799,6032 7,94 99,728537 14,74817 0,1232 0,54205 0,0045 0,9938037 

52 54714 11229 37 0,0164879 2802,2492 19 2788,7623 22,69 2796,595 10,15 99,719132 14,70292 0,15701 0,54127 0,00543 0,9394251 

110 61725 12575 42 0,029367 2820,8822 19,4 2805,1787 21,52 2814,3236 10,07 99,673999 14,9798 0,15845 0,5452 0,00516 0,8947622 

125 173910 32606 1928 0,317116 2700,1752 16,7 2680,45 19,03 2691,7093 8,23 99,579947 13,16196 0,11474 0,51559 0,00447 0,9945091 

103 204437 40946 136 0,0282322 2778,9052 18,71 2756,6022 21,19 2769,4962 9,88 99,53225 14,29159 0,14872 0,5336 0,00504 0,9076656 

67 117885 22152 74 0,0337114 2686,2912 17,39 2663,9683 19,5 2676,677 8,73 99,52294 12,95418 0,11995 0,51172 0,00457 0,9644806 

23 431540 78231 260 0,0339842 2565,7915 17,67 2542,4491 19,67 2555,4549 9,03 99,488453 11,38168 0,11017 0,48349 0,00453 0,9679518 

27 809932 167132 556 0,0434024 2854,4751 18,82 2827,0441 19,59 2843,0848 9,42 99,432597 15,43405 0,15251 0,55045 0,00471 0,8659336 

51 47198 9712 32 0,0287126 2843,3922 21,61 2809,9746 23,65 2829,4721 11,37 99,306135 15,22157 0,18169 0,54635 0,00567 0,8694418 

2 366140 70608 235 0,0099351 2745,3608 17,77 2699,0954 20,27 2725,6345 9,23 99,016741 13,64153 0,13314 0,51998 0,00478 0,9418805 

123 546459 107321 357 0,0316043 2775,4423 22,5 2721,9146 20,32 2752,7503 11,53 98,867131 14,02578 0,17058 0,52537 0,00481 0,7527985 

70 463091 84662 282 0,0311831 2639,634 17,02 2577,0328 18,57 2612,2331 8,41 98,634075 12,09627 0,10843 0,49147 0,0043 0,9760531 

142 157892 29538 1747 0,2805445 2696,9625 16,77 2621,6559 18,76 2664,3737 8,25 98,370579 12,78594 0,11206 0,50183 0,00437 0,9935892 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo III – Dados de U-Pb obtidos para os sedimentos de leito do ponto de estudo 2. 

Ponto de  

Estudo 2 - Leito 
Pb206 Pb207 AU Th/U 

Idades 
Concordância 

Razões Isotópicas 

207/206 1s 206/238 1s 207/235 1s 207/235 1s 206/238 1s RHO 

14 628602 120931 6130 0,2699606 2749,3281 16,59 2823,0514 18,63 2780,2463 7,84 101,5162691 14,45517 0,1193 0,54949 0,00448 0,9878727 

36 698732 133741 6780 0,2925422 2746,4831 16,65 2818,5983 18,86 2776,7519 7,97 101,4846515 14,40025 0,12089 0,54842 0,00453 0,9839308 

46 252199 45784 2321 0,2885127 2657,8371 18,91 2720,3085 20,48 2684,6101 9,5 101,3122915 13,06142 0,13161 0,52499 0,00484 0,9149468 

24 292287 53811 2728 0,3623407 2661,4135 16,88 2712,6527 18,92 2683,388 8,17 101,0788247 13,04599 0,11297 0,52318 0,00447 0,9866663 

73 626442 129693 6575 0,3111675 2885,8065 16,73 2938,7054 19,4 2907,407 8,15 101,0650409 16,51642 0,14055 0,57754 0,00475 0,9664883 

100 419744 80873 4100 0,3627847 2761,7621 16,94 2812,8505 19,16 2783,1916 8,27 101,0544046 14,49934 0,12619 0,54704 0,0046 0,9661889 

13 191395 35377 1793 1,4155273 2662,9696 16,84 2711,7216 18,74 2683,877 8,06 101,0268217 13,05406 0,11151 0,52296 0,00443 0,9916697 

94 523873 101600 5150 0,305775 2771,547 18,3 2811,4752 20,4 2788,2835 9,35 100,8248937 14,57306 0,14342 0,54671 0,00489 0,9088514 

45 538676 104095 5277 0,4225711 2765,9395 16,67 2801,9238 18,71 2781,049 7,97 100,7450164 14,46616 0,12141 0,54442 0,00448 0,9804891 

62 257824 47297 2398 0,2926164 2675,2676 17,16 2709,3931 18,92 2689,8906 8,32 100,7198115 13,13689 0,1159 0,52241 0,00447 0,9698513 

80 337183 65017 3296 0,5213497 2767,386 16,93 2799,7947 18,96 2780,9961 8,19 100,6714286 14,46582 0,1248 0,54391 0,00454 0,9675141 

123 226689 41818 2536 0,6299174 2696,0688 21,48 2726,9417 20,8 2709,2424 10,96 100,6490551 13,39715 0,15542 0,52656 0,00493 0,8070577 

23 214435 39694 2012 0,3960003 2680,5189 16,83 2707,7839 18,46 2692,199 7,99 100,5755568 13,1703 0,11146 0,52203 0,00436 0,9868875 

35 468080 89418 4533 0,6488311 2743,027 16,78 2764,7097 18,45 2752,1943 7,95 100,4526853 14,0327 0,1177 0,53553 0,0044 0,9795659 

15 214299 40251 2040 0,2909636 2675,7211 17,11 2696,2108 19,39 2684,5161 8,43 100,4337458 13,06164 0,11678 0,5193 0,00457 0,9842992 

40 349183 63936 3241 0,4402838 2677,3523 16,98 2695,0651 18,04 2684,9554 7,94 100,3751183 13,07036 0,10996 0,51903 0,00425 0,9733057 

106 482996 93077 5645 0,3618637 2768,4911 17,9 2783,825 18,94 2774,9433 8,72 100,3190482 14,37228 0,132 0,54009 0,00452 0,9112217 

81 135131 25108 1523 0,4863244 2679,8862 17,18 2694,2587 18,95 2686,0547 8,36 100,3044994 13,08458 0,11601 0,51884 0,00446 0,9695401 

21 262564 48394 2453 0,3947071 2679,7957 16,8 2693,9192 18,21 2685,8577 7,92 100,2992468 13,08257 0,10981 0,51876 0,00429 0,9852399 

53 744021 136244 6907 0,1479013 2675,7211 16,84 2686,9544 18,31 2680,5488 8,03 100,2383944 13,00741 0,11071 0,51712 0,00431 0,9792417 

72 137669 25653 1300 0,3447465 2677,1712 17,45 2687,2093 19,4 2681,4846 8,61 100,2130371 13,01961 0,11887 0,51718 0,00457 0,9678325 

116 312272 57435 3483 0,217412 2694,9062 18,33 2703,3775 18,37 2698,5326 8,74 100,1792168 13,25815 0,12274 0,52099 0,00433 0,8977498 

65 712156 146666 7435 0,6984939 2856,154 16,41 2864,1078 19,23 2859,4407 8,04 100,1629493 15,7074 0,13233 0,55939 0,00465 0,986698 

85 215756 39386 1997 0,3158861 2676,4463 17,2 2683,7243 18,46 2679,5753 8,23 100,1545964 12,99589 0,11344 0,51636 0,00434 0,9628906 

32 149844 27877 1413 0,2389152 2688,0903 17,11 2694,3436 18,84 2690,7721 8,26 100,1325558 13,14961 0,11508 0,51886 0,00444 0,9777905 

64 231692 44823 2272 0,3890574 2751,6516 16,73 2757,6109 18,8 2754,1715 8,07 100,1247235 14,06254 0,11975 0,53384 0,00447 0,9832969 

60 825891 151742 9202 0,3382028 2668,6307 17,08 2673,939 19,06 2670,9175 8,47 100,1129964 12,87662 0,11581 0,51406 0,00448 0,9689916 

114 356591 65221 3955 0,2895867 2668,9952 17,27 2673,0448 18,72 2670,7399 8,44 100,086227 12,87444 0,11531 0,51385 0,0044 0,9560436 

42 654560 133791 6782 0,3037512 2856,7931 16,66 2859,4761 18,65 2857,9024 7,92 100,0550355 15,68291 0,13015 0,55827 0,00451 0,9734524 



 

 

 

121 434895 73313 4446 0,2147163 2540,3091 17,61 2541,58 18 2540,8733 8,44 100,0278053 11,20945 0,10143 0,48329 0,00414 0,9466957 

16 530366 97780 4957 0,3007415 2678,6198 16,68 2679,6418 18,06 2679,0593 7,85 100,0217357 12,98789 0,10812 0,5154 0,00424 0,9882208 

20 310360 57532 2916 0,3813115 2685,1206 16,73 2685,722 18,2 2685,3789 7,9 100,0127767 13,07629 0,10958 0,51683 0,00428 0,9882101 

65 968193 185582 11255 0,2329732 2722,5517 16,59 2722,3795 18,86 2722,4784 8,13 99,99636756 13,59816 0,11683 0,52548 0,00446 0,9878806 

62 880997 185481 11249 0,2580528 2907,7043 17,95 2906,999 19,05 2907,4157 8,69 99,98566568 16,50975 0,14979 0,5698 0,00464 0,8975388 

98 358155 66663 3379 0,4104924 2691,5919 17,26 2687,9741 19,01 2690,0396 8,5 99,92315958 13,13918 0,11842 0,51736 0,00448 0,9607898 

78 1911878 308646 18718 0,523163 2467,867 17,64 2462,697 16,48 2465,5303 7,88 99,88495206 10,33396 0,08791 0,46525 0,00375 0,9474873 

77 347146 65196 3954 0,2766729 2709,6815 20,47 2703,9709 19,17 2707,2404 9,93 99,8790852 13,37671 0,14062 0,52113 0,00452 0,8250772 

117 1851394 281648 17081 0,832357 2349,9106 18,08 2343,8324 17,47 2347,0837 8,65 99,86128346 9,08843 0,08598 0,43848 0,0039 0,9401697 

96 632935 100913 6120 0,0713523 2450,4731 18,08 2443,9718 16,76 2447,5219 8,2 99,85474145 10,13575 0,08998 0,461 0,0038 0,9285228 

119 210288 39062 2369 0,2783287 2678,2578 17,81 2670,2763 19,77 2674,8207 9,08 99,82981699 12,9305 0,12461 0,5132 0,00464 0,9381964 

87 542217 98970 6002 0,369095 2674,814 18,3 2665,9295 17,8 2670,9846 8,55 99,81038295 12,87552 0,11688 0,51218 0,00418 0,8990384 

104 545568 104401 5292 0,3172162 2763,2128 17,21 2750,3781 18,57 2757,7861 8,29 99,73065423 14,11696 0,12345 0,53212 0,00441 0,9477179 

56 607524 111486 5652 0,4202446 2678,1673 17,2 2665,0769 18,78 2672,5261 8,41 99,72048859 12,8954 0,11509 0,51198 0,0044 0,9629349 

74 836697,32 165906,99 10062 0,3335719 2812,1561 19,26 2795,3366 18,98 2805,1171 9,37 99,65011508 14,95727 0,14733 0,54581 0,00455 0,8463131 

86 1566340 257800 15634 0,2086593 2476,7464 19,89 2458,6482 19,16 2468,5684 10,06 99,5965174 10,35807 0,11249 0,46433 0,00435 0,8626357 

52 304325 58811 2981 0,461749 2769,7652 17,01 2747,39 18,34 2760,3066 8,06 99,52986112 14,15405 0,12022 0,53141 0,00436 0,9659636 

94 522160 91925 5575 0,2977739 2562,7534 17,32 2533,8829 18,64 2549,9499 8,59 99,36591653 11,31709 0,10417 0,48152 0,00428 0,965654 

84 325460 61401 3113 0,2804553 2708,264 16,81 2674,3647 18,42 2693,7136 8,1 99,27650776 13,19197 0,11323 0,51416 0,00433 0,9811553 

103 172129 32113 1628 0,2811234 2704,5364 17,25 2664,9063 18,61 2687,4987 8,37 99,15222704 13,10533 0,11627 0,51194 0,00436 0,959948 

96 671156 141340 7165 0,5618074 2880,5538 17,11 2835,2297 20,2 2861,797 8,82 99,06295648 15,74211 0,14542 0,55242 0,00486 0,9523699 

92 265545 49042 2486 0,4778418 2702,4019 17,36 2658,6357 18,39 2683,5664 8,36 99,06227317 13,0498 0,11563 0,51047 0,00431 0,9528847 

93 352072 64776 3284 0,3752912 2694,6377 17,2 2650,8636 18,17 2675,7657 8,23 99,06060418 12,94326 0,11296 0,50865 0,00425 0,95739 

73 718296 136957 8306 0,2695128 2746,3968 17,76 2699,053 17,87 2726,2125 8,35 98,99373969 13,65099 0,12041 0,51997 0,00421 0,9179212 

64 521046 92442 5606 0,3735698 2624,5838 17,79 2577,7243 17,89 2604,0468 8,44 98,97884676 11,99179 0,10803 0,49163 0,00414 0,9347632 

106 518950 106266 5387 0,3994533 2858,1502 16,75 2804,7198 19,1 2835,9081 8,28 98,8880063 15,32596 0,13306 0,54509 0,00458 0,9677818 

107 377898 72023 4368 0,3579146 2752,1674 17,31 2695,7441 18,69 2728,1142 8,48 98,79921411 13,68082 0,12265 0,51919 0,0044 0,9453028 

103 1101184 199546 12102 0,2305616 2647,1466 17,09 2590,4608 18,22 2622,3981 8,31 98,76712029 12,22917 0,10831 0,49458 0,00423 0,9656778 

97 718837 136896 6940 0,3334478 2718,7732 17 2660,6839 18,78 2693,8176 8,4 98,75469159 13,19134 0,11742 0,51095 0,0044 0,9674335 

75 1416452,6 187733,73 11385 35,882523 2131,8616 19,21 2068,0629 16,25 2100,2124 8,82 98,44542924 7,02034 0,06967 0,38463 0,00349 0,9143124 

82 586427 111896 5672 0,3364593 2719,7408 16,67 2646,4609 18,3 2688,2014 8,08 98,42278121 13,114 0,11225 0,50762 0,00428 0,98504 

 



 

 

 

Anexo IV – Dados de U-Pb obtidos para os sedimentos da fácies Gh do ponto de estudo 2. 

Ponto de estudo 2 

– Fácies Gh 
Pb206 Pb207 AU Th/U 

Idades  
Concordância 

Razões Isotópicas 

207/206 1s 206/238 1s 207/235 1s 207/235 1s 206/238 1s RHO 

99 596384 110216 7737 0,449322158 2719,1251 17,1 2821,4702 19,48 2762,1726 8,39 102,1016587 14,17795 0,12541 0,54911 0,00468 0,9635356 

116 658763 123085 6240 0,340545195 2734,611 18,73 2778,1718 19,87 2753,01 9,44 100,9056966 14,04166 0,1399 0,53874 0,00474 0,8830796 

120 715861 148293 7517 0,254786926 2891,7413 16,94 2935,8034 19,8 2909,7304 8,45 100,8881053 16,55798 0,14609 0,57683 0,00484 0,9510085 

21 735935 136211 5018 0,272004551 2672,5438 16,43 2712,3141 18,17 2689,5833 7,71 100,8380627 13,13276 0,10736 0,5231 0,00429 0,9003197 

97 561552 102604 7202 0,375805266 2681,7836 16,97 2718,406 18 2697,4484 7,89 100,7709488 13,23985 0,11063 0,52454 0,00426 0,9719438 

23 488906 88391 6205 0,384160685 2664,2499 16,85 2700,5372 18,46 2679,8332 8,04 100,7666641 12,99544 0,11084 0,52032 0,00435 0,9801966 

52 423901 78201 2881 0,451085212 2648,9955 17,32 2666,1853 19,73 2656,4219 8,73 100,3661939 12,67783 0,11753 0,51224 0,00463 0,9749979 

90 424645 77985 5474 0,359430178 2693,9217 16,89 2710,3669 18,34 2700,9557 8,01 100,3472307 13,28798 0,11278 0,52264 0,00433 0,97614 

118 279973 52391 2656 0,270566815 2685,0305 17,88 2693,6645 19,74 2688,7347 9,02 100,1830152 13,11763 0,12541 0,5187 0,00465 0,9376914 

33 458629 84507 3113 0,37945352 2663,1526 16,56 2671,5542 18,36 2666,775 7,91 100,1788929 12,81825 0,1076 0,5135 0,00431 0,9998924 

42 120219 22163 1556 0,686314919 2684,2195 18,23 2692,2211 18,97 2687,6533 8,69 100,1696688 13,10676 0,12077 0,51836 0,00447 0,9358631 

138 968271 103098 5226 1,125809292 1756,4449 19,89 1762,2735 12,76 1759,6082 7,66 100,1512436 4,65718 0,04269 0,31439 0,0026 0,9021972 

140 141844 26289 1333 0,442096851 2693,5635 17,6 2699,6467 19,04 2696,1692 8,64 100,128813 13,22767 0,121 0,52011 0,00449 0,943733 

26 563578 103779 7285 0,48326021 2706,1351 16,93 2710,875 18,64 2708,1601 8,18 100,100147 13,39183 0,11596 0,52276 0,0044 0,9720353 

121 554154 101307 5136 0,413802842 2670,7251 17,13 2674,6627 18,47 2672,421 8,27 100,0838155 12,8979 0,11323 0,51423 0,00434 0,9613683 

22 203529 37661 2644 0,318180666 2702,4909 16,99 2704,8608 18,66 2703,5045 8,18 100,0501407 13,3251 0,11539 0,52134 0,0044 0,9746169 

37 164651 31232 2192 0,338157438 2743,027 17,01 2744,0216 18,96 2743,4486 8,26 100,0208798 13,89985 0,12119 0,53061 0,0045 0,9727033 

14 1069462 198175 7301 0,21202715 2655,8157 16,57 2651,889 19 2654,117 8,21 99,91598273 12,6487 0,1104 0,50889 0,00445 0,9001874 

114 187890 34385 1743 0,376158544 2670,5431 17,32 2665,9722 18,64 2668,5722 8,39 99,90247431 12,84532 0,11445 0,51219 0,00437 0,9575897 

38 650621 126792 8900 0,373300115 2788,2385 16,84 2783,4483 19,55 2786,2263 8,44 99,90019375 14,54215 0,12926 0,54 0,00467 0,9729434 

22 1601454 272062 10023 1,386673169 2518,1166 16,64 2513,0941 17,71 2515,8734 7,86 99,88940717 10,90968 0,09222 0,47675 0,00406 0,9007447 

41 607750 110209 4060 0,370111443 2651,6721 16,64 2645,8195 17,83 2649,1373 7,78 99,87460259 12,58013 0,10402 0,50747 0,00417 0,9937885 

37 546455 110860 4084 0,312076934 2838,061 16,49 2829,6214 18,64 2834,5526 7,86 99,82572787 15,30044 0,12615 0,55107 0,00449 0,9882259 

32 568903 104438 3848 0,42133901 2663,9757 16,53 2654,8362 17,93 2660,0265 7,76 99,80449566 12,72749 0,10491 0,50958 0,0042 0,9999143 

44 633348 116537 8180 0,360552441 2691,7713 16,75 2676,7059 18,26 2685,2972 8 99,67903601 13,07029 0,1108 0,51471 0,00429 0,9831961 

126 301010 55389 2808 0,191767325 2684,3997 17,29 2665,29 18,57 2676,1695 8,4 99,59181079 12,94973 0,11543 0,51203 0,00436 0,9552853 

146 395803 72839 3692 0,752332398 2701,1554 19,4 2673,3003 19,92 2689,1898 9,91 99,40562243 13,12393 0,1378 0,51391 0,00468 0,8673082 

136 462954 84641 4291 0,401378826 2696,9625 17,89 2666,0574 18,28 2683,6687 8,61 99,33942515 13,05507 0,11923 0,51221 0,00429 0,9170709 

125 743864 139368 7065 0,402317679 2701,0663 18,19 2667,1231 19,53 2686,4732 9,24 99,27449355 13,08744 0,12816 0,51246 0,00458 0,9126573 



 

 

 

76 495736 100112 7027 0,393551042 2845,0038 16,86 2808,1818 18,49 2829,6642 8,02 99,2350059 15,22159 0,12805 0,54592 0,00443 0,9646175 

60 916057 170469 6280 1,025351656 2663,2441 16,68 2620,969 18,85 2644,8915 8,28 99,08726551 12,52385 0,11021 0,50167 0,00439 0,9944049 

15 1768393 227668,9387 8388 27,02824526 2080,8836 17,67 2039,4821 14 2060,1464 7,07 98,98679084 6,73767 0,05384 0,37891 0,00299 0,9875061 

117 291196 53695 2722 0,689636621 2705,5136 17,61 2657,0991 18,47 2684,6792 8,53 98,96202097 13,06583 0,11821 0,51011 0,00433 0,9382247 

 

 

Anexo V – Dados de U-Pb obtidos para os sedimentos de leito do ponto de estudo 3. 

Ponto de estudo 3 

- Leito 
Pb206 Pb207 AU Th/U 

Idades 
Concordância 

Razões Isotópicas 

207/206 1s 206/238 1s 207/235 1s 207/235 1s 206/238 1s RHO 

42 140115 27663 1678 0,409798314 2795,677963 17,49 2747,600508 18,67 2775,402227 8,33 98,9881455 14,37918 0,12617 0,53146 0,00444 0,952117186 

37 48796 9604 582 49,51727038 2788,406063 18,4 2761,392333 20,64 2777,026586 9,28 99,43382715 14,40408 0,1408 0,53474 0,00491 0,939337565 

53 524938 98469 5972 0,453324528 2716,307413 16,9 2721,830085 18,27 2718,661224 8,01 100,1164239 13,54382 0,11472 0,52535 0,00432 0,970816268 

27 322023 60315 3658 0,319425567 2706,401432 17,3 2706,936716 17,97 2706,630231 8,02 100,0113222 13,36985 0,11355 0,52183 0,00424 0,95670096 

18 304349 56520 3428 0,325099307 2692,488441 16,83 2691,584266 18,05 2692,100684 7,88 99,98081363 13,16954 0,10999 0,51821 0,00425 0,981975256 

39 247703 45885 2783 0,333867901 2691,233196 17,09 2683,469182 18 2687,899585 7,98 99,83490016 13,10943 0,11088 0,5163 0,00423 0,968654352 

55 62081 11412 692 0,228818745 2678,619808 20,63 2676,280291 20,41 2677,613172 10,13 99,95019648 12,96468 0,13934 0,51461 0,0048 0,86785868 

17 164908 30386 1843 0,189094568 2675,993078 17,01 2675,343869 18,32 2675,713637 8,06 99,98617864 12,94271 0,11063 0,51439 0,0043 0,977976111 

43 289893 53052 3217 0,25658197 2673,452343 17,61 2759,249808 19,44 2709,982161 8,61 101,785545 13,41996 0,12226 0,53423 0,00463 0,951304494 

35 270515 49722 3015 0,328430344 2672,543844 17,18 2703,207991 19,08 2685,697682 8,4 100,6477603 13,07985 0,11642 0,52095 0,0045 0,970491285 

21 424967 77724 4714 0,365564623 2665,894277 16,75 2682,066064 17,99 2672,855249 7,83 100,3434224 12,90373 0,1072 0,51597 0,00423 0,98681649 

22 386979 70484 4275 0,234927795 2608,804097 17,27 2603,903936 19,03 2606,661186 8,51 99,89411091 12,02401 0,10916 0,4977 0,00442 0,978228768 

12 173422 32641 1980 0,376928922 2605,474857 17,62 2583,081011 19,54 2595,650453 8,73 99,51339341 11,88569 0,11078 0,49287 0,00453 0,986117931 

46 224423 39334 2385 0,134310408 2601,087507 20,57 2585,067047 19,79 2594,058279 10,08 99,65218571 11,86407 0,12771 0,49333 0,00458 0,862455602 

16 147324 26141 1585 0,430830505 2589,963859 16,91 2582,908283 17,81 2586,864023 7,89 99,84684939 11,77443 0,09929 0,49283 0,00412 0,991367006 

44 138080 21988 1333 0,090699026 2441,7503 19,97 2427,758223 18,45 2435,378488 9,44 99,68611929 10,00542 0,10233 0,45733 0,00417 0,891535649 

57 1011258 126029 7643 2,377887852 2020,701146 19,21 2036,125648 14,75 2028,475346 8,06 100,3757283 6,37121 0,05852 0,37143 0,00314 0,920386569 

 

 



 

 

 

Anexo VI – Dados de U-Pb obtidos para os sedimentos da fácies Gt do ponto de estudo 3. 

Ponto de estudo 3 

- fácies Gt 
Pb206 Pb207 AU Th/U 

Idades 
Concordância 

Razões Isotópicas 

207/206 1s 206/238 1s 207/235 1s 207/235 1s 206/238 1s RHO 

81 415628 77110 4561,3988 0,2159764 2684,3096 16,61 2729,2639 19,48 2703,5063 8,29 100,94375 13,32802 0,11694 0,52711 0,00461 0,9967867 

13 389352 71742 4243,8578 0,2759579 2669,1774 16,74 2712,9067 18,64 2687,9173 8 100,92113 13,10649 0,11115 0,52324 0,00441 0,9938357 

98 461670 85045 2975 0,4938142 2681,1514 16,78 2722,2527 18,16 2698,7241 7,82 100,86431 13,25945 0,10979 0,52545 0,0043 0,988325 

32 227873 42614 2520,8073 0,1793945 2698,2127 16,88 2738,3333 19,92 2715,3033 8,53 100,84102 13,49543 0,12181 0,52926 0,00473 0,9901383 

114 362209 67807 2372 0,4360534 2696,8731 16,48 2736,647 18,96 2713,8218 8,01 100,83405 13,4737 0,1142 0,52886 0,0045 0,9003905 

62 513554 95495 5648,9532 0,2442316 2686,8311 16,47 2725,1679 19,02 2703,2071 8,06 100,80585 13,32279 0,11372 0,52614 0,0045 0,9002004 

145 342980 63621 2226 0,482749 2681,5127 16,51 2718,11 18,85 2697,1678 8 100,77047 13,23814 0,11222 0,52447 0,00446 0,9003162 

75 379211 70315 4159,4444 0,238927 2683,0472 16,73 2714,98 19,68 2696,7108 8,43 100,67291 13,23273 0,11821 0,52373 0,00465 0,9938955 

25 257067 48115 2846,2159 0,2388234 2697,677 16,58 2729,5172 19,19 2711,2567 8,16 100,669 13,43738 0,11602 0,52717 0,00455 0,9996373 

60 176625 32964 1949,9669 0,194101 2692,7573 16,71 2723,8161 19,28 2706,0196 8,24 100,65336 13,36291 0,11649 0,52582 0,00456 0,99481 

99 282762 52447 1835 0,3171911 2683,408 16,59 2711,8486 18,95 2695,5819 8,08 100,59984 13,21566 0,11318 0,52299 0,00448 0,9000239 

19 401148 74734 4420,8479 0,3095384 2686,1112 16,59 2713,9646 18,69 2698,0275 7,98 100,58722 13,24897 0,11197 0,52349 0,00442 0,9990663 

136 431354 80062 2801 0,3595525 2676,265 16,41 2703,9709 18,7 2688,1446 7,93 100,5853 13,11201 0,11016 0,52113 0,00441 0,9007251 

77 223733 41435 2451,0642 0,2183167 2679,9766 16,65 2707,2756 19,1 2691,6726 8,17 100,57633 13,16169 0,11401 0,52191 0,00451 0,9975844 

103 445135 82406 4874,6807 0,2768709 2687,101 17,12 2708,7156 20,07 2696,3539 8,75 100,45637 13,22686 0,12264 0,52225 0,00474 0,9788688 

73 358384 66561 3937,3786 0,1850274 2684,58 16,53 2705,3268 18,98 2693,4674 8,1 100,43837 13,18637 0,11316 0,52145 0,00448 0,9001147 

82 367723 67511 3993,5754 0,1971916 2664,2499 16,92 2683,1291 18,43 2672,3763 8,03 100,40075 12,89331 0,10986 0,51622 0,00433 0,9844143 

146 420589 77312 2705 0,4085861 2656,3673 16,47 2674,6202 18,88 2664,2387 8,06 100,38815 12,78278 0,1094 0,51422 0,00444 0,9008886 

24 144606 27269 1613,0824 0,2337026 2709,9472 16,77 2727,4485 19,37 2717,4051 8,29 100,36823 13,52475 0,1186 0,52668 0,00459 0,9938261 

37 303090 56688 3353,3469 0,1898939 2696,8731 16,56 2714,3031 19,01 2704,3225 8,11 100,3677 13,33927 0,11457 0,52357 0,00449 0,9984648 

124 286789 54841 1918 0,3924837 2742,3348 16,96 2758,2413 18,57 2749,066 8,01 100,33265 13,98495 0,11816 0,53399 0,00442 0,9796695 

80 258844 48244 2853,8468 0,2079208 2690,4257 16,59 2705,9624 19,05 2697,0771 8,15 100,32836 13,2369 0,11424 0,5216 0,0045 0,9996386 

43 275218 48928 2894,3084 0,1823281 2612,1256 16,78 2626,7618 18,62 2618,5042 8,15 100,31436 12,17692 0,1057 0,50302 0,00434 0,9939555 

56 588329 110446 6533,3712 0,1782655 2702,4019 16,63 2714,0492 19,09 2707,3775 8,18 100,24582 13,38189 0,11593 0,52351 0,00451 0,9944276 

122 309302 57465 2010 0,3955657 2686,2912 16,56 2696,3381 18,83 2690,5995 8,06 100,21283 13,14566 0,11232 0,51933 0,00444 0,900061 

55 325508 60697 3590,497 0,2633969 2686,5612 16,79 2694,3012 18,78 2689,8811 8,12 100,16405 13,13484 0,11302 0,51885 0,00443 0,9922735 

143 664751 122660 4291 0,4107376 2656,7349 16,58 2663,2433 19,55 2659,5458 8,39 100,13883 12,71881 0,11338 0,51155 0,00458 0,9004355 

35 227233 42240 2498,6835 0,201957 2686,7412 16,71 2692,7731 18,85 2689,3289 8,13 100,1279 13,12931 0,11309 0,51849 0,00444 0,9941692 

112 428537 79558 2783 0,4506439 2685,0305 16,48 2690,6501 18,66 2687,4424 7,98 100,11922 13,10248 0,11087 0,51799 0,00439 0,9001573 



 

 

 

61 628722 116407 6885,9908 0,2725047 2679,7957 16,45 2685,382 18,79 2682,1962 8,04 100,11864 13,02956 0,11107 0,51675 0,00442 0,9003402 

104 350379 65218 3857,9342 0,2588376 2694,6377 17,39 2697,1866 20,35 2695,7298 8,97 100,05401 13,21736 0,1256 0,51953 0,0048 0,9722673 

120 222745 43054 1506 0,4033808 2703,6474 17,39 2705,2421 20,98 2704,3294 9,05 100,03374 13,33956 0,12784 0,52143 0,00495 0,9905672 

84 631248 116570 6895,633 0,2241574 2674,0879 16,46 2670,0207 18,78 2672,3357 8,07 99,913296 12,8942 0,11037 0,51314 0,00441 0,9004029 

85 579846 108429 6414,0567 0,1629556 2695,9794 16,65 2691,7541 18,37 2694,168 7,94 99,910323 13,19362 0,11094 0,51825 0,00433 0,9936293 

42 390057 74432 4402,9832 0,2166338 2729,293 16,46 2724,2386 19,09 2727,142 8,12 99,893422 13,6648 0,11734 0,52592 0,00452 0,9000866 

12 365408 70035 4142,8812 0,228964 2732,2596 16,52 2725,4636 18,81 2729,3687 8,02 99,856719 13,6964 0,11601 0,52621 0,00445 0,9984169 

58 344986 64285 3802,7431 0,1938598 2690,1564 16,52 2682,7039 18,86 2686,9559 8,1 99,841503 13,09558 0,11245 0,51612 0,00444 0,9001838 

126 547955 100433 3513 0,3432746 2663,6099 16,55 2655,5621 18,84 2660,1327 8,14 99,827886 12,72704 0,11001 0,50975 0,00441 0,9000868 

57 692273 127690 7553,4304 0,2854332 2671,9985 16,49 2661,6225 18,39 2667,5224 7,93 99,778333 12,82854 0,10797 0,51117 0,00431 0,9001812 

115 340537 62866 2199 0,3686159 2677,2618 16,55 2663,7124 18,5 2671,4212 7,98 99,710599 12,88196 0,10913 0,51166 0,00434 0,9001258 

102 711432 130198 4555 0,4283492 2661,2303 16,45 2646,9312 18,34 2655,0435 7,91 99,69352 12,6598 0,10647 0,50773 0,00429 0,9004671 

105 639156 117632 4115 0,4073895 2670,6341 16,46 2656,2453 18,47 2664,4217 7,96 99,692181 12,7861 0,10802 0,50991 0,00433 0,9005144 

125 654680 120679 4222 0,2697871 2676,265 16,47 2659,2758 18,4 2668,9367 7,93 99,636712 12,8477 0,10819 0,51062 0,00431 0,9002346 

92 367654 68052 4025,5779 0,2864036 2679,2531 16,53 2659,3612 18,71 2670,6751 8,08 99,574563 12,87199 0,11042 0,51064 0,00439 0,9002184 

26 345055 65052 3848,1146 0,2895215 2706,1351 17,16 2683,6817 18,56 2696,5077 8,2 99,522075 13,22577 0,11487 0,51635 0,00437 0,9744321 

121 520538 96915 3390 0,4226186 2685,661 16,41 2661,2812 18,46 2675,1565 7,93 99,478623 12,933 0,10885 0,51109 0,00433 0,900661 

139 396283 72997 2554 0,2977197 2668,3573 16,48 2642,8254 18,38 2657,3115 7,94 99,451871 12,69048 0,10709 0,50677 0,0043 0,9005511 

140 535541 98787 3456 0,3948129 2675,9024 16,48 2648,2993 18,37 2663,9776 7,94 99,407986 12,78054 0,10778 0,50805 0,0043 0,9003629 

59 579808 107904 6383,0006 0,2260397 2688,0004 16,44 2660,1719 18,66 2676,0107 8,04 99,404595 12,94489 0,11043 0,51083 0,00437 0,9002805 

 


